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410688 23 1034 นางสาว Cindy Chen มงฟอร์ตวิทยาลยั Gifted Math อังกฤษ - คณิต SMART YRC 

410695 24 1035 เด็กหญิง เกวลิน มาใหม ่ เวียงเจดีย์วิทยา Gifted Math Gifted English วิทย์ - คณิต 

410262 9 1232 เด็กหญิง เขมจิรา พฤกชาติ วัฒโนทัยพายพั อังกฤษ – ญี่ปุ่น ดนตร ี ทัศนศิลป ์

410001 1 1221 เด็กหญิง เขมณฎัฐ ์ จรูญวาณิชย ์ ฉือจี้เชียงใหม ่ ทัศนศิลป ์ Gifted Computer อังกฤษ - จีน 

410358 12 1235 เด็กหญิง เขมนิการ ์ กาดำ สารสาสน์วิเทศล้านนา Gifted English วิทย์– คณิต SMART YRC 

410712 24 1035 นางสาว เขมิกา ธารารื่นฤด ี เวียงเจดีย์วิทยา อังกฤษ - จีน วิทย์ - คณิต อังกฤษ - ญี่ปุ่น 

410036 2 1222 เด็กหญิง เจนจิรา จิรันดน์ธนาดลุ โกวิทธำรงเชียงใหม่ SMART YRC Gifted English สังคมศึกษา 

410121 5 1225 เด็กหญิง เจษฎา เงาใจ บ้านสันป่าสัก Gifted English อังกฤษ – คณิต วิทย์– คณิต 

410002 1 1221 เด็กหญิง เดือนฉาย มั่นเมือง ตากพิทยาคม Gifted English SMART YRC Gifted Math 

410242 9 1232 เด็กหญิง เธียร์ศร ี ยั่งกุลมิ่ง วัฒโนทัยพายพั Gifted English วิทย์– คณิต อังกฤษ – จีน 

410003 1 1221 เด็กหญิง เบญจวรรณ สุนันต๊ะ จอมทอง อังกฤษ - ญี่ปุ่น ทัศนศิลป ์ - 

410337 12 1235 เด็กหญิง เบญญาภา ห่วงศรี เรยีนาเชลีวิทยาลยั Gifted Thai วิทย์– คณิต - 

410379 13 1236 นางสาว เบญญาภา นิติกรณ ์ ลำปางกัลยาณี วิทย์ - คณิต Gifted English อังกฤษ - คณิต 

410380 13 1236 เด็กหญิง เบญญาภา วงศ์ศิริวิวัฒน์ วัฒโนทัยพายพั Gifted Thai อังกฤษ - เกาหลี อังกฤษ - ญี่ปุ่น 

410135 5 1225 เด็กหญิง เปมิกา จายเรือน มงฟอร์ตวิทยาลยั อังกฤษ – ฝรั่งเศส อังกฤษ – ญี่ปุ่น อังกฤษ – เกาหลี 

410381 13 1236 นางสาว เปรมินทร ์ ปิ่นเทพ อนุบาลสานสายใยรกัเทศบาลเมอืงเมืองแกนพัฒนา วิทย์ - คณิต พสวท.สมทบ อังกฤษ - จีน 

410293 10 1233 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา อภิวิทยะกุล จักรคำคณาทร ทัศนศิลป ์ อังกฤษ – คณิต Gifted English 
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410382 13 1236 นาย เมธิชัย ชมภูพันธ ์ ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ Gifted English วิทย์ - คณิต อังกฤษ - คณิต 

410711 24 1035 เด็กหญิง เมพิชชา มณีนันท์ บุญวาทย์วิทยาลัย Gifted English วิทย์ - คณิต อังกฤษ - คณิต 

410116 4 1224 เด็กหญิง เมศิน ี จันทร์อ้าย บ้านสันป่าสัก วิทย์– คณิต Gifted Math ดนตร ี

410118 4 1224 เด็กหญิง เสาวภรณ ์ ตุษราย บ้านสันป่าสัก วิทย์– คณิต อังกฤษ – ฝรั่งเศส อังกฤษ – จีน 

410046 2 1222 เด็กชาย เหมรัชต ์ หอมนาน แม่คือวิทยา SMART YRC พสวท.สมทบ วิทย์– คณิต 

410702 24 1035 นาย เอกพจน์ รัตนพัทธยากร พะเยาพิทยาคม Gifted Math Gifted English วิทย์ - คณิต 

410114 4 1224 เด็กหญิง แสงสะ สายว ี บ้านสันป่าสัก วิทย์– คณิต อังกฤษ – จีน อังกฤษ – คณิต 

410383 13 1236 เด็กหญิง โชติกาญจน ์ นิรกิจ พร้าววิทยาคม วิทย์ - คณิต Gifted English อังกฤษ - จีน 

410333 12 1235 เด็กหญิง โยฤทัย แก้ววิจิตร ยุวฑูตศึกษาพัฒนาเชียงใหม ่ อังกฤษ – จีน อังกฤษ – คณิต อังกฤษ – เกาหลี 

410384 13 1236 นางสาว โยษิตา กาปัญญา จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน SMART YRC วิทย์ - คณิต Gifted English 

410685 23 1034 เด็กชาย ไกรวิชญ ์ จินะสุข สันป่าตองวิทยาคม อังกฤษ - ญี่ปุ่น วิทย์ - คณิต อังกฤษ - คณิต 

410227 8 1228 นางสาว ไพลิน ณ วันเพ็ญ เวียงเจดีย์วิทยา สังคมศึกษา วิทย์– คณิต อังกฤษ – เกาหลี 

410030 1 1221 เด็กหญิง ไอริณ กองแก้ว จิตราวิทยา Gifted Thai วิทย์– คณิต สังคมศึกษา 

410141 5 1225 เด็กหญิง กชกร กิติกา สันป่าตองวิทยาคม วิทย์– คณิต Gifted Thai อังกฤษ – ญี่ปุ่น 

410385 13 1236 เด็กหญิง กชกร โอดคำ วัฒโนทัยพายพั พสวท.สมทบ Gifted English วิทย์ - คณิต 

410157 6 1226 เด็กหญิง กชพร แสงโทโพธิ ์ วัชรวิทยา วิทย์– คณิต Gifted Thai อังกฤษ – คณิต 

410039 2 1222 เด็กหญิง กชมน สอนไทย นวมินทราชูทิศ พายัพ Gifted Math SMART YRC วิทย์– คณิต 
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410343 12 1235 เด็กหญิง กชวรรณ ฟูวงค ์ โกวิทธำรงเชียงใหม่ SMART YRC Gifted Math วิทย์– คณิต 

410332 12 1235 นางสาว กนกพร เรือนทา เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ SMART YRC Gifted English อังกฤษ – คณิต 

410691 24 1035 เด็กหญิง กนกพร ภักดิ์ชัยภูม ิ วิทยาศาสตจ์ุฬาภรณ์ราชวิทยาลยัเชียงราย อังกฤษ - ฝรั่งเศส อังกฤษ - ญี่ปุ่น อังกฤษ - คณิต 

410386 13 1236 นาย กนกพิชญ์ธวัช เหมืองคำ แม่แจ่ม ดนตร ี อังกฤษ - ญี่ปุ่น วิทย์ - คณิต 

410059 2 1222 เด็กหญิง กนกลดา บูรพาไพศาล สันกำแพง อังกฤษ – จีน อังกฤษ – เกาหลี วิทย์– คณิต 

410253 9 1232 เด็กหญิง กนกวรรณ จิตรภักด ี วัดเวฬุวัน วิทย์– คณิต อังกฤษ – ญี่ปุ่น อังกฤษ – ฝรั่งเศส 

410387 13 1236 นางสาว กนกวรรณ นำสม บ้านนาฟอ่น อังกฤษ - จีน อังกฤษ - เกาหลี ดนตร ี

410347 12 1235 เด็กหญิง กนิษฐา ทองบุญ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน อังกฤษ – เกาหลี อังกฤษ – ญี่ปุ่น อังกฤษ – ฝรั่งเศส 

410388 13 1236 เด็กหญิง กมลชนก คูณทวี อัสสัมชัญลำปาง Gifted Math Gifted English วิทย์ - คณิต 

410389 13 1236 นางสาว กมลชนก เทพวงษ ์ สวรรค์อนันต์วิทยา อังกฤษ - คณิต วิทย์ - คณิต ดนตร ี

410033 2 1222 เด็กหญิง กมลรตัน ์ ปัญญาคำ โกวิทธำรงเชียงใหม่ Gifted English วิทย์– คณิต SMART YRC 

410390 13 1236 เด็กหญิง กมลวรรณ สร้อยสุวรรณ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน วิทย์ - คณิต อังกฤษ - คณิต อังกฤษ - จีน 

410035 2 1222 เด็กหญิง กรกัญญา พึ่งพุ่มแก้ว โกวิทธำรงเชียงใหม่ SMART YRC วิทย์– คณิต อังกฤษ – คณิต 

410391 14 1237 เด็กหญิง กรชนก ลออพันธุ์ฺสกุล พระหฤทัย เชียงใหม ่ พสวท.สมทบ Gifted English วิทย์ - คณิต 

410145 5 1225 เด็กหญิง กรณส์รัช ยุบลภาค เชียงใหม่คริสเตียน SMART YRC Gifted English อังกฤษ – จีน 

410392 14 1237 เด็กชาย กรดนัย เทพนวล พระหฤทัยเชียงใหม่ Gifted Math พสวท.สมทบ วิทย์ - คณิต 

410393 14 1237 เด็กหญิง กรพรรณ แก้วยิธ ิ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน Gifted Thai Gifted English SMART YRC 
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410697 24 1035 เด็กหญิง กรรณกณิษฐ์ คำปวน เวียงเจดีย์วิทยา อังกฤษ - จีน Gifted English อังกฤษ - คณิต 

410072 3 1223 นางสาว กรรณิการ ์ สุยะหม ี เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ วิทย์– คณิต Gifted Thai อังกฤษ – จีน 

410394 14 1237 เด็กหญิง กรวรรณ จีริผาบ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน Gifted Thai วิทย์ - คณิต อังกฤษ - ญี่ปุ่น 

410234 8 1228 เด็กชาย กรวัฒน์ จงมีความสุข วชิรวิทย ์เชียงใหม ่ Gifted Math Gifted Thai วิทย์– คณิต 

410364 13 1236 เด็กชาย กรวิชญ์ อนุวงศ์ มงฟอร์ตวิทยาลยั วิทย์– คณิต Gifted English - 

410357 12 1235 เด็กหญิง กฤตชญา คำวงศ์สาย ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง วิทย์– คณิต อังกฤษ – จีน ทัศนศิลป ์

410318 11 1234 เด็กหญิง กฤตภัค จินะศร ี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย SMART YRC Gifted English Gifted Thai 

410208 7 1227 เด็กหญิง กฤติยา หมื่นกัณฑ ์ สารสาสน์วิเทศล้านนา Gifted English วิทย์– คณิต SMART YRC 

410395 14 1237 เด็กชาย กฤษกร คำวินิจ รังษีวิทยา Gifted Math Gifted English วิทย์ - คณิต 

410300 10 1233 เด็กชาย กฤษณ์ ตระกลูทอง เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ Gifted Thai Gifted English Gifted Computer 

410237 8 1228 เด็กชาย กฤษพล อุ่นเมืองทอง วัดเวฬุวัน วิทย์– คณิต สังคมศึกษา อังกฤษ – คณิต 

410396 14 1237 เด็กหญิง กวินทิพย์ เทพอิน จักรคำคณาทร พสวท.สมทบ SMART YRC Gifted Math 

410701 24 1035 เด็กหญิง กวินธิดา สุภาพิน เวียงเจดีย์วิทยา Gifted English อังกฤษ - คณิต วิทย์ - คณิต 

410397 14 1237 เด็กหญิง กัญญ์กุลณัช วิวัฒน์สมทากุล ปรินส์รอยแยลสว์ิทยาลยั SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted English 

410006 1 1221 เด็กหญิง กัญญ์พัสว ี จันทร์หอม จิตราวิทยา วิทย์– คณิต สังคมศึกษา อังกฤษ – จีน 

410398 14 1237 เด็กหญิง กัญญภัค แด้แก้ว ปายวิทยาคาร Gifted Math SMART YRC วิทย์ - คณิต 

410399 14 1237 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ไชยวรรณ รังษีวิทยา Gifted Math พสวท.สมทบ วิทย์ - คณิต 



 

ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขที่น่ังสอบ  
การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและข้ึนทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2566 

สอบวันอาทิตยท์ี่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อนักเรียน) 
(หากต้องการแก้ไข ช่ือ-สกุล หรือลำดับการเลือกแผนการเรียน สามารถแจ้งกรรมการคุมสอบและแก้ไขในใบลงช่ือเข้าห้องสอบในวันที่มาสอบ) 
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410155 6 1226 เด็กหญิง กัญญาณัฐ มาตันบุฯ ดาราวิทยาลัย Gifted English วิทย์– คณิต - 

410301 11 1234 นางสาว กัญญาณัฐ สังสีแก้ว เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ Gifted Math Gifted Thai วิทย์– คณิต 

410152 6 1226 เด็กหญิง กัญญารตัน ์ เข็มทอง ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง Gifted Math SMART YRC วิทย์– คณิต 

410714 24 1035 นางสาว กัญญารตัน ์ มาจันทร ์ เวียงเจดีย์วิทยา อังกฤษ - จีน วิทย์ - คณิต อังกฤษ - คณิต 

410023 1 1221 เด็กหญิง กันต์ญฉัตร อินทจักร์ มงฟอร์ตวิทยาลยั Gifted English สังคมศึกษา อังกฤษ – เกาหลี 

410400 14 1237 เด็กหญิง กันต์นพัช เดชายะรินทร ์ แม่สะเรียงบริพัตรศึกษา อังกฤษ - คณิต อังกฤษ - จีน อังกฤษ - เกาหลี 

410401 14 1237 เด็กหญิง กัลยกร ศรีบัวคำ วัชรวิทยา วิทย์ - คณิต Gifted Math อังกฤษ - จีน 

410354 12 1235 เด็กหญิง กาญจน์ศิร ิ ภพปัถย์ปกรณ ์ โกวิทธำรงเชียงใหม่ Gifted English Gifted Thai วิทย์– คณิต 

410402 14 1237 เด็กหญิง กาญจนา งอมสันเทีย จอมทอง Gifted Computer SMART YRC วิทย์ - คณิต 

410403 14 1237 นางสาว กานดา ลาหู ่ ไทยรัฐวิทยา94(บ้านบอ่น้ำร้อน) อังกฤษ - คณิต Gifted Math วิทย์ - คณิต 

410404 14 1237 เด็กชาย กานต์นิธิ ประจำชอบ มงฟอร์ตวิทยาลยั SMART YRC Gifted Math Gifted Computer 

410405 14 1237 เด็กหญิง กานต์พิชชา บุญมา บ้านเชียงดาว Gifted English ทัศนศิลป ์ อังกฤษ - เกาหลี 

410052 2 1222 เด็กหญิง การต์พิชชา นันต ิ สืบนทีธรรม อังกฤษ – จีน วิทย์– คณิต อังกฤษ – ญี่ปุ่น 

410406 14 1237 เด็กหญิง กำไลมาศ หม่องเเดง ดอยเต่าวิทยาคม วิทย์ - คณิต อังกฤษ - คณิต สังคมศึกษา 

410175 6 1226 เด็กชาย กิตติธาดา วงค์สถาน ปรินส์รอยแยลลว์ิทยาลยั SMART YRC วิทย์– คณิต Gifted Thai 

410407 14 1237 เด็กชาย กิตติพัฒน ์ คำปัน สะเมิงพิทยาคม วิทย์ - คณิต Gifted Thai อังกฤษ - จีน 

410408 14 1237 นาย กิตติศักดิ ์ สมทราย จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted Computer 



 

ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขที่น่ังสอบ  
การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและข้ึนทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2566 

สอบวันอาทิตยท์ี่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อนักเรียน) 
(หากต้องการแก้ไข ช่ือ-สกุล หรือลำดับการเลือกแผนการเรียน สามารถแจ้งกรรมการคุมสอบและแก้ไขในใบลงช่ือเข้าห้องสอบในวันที่มาสอบ) 
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410120 4 1224 นางสาว กินรี จีโน บ้านสันป่าสัก อังกฤษ – คณิต ทัศนศิลป ์ สังคมศึกษา 

410211 8 1228 นางสาว กีรติกา ตาอิ่น สารสาสน์วิเทศล้านนา Gifted English วิทย์– คณิต SMART YRC 

410409 14 1237 นางสาว กุลณัฐ ติ๊บคำ บ้านเจดีย์แม่ครัว Gifted English อังกฤษ - คณิต อังกฤษ - ฝรั่งเศส 

410410 14 1237 เด็กหญิง กุลนิดา พ่วงทิม เชียงม่วนวิทยาคม วิทย์ - คณิต Gifted Thai อังกฤษ - คณิต 

410411 14 1237 เด็กหญิง กุลนิษฐ ์ จันทร์ชาต ิ เทศบาลประตูลี้ Gifted Thai SMART YRC อังกฤษ - จีน 

410412 14 1237 เด็กหญิง ขวัญชฎา ฟูคำ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน SMART YRC Gifted Math Gifted English 

410413 14 1237 เด็กชาย คิรากร นามกร ฉือจี้เชียงใหม ่ วิทย์ - คณิต Gifted English Gifted Computer 

410241 9 1232 นาย คุณคเณศ ดวงคำ ดาราวิทยาลัย Gifted Computer พสวท.สมทบ Gifted Math 

410125 5 1225 เด็กชาย จตุรวิญ ์ มาลาจันทร ์ แม่ริมวิทยาคม วิทย์– คณิต SMART YRC Gifted Thai 

410098 4 1224 เด็กหญิง จรรยพร เมืองด ี เมตตาศึกษา ในพระราชปูถัมภ์ฯ วิทย์– คณิต อังกฤษ – คณิต อังกฤษ – จีน 

410060 2 1222 นางสาว จริยา อินตา จิตราวิทยา วิทย์– คณิต Gifted Math Gifted Thai 

410094 4 1224 เด็กหญิง จอมขวัญ สุงสาม เมตตาศึกษา ในพระราชปูถัมภ์ฯ วิทย์– คณิต อังกฤษ – จีน อังกฤษ – คณิต 

410414 14 1237 เด็กชาย จักรกฤษณ ์ ประพุทธ์พิทยา ปรินส์รอยแยลสว์ิทยาลยั Gifted Thai Gifted English วิทย์ - คณิต 

410703 24 1035 เด็กหญิง จันทร์แจ้ง แก้วกระจ่าง ปายวิทยาคาร วิทย์ - คณิต สังคมศึกษา อังกฤษ - ฝรั่งเศส 

410248 9 1232 เด็กหญิง จันทร์จิราพร กาบมาลา วัดเวฬุวัน Gifted English วิทย์– คณิต อังกฤษ – คณิต 

410680 23 1034 เด็กหญิง จารว ี ทิธาดา สามัคคีวิทยาคม Gifted Math Gifted English วิทย์ - คณิต 

410282 10 1233 เด็กหญิง จารุณ ี ชัยเลิศ เรยีนาเชลีวิทยาลยั Gifted Computer Gifted English อังกฤษ – คณิต 



 

ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขที่น่ังสอบ  
การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและข้ึนทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2566 

สอบวันอาทิตยท์ี่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อนักเรียน) 
(หากต้องการแก้ไข ช่ือ-สกุล หรือลำดับการเลือกแผนการเรียน สามารถแจ้งกรรมการคุมสอบและแก้ไขในใบลงช่ือเข้าห้องสอบในวันที่มาสอบ) 
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410255 9 1232 เด็กหญิง จารุพร โพธิ์ชัย วัฒโนทัยพายพั Gifted Math พสวท.สมทบ SMART YRC 

410415 14 1237 นางสาว จิดาภา ไชยกันทา จักรคำคณาทร SMART YRC Gifted Math พสวท.สมทบ 

410416 14 1237 เด็กหญิง จิดาภา องค์สุรกุล นุชนาถอนุสรณ์ Gifted Math วิทย์ - คณิต Gifted English 

410417 14 1237 เด็กหญิง จิดาภา เตโชพัฒนชัย จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน SMART YRC Gifted Math พสวท.สมทบ 

410257 9 1232 เด็กหญิง จิตชยา โพธิ์ชัย วัฒโนทัยพายพั Gifted Math SMART YRC พสวท.สมทบ 

410163 6 1226 เด็กชาย จิตติพัฒน ์ พุทธิพิทักษ์วงศ์ สันป่าตองวิทยาคม Gifted English อังกฤษ – ฝรั่งเศส ทัศนศิลป ์

410713 24 1035 นางสาว จิตรลดา แก้วภูส ี เวียงเจดีย์วิทยา อังกฤษ - เกาหลี วิทย์ - คณิต อังกฤษ - คณิต 

410418 14 1237 เด็กหญิง จินดาพร พิภพ แม่แจ่ม Gifted English Gifted Math วิทย์ - คณิต 

410419 14 1237 เด็กหญิง จินต์จุฑา ปอกกันทา จักรคำคณาทร อังกฤษ - คณิต Gifted English อังกฤษ - ฝรั่งเศส 

410334 12 1235 เด็กชาย จิรบุณยากรณ ์ โถนาค ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง Gifted English Gifted Thai SMART YRC 

410028 1 1221 เด็กหญิง จิรัชญา จิตตราวงค์ โกวิทธำรงเชียงใหม่ Gifted English วิทย์– คณิต - 

410042 2 1222 เด็กหญิง จิรัชญา แสงฟู บ้านนาหวาย Gifted English อังกฤษ – จีน อังกฤษ – คณิต 

410066 3 1223 เด็กหญิง จิรัชญา จันต๊ะพรม เทพบดินทร์วิทยา Gifted English Gifted Math วิทย์– คณิต 

410096 4 1224 เด็กหญิง จิรัชญา ปินคำ บ้านแม่โจ ้ อังกฤษ – ฝรั่งเศส ทัศนศิลป ์ วิทย์– คณิต 

410420 14 1237 นางสาว จิรัชญา คำนวล พร้าววิทยาคม Gifted English Gifted Thai วิทย์ - คณิต 

410421 15 1242 เด็กหญิง จิรัฐิกร มีเงิน สรรพวิทยาคม อังกฤษ - เกาหลี อังกฤษ - คณิต อังกฤษ - ญี่ปุ่น 

410080 3 1223 เด็กหญิง จิราทิพย ์ ลืออ้าย เชียงดาววิทยาคม SMART YRC พสวท.สมทบ วิทย์– คณิต 



 

ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขที่น่ังสอบ  
การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและข้ึนทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2566 

สอบวันอาทิตยท์ี่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อนักเรียน) 
(หากต้องการแก้ไข ช่ือ-สกุล หรือลำดับการเลือกแผนการเรียน สามารถแจ้งกรรมการคุมสอบและแก้ไขในใบลงช่ือเข้าห้องสอบในวันที่มาสอบ) 
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410018 1 1221 เด็กหญิง จิราพร ลุงทุน จิตราวิทยา อังกฤษ – คณิต SMART YRC Gifted English 

410422 15 1242 เด็กหญิง จิราพร ดาราศร ชุม วิทย์ - คณิต Gifted Math Gifted Thai 

410210 7 1227 เด็กหญิง จิราพัชร สิทธินนท์ สันป่าตองวิทยาคม อังกฤษ – จีน Gifted English SMART YRC 

410133 5 1225 นางสาว จิรามณ ี ลัภสุวณิชยกุล โกวิทธำรงเชียงใหม่ พสวท.สมทบ SMART YRC วิทย์– คณิต 

410136 5 1225 นางสาว จิฬาลักษณ ์ อุงจิตต์ตระกูล เชียงใหม่คริสเตียน วิทย์– คณิต Gifted Math Gifted English 

410423 15 1242 เด็กหญิง จีรนันท์ ขันคำ กฤษณาทววีิทย ์ Gifted Math วิทย์ - คณิต SMART YRC 

410340 12 1235 เด็กหญิง จีรภัทร แซ่ตั้ง ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน อังกฤษ – จีน อังกฤษ – ฝรั่งเศส อังกฤษ – ญี่ปุ่น 

410424 15 1242 เด็กหญิง จีรานันท์ ปอจาม อนุบาลสานสายใยรกัเทศบาลเมอืงเมืองแกนพัฒนา อังกฤษ - จีน สังคมศึกษา อังกฤษ - ฝรั่งเศส 

410339 12 1235 เด็กหญิง จีราวรรณ นาไวย ์ เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ อังกฤษ – จีน วิทย์– คณิต สังคมศึกษา 

410176 6 1226 นางสาว จุฑาทิพย์ รัตนอำไพพรรณ ไชยปราการ อังกฤษ – จีน วิทย์– คณิต ดนตร ี

410709 24 1035 เด็กหญิง จุฬาวรรณ ปวงมณ ี อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted English 

410425 15 1242 เด็กหญิง ฉันชนก ก้างออน จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน Gifted Computer SMART YRC วิทย์ - คณิต 

410426 15 1242 นาย ชญานนท ์ ดวงคำฟู สันป่าตองวิทยาคม Gifted Thai สังคมศึกษา SMART YRC 

410185 7 1227 นางสาว ชญานิศ จูเปาะ ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วิทย์– คณิต สังคมศึกษา อังกฤษ – ฝรั่งเศส 

410256 9 1232 เด็กหญิง ชญานิศ ณ วันทิตย ์ เรยีนาเชลีวิทยาลยั SMART YRC พสวท.สมทบ อังกฤษ – คณิต 

410427 15 1242 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ อุ่นอินต๊ะ เทศบาล 6 นครเชียงราย Gifted Math วิทย์ - คณิต อังกฤษ - คณิต 

410308 11 1234 เด็กหญิง ชญาภัทร อำไพรัตนา ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง วิทย์– คณิต - - 



 

ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขที่น่ังสอบ  
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สอบวันอาทิตยท์ี่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อนักเรียน) 
(หากต้องการแก้ไข ช่ือ-สกุล หรือลำดับการเลือกแผนการเรียน สามารถแจ้งกรรมการคุมสอบและแก้ไขในใบลงช่ือเข้าห้องสอบในวันที่มาสอบ) 

 

| ห น้ า 9 
 

ข้อมูลจากงานรับนกัเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  

ม.4 

เรียนดี 
ภายนอก 

หมายเลข 
ประจำตัวสอบ 

ห้องสอบ 
ที ่

หมายเลข 
ห้องสอบ 

คำนำหน้า ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3 

410428 15 1242 เด็กหญิง ชญาภา พงษ์เย็น วัฒโนทัยพายพั พสวท.สมทบ SMART YRC วิทย์ - คณิต 

410232 8 1228 เด็กหญิง ชฎาชนก ใจมานิตย ์ เรยีนาเชลีวิทยาลยั วิทย์– คณิต - - 

410429 15 1242 เด็กหญิง ชณาภัสร ์ ชะวัย เชียงคำวิทยาคม SMART YRC Gifted Thai วิทย์ - คณิต 

410267 9 1232 เด็กหญิง ชนกวนันท์ ติเจ ธรรมราขศึกษา วิทย์– คณิต Gifted Math Gifted English 

410430 15 1242 เด็กชาย ชนบท ตันประกาศ ปรินส์รอยแยลสว์ิทยาลยั อังกฤษ - ฝรั่งเศส Gifted English อังกฤษ - คณิต 

410164 6 1226 เด็กหญิง ชนม์พิชา ไชยวงศ์ เรยีนา อังกฤษ – เกาหลี สังคมศึกษา อังกฤษ – จีน 

410266 9 1232 เด็กชาย ชนะวงศ์ โพธิวงศ์ นวมินทราชูทิศ พายัพ สังคมศึกษา วิทย์– คณิต อังกฤษ – คณิต 

410431 15 1242 เด็กหญิง ชนัญธิดา ทัตชัย ห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ Gifted English SMART YRC Gifted Computer 

410432 15 1242 นางสาว ชนิดาภา ลุงตัน พัทธยาอรุโณทัย อังกฤษ - คณิต อังกฤษ - เกาหลี สังคมศึกษา 

410272 10 1233 เด็กหญิง ชนินาถ พรหมรักษา สันกำแพง วิทย์– คณิต Gifted Thai อังกฤษ – ฝรั่งเศส 

410055 2 1222 เด็กหญิง ชนิสรา อาจหาญ บ้านเชียงดาว Gifted Thai วิทย์– คณิต อังกฤษ – ญี่ปุ่น 

410299 10 1233 นางสาว ชนิสรา ปัญญารัตน ์ เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ Gifted Math Gifted Thai Gifted Computer 

410140 5 1225 เด็กหญิง ชมพิสุทธิ์ นิมมลรัตน ์ วัฒโนทัยพายพั อังกฤษ – จีน สังคมศึกษา อังกฤษ – เกาหลี 

410326 11 1234 เด็กหญิง ชยานันท์ มณีทอง จักรคำคณาทร Gifted Computer SMART YRC วิทย์– คณิต 

410433 15 1242 เด็กหญิง ชยุดา อินต๊ะ จักรคำคณาทร Gifted Computer Gifted Math SMART YRC 

410434 15 1242 เด็กหญิง ชลธิสา พิทาคำ แม่แจ่ม Gifted Thai อังกฤษ - จีน อังกฤษ - เกาหลี 

410435 15 1242 นาย ชลวัฒน์ ปัญญา บ้านดอนปิน Gifted Math Gifted Thai วิทย์ - คณิต 



 

ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขที่น่ังสอบ  
การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและข้ึนทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2566 

สอบวันอาทิตยท์ี่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อนักเรียน) 
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410436 15 1242 นางสาว ชลิตวรรณ ไชยภิวงค ์ พร้าววิทยาคม วิทย์ - คณิต อังกฤษ - คณิต อังกฤษ - ญี่ปุ่น 

410437 15 1242 เด็กหญิง ชวันรัตน์ ปานทอง จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted Math 

410063 3 1223 นางสาว ชวัลลักษณ ์ คะปานา ดาราวิทยาลัย พสวท.สมทบ SMART YRC Gifted Computer 

410438 15 1242 เด็กหญิง ชวิศา ศรุตธนานนท์ เทศบาล 6 นครเชียงราย Gifted Math วิทย์ - คณิต อังกฤษ - คณิต 

410050 2 1222 เด็กหญิง ชัชฎาภรณ ์ ปัญญานาย พระหฤทัย เชียงใหม ่ SMART YRC Gifted Math พสวท.สมทบ 

410093 4 1224 นางสาว ชัชนก วางใจนะ เมตตาศึกษา ในพระราชปูถัมภ์ฯ วิทย์– คณิต อังกฤษ – คณิต ทัศนศิลป ์

410687 23 1034 เด็กชาย ชัชพิมุข ปินวิส ุ เวียงเจดีย์วิทยา Gifted Math Gifted English วิทย์ - คณิต 

410682 23 1034 นาย ชาญกิจ เมืองลอง นวมินทราชูทิศ พายับ Gifted Math Gifted English - 

410110 4 1224 เด็กชาย ชาญชัย ลุงจัน บ้านสันป่าสัก อังกฤษ – ฝรั่งเศส อังกฤษ – คณิต อังกฤษ – เกาหลี 

410439 15 1242 นาย ชาย คำยี ่ บ้านเจดีย์แม่ครัว Gifted English วิทย์ - คณิต Gifted Thai 

410138 5 1225 เด็กหญิง ชิโนบุ ฮะระ ปรินส์รอยแยลลว์ิทยาลยั พสวท.สมทบ Gifted Math Gifted English 

410440 15 1242 เด็กชาย ชินณวิทย์ ใจแก้ว ท่าวังผาพิทยาคม Gifted Math วิทย์ - คณิต Gifted Thai 

410130 5 1225 นาย ชินดนัย จอมสถานโชค จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน Gifted English Gifted Math วิทย์– คณิต 

410441 15 1242 เด็กชาย ชินาธิป แสงทอง ฉือจี้เชียงใหม ่ Gifted Math Gifted English Gifted Thai 

410127 5 1225 นางสาว ช่ืนนภา ถึงลาภ สันทรายวิทยาคม วิทย์– คณิต อังกฤษ – คณิต อังกฤษ – จีน 

410360 12 1235 นาย ชุติพนธ์ ทองจำรัส สารภีพิทยาคม วิทย์– คณิต Gifted Thai - 

410368 13 1236 เด็กหญิง ชุติมา แนบเนียร สันทรายหลวง อังกฤษ – เกาหลี อังกฤษ – ฝรั่งเศส อังกฤษ – คณิต 



 

ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขที่น่ังสอบ  
การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและข้ึนทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2566 

สอบวันอาทิตยท์ี่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อนักเรียน) 
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| ห น้ า 11 
 

ข้อมูลจากงานรับนกัเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  

ม.4 

เรียนดี 
ภายนอก 

หมายเลข 
ประจำตัวสอบ 

ห้องสอบ 
ที ่

หมายเลข 
ห้องสอบ 

คำนำหน้า ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3 

410442 15 1242 เด็กหญิง ซีรีน ประทาน เชียงรายวิทยาคม อังกฤษ - ญี่ปุ่น ทัศนศิลป ์ อังกฤษ - คณิต 

410349 12 1235 เด็กชาย ญาณกร แซ่พ่าน ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง Gifted Math Gifted English SMART YRC 

410222 8 1228 นางสาว ญาณัจฉรา ไชยพนัส เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ อังกฤษ – ญี่ปุ่น อังกฤษ – เกาหลี อังกฤษ – ฝรั่งเศส 

410443 15 1242 เด็กหญิง ญาณัจฉรา วัดเกต ุ จักรคำคณาทร Gifted English SMART YRC วิทย์ - คณิต 

410168 6 1226 เด็กหญิง ญาณิศา วังสาคร วัฒโนทัยพายพั อังกฤษ – จีน อังกฤษ – เกาหลี อังกฤษ – คณิต 

410444 15 1242 เด็กหญิง ญาณิศา ตั้งชัยพิทักษ์ เทศบาล 6 นครเชียงราย อังกฤษ - ฝรั่งเศส วิทย์ - คณิต ทัศนศิลป ์

410445 15 1242 นางสาว ญาณิศา ราชคง แม่สะเรียงบริพัตรศึกษา Gifted Math SMART YRC พสวท.สมทบ 

410446 15 1242 เด็กหญิง ญาดา อินต๊ะ แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” SMART YRC Gifted English วิทย์ - คณิต 

410447 15 1242 เด็กชาย ฐานัส บุญตัน สันป่าตองวิทยาคม พสวท.สมทบ SMART YRC Gifted Math 

410448 15 1242 เด็กชาย ฐาปน อุ่นอินต๊ะ บ้านแม่ข่า วิทย์ - คณิต ดนตร ี อังกฤษ - คณิต 

410449 15 1242 เด็กหญิง ฐาปนีย์ ดวงอาทิตย์ แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” SMART YRC พสวท.สมทบ วิทย์ - คณิต 

410450 15 1242 เด็กหญิง ฐิตารีย ์ ใจใหม่ จักรคำคณาทร ลำพูน SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted Math 

410220 8 1228 เด็กหญิง ฐิติชญาน ์ มั่นที่สุด เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ วิทย์– คณิต อังกฤษ – จีน สังคมศึกษา 

410074 3 1223 เด็กหญิง ฐิติปภา สมุทบาล สันติศึกษา SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted Math 

410451 16 1243 เด็กหญิง ฐิติรัตน ์ ส่วยหย่า รังษีวิทยา Gifted English Gifted Math วิทย์ - คณิต 

410452 16 1243 เด็กหญิง ฐิติวรดา กันทะวงค ์ จักรคำคณาทร จ.ลำพูน วิทย์ - คณิต SMART YRC Gifted Math 

410453 16 1243 เด็กชาย ฐิติวัชร์ รอดทับ แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" Gifted Math Gifted English อังกฤษ - คณิต 



 

ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขที่น่ังสอบ  
การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและข้ึนทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2566 

สอบวันอาทิตยท์ี่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อนักเรียน) 
(หากต้องการแก้ไข ช่ือ-สกุล หรือลำดับการเลือกแผนการเรียน สามารถแจ้งกรรมการคุมสอบและแก้ไขในใบลงช่ือเข้าห้องสอบในวันที่มาสอบ) 

 

| ห น้ า 12 
 

ข้อมูลจากงานรับนกัเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  
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ประจำตัวสอบ 

ห้องสอบ 
ที ่

หมายเลข 
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คำนำหน้า ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3 

410353 12 1235 นาย ฑีฆายุภัทร ยศสรลัภากร พะเยาพิทยาคม Gifted Math Gifted English วิทย์– คณิต 

410054 2 1222 เด็กหญิง ณญาอญั ภัทรพรธนโชค สืบนทีธรรม อังกฤษ – ญี่ปุ่น ทัศนศิลป ์ วิทย์– คณิต 

410454 16 1243 นาย ณฐกร คำน้อย แม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" Gifted English วิทย์ - คณิต Gifted Thai 

410296 10 1233 เด็กชาย ณฐภัทร กันทะวงค ์ จอมทอง Gifted English Gifted Computer Gifted Math 

410455 16 1243 เด็กหญิง ณธิดา สุภายอง ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน อังกฤษ - ฝรั่งเศส Gifted English อังกฤษ - จีน 

410126 5 1225 นาย ณนคร จินะวงค์ ปรินส์รอยแยลลว์ิทยาลยั พสวท.สมทบ SMART YRC Gifted Computer 

410456 16 1243 เด็กหญิง ณปภา ปันทะอิน จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน SMART YRC Gifted Math พสวท.สมทบ 

410217 8 1228 เด็กชาย ณพัส วาวงศ์มูล สารสาสน์วิเทศล้านนา Gifted Math Gifted English SMART YRC 

410457 16 1243 เด็กหญิง ณภัทร นาจันทร์ทอง จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน Gifted English วิทย์ - คณิต Gifted Thai 

410071 3 1223 เด็กหญิง ณภัทรจิรา สร้อยโค้ง กาวิละวิทยาลัย Gifted Thai วิทย์– คณิต อังกฤษ – คณิต 

410458 16 1243 เด็กหญิง ณมณ มณทนม สันป่าตองวิทยาคม ทัศนศิลป ์ อังกฤษ - ญี่ปุ่น อังกฤษ - คณิต 

410459 16 1243 เด็กหญิง ณสดุา ชาญภพภัคนันทา พร้าววิทยาคม อังกฤษ - ฝรั่งเศส สังคมศึกษา อังกฤษ - ญี่ปุ่น 

410460 16 1243 เด็กหญิง ณหทัย ตั้งสุจรติวิจิตร ตาคลีประชาสรรค์ วิทย์ - คณิต Gifted Math Gifted English 

410061 3 1223 เด็กหญิง ณัชกรลดา สิงห์คำ ดาราวิทยาลัย Gifted Computer SMART YRC พสวท.สมทบ 

410461 16 1243 เด็กหญิง ณัชชานิษฐ์ ใจอินทร์ สันกำแพง อังกฤษ - เกาหลี อังกฤษ - จีน อังกฤษ - ญี่ปุ่น 

410462 16 1243 นางสาว ณัฎฐิกา ถูกดี ห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ Gifted English Gifted Thai วิทย์ - คณิต 

410463 16 1243 เด็กชาย ณัฏฐกิตติ ์ นันตากาศ จักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน SMART YRC Gifted Computer วิทย์ - คณิต 



 

ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขที่น่ังสอบ  
การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและข้ึนทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2566 

สอบวันอาทิตยท์ี่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อนักเรียน) 
(หากต้องการแก้ไข ช่ือ-สกุล หรือลำดับการเลือกแผนการเรียน สามารถแจ้งกรรมการคุมสอบและแก้ไขในใบลงช่ือเข้าห้องสอบในวันที่มาสอบ) 
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ข้อมูลจากงานรับนกัเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  
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คำนำหน้า ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3 

410464 16 1243 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ต๊ะน้อย จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน Gifted Math SMART YRC วิทย์ - คณิต 

410465 16 1243 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ใจการ เทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) อังกฤษ - จีน อังกฤษ - คณิต สังคมศึกษา 

410466 16 1243 เด็กหญิง ณัฏฐ์นร ี วงศ์ประสิทธ์ิ ปรินส์รอยแยลวิทยาลัย พสวท.สมทบ SMART YRC วิทย์ - คณิต 

410070 3 1223 เด็กชาย ณัฐกรณ ์ ประอ้าย สันกำแพง Gifted Thai Gifted Computer SMART YRC 

410197 7 1227 นาย ณัฐกิตติ ์ สุนันท์ ปรินส์รอยแยลลว์ิทยาลยั Gifted Computer SMART YRC วิทย์– คณิต 

410245 9 1232 นางสาว ณัฐชนันท์ ชมพูนุทแจ่มจรัส ปรินส์รอยแยลลว์ิทยาลยั SMART YRC Gifted Math วิทย์– คณิต 

410194 7 1227 นางสาว ณัฐชยา ศิร ิ ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง SMART YRC อังกฤษ – จีน วิทย์– คณิต 

410376 13 1236 เด็กชาย ณัฐชัย ปิ่งย่า ธรรมราชศึกษา Gifted Math วิทย์– คณิต Gifted Thai 

410078 3 1223 เด็กหญิง ณัฐฑิฌา ชัยแก้ว เชียงใหม่มัธยม Gifted English วิทย์– คณิต อังกฤษ – คณิต 

410279 10 1233 เด็กหญิง ณัฐณิชา ลือโฮ้ง จอมทอง สังคมศึกษา อังกฤษ – จีน วิทย์– คณิต 

410467 16 1243 เด็กหญิง ณัฐณิชา ปัญญามัง ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วิทย์ - คณิต Gifted English อังกฤษ - คณิต 

410468 16 1243 เด็กหญิง ณัฐณิชา การะหงษ ์ บ้านเปียงหลวง วิทย์ - คณิต อังกฤษ - จีน Gifted English 

410469 16 1243 นางสาว ณัฐณิชา ยาเตี้ยง ตากพิทยาคม อังกฤษ - ญี่ปุ่น วิทย์ - คณิต อังกฤษ - เกาหลี 

410470 16 1243 เด็กชาย ณัฐดนัย รูปด ี จักรคำคณาทร SMART YRC Gifted Thai Gifted English 

410102 4 1224 นางสาว ณัฐติกานต์กลุ ประทุมรุ่ง จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พสวท.สมทบ SMART YRC Gifted Math 

410287 10 1233 เด็กหญิง ณัฐธยาน ์ สายประเสริฐ จอมทอง วิทย์– คณิต อังกฤษ – คณิต Gifted Thai 

410087 3 1223 นางสาว ณัฐธิดา ไคร้เงิน เทศบาล 1 ไชยปราการ SMART YRC วิทย์– คณิต Gifted Math 



 

ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขที่น่ังสอบ  
การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและข้ึนทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2566 

สอบวันอาทิตยท์ี่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อนักเรียน) 
(หากต้องการแก้ไข ช่ือ-สกุล หรือลำดับการเลือกแผนการเรียน สามารถแจ้งกรรมการคุมสอบและแก้ไขในใบลงช่ือเข้าห้องสอบในวันที่มาสอบ) 
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คำนำหน้า ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3 

410106 4 1224 นางสาว ณัฐธิดา แมะบ้าน จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน Gifted English SMART YRC อังกฤษ – จีน 

410190 7 1227 เด็กหญิง ณัฐธิดา สุทธิ ซ่องฟ้าซินเซิงวานิชบำรุง วิทย์– คณิต Gifted English ทัศนศิลป ์

410302 11 1234 นางสาว ณัฐธิดา สุริยะ วัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล) Gifted English Gifted Math วิทย์– คณิต 

410471 16 1243 นาย ณัฐนนท์ วนาสินสมบูรณ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย Gifted Math SMART YRC Gifted Computer 

410472 16 1243 นาย ณัฐนันท์ ใจแก้ว สารสาสน์วิเทศล้านนา Gifted Math Gifted English Gifted Thai 

410473 16 1243 นาย ณัฐปกรณ ์ จินาตอง แม่แจ่ม ดนตร ี วิทย์ - คณิต อังกฤษ - ญี่ปุ่น 

410082 3 1223 นาย ณัฐปธาน พัลวัลย? เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ SMART YRC Gifted Math วิทย์– คณิต 

410474 16 1243 นางสาว ณัฐปภสัร ์ อินประมลู ปรินส์รอยแยลสว์ิทยาลยั SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted Math 

410214 8 1228 นาย ณัฐพล ไชยวงค์ สันป่าตองวิทยาคม Gifted English Gifted Math SMART YRC 

410693 24 1035 นางสาว ณัฐพัชญ ์ เจริญทรัพย์สกลุ วัฒโนทัยพายพั อังกฤษ - จีน อังกฤษ - ญี่ปุ่น อังกฤษ - เกาหลี 

410475 16 1243 นาย ณัฐพันธุ์ ภูสีดิน สันทรายวิทยาคม วิทย์ - คณิต Gifted Math Gifted Computer 

410476 16 1243 เด็กชาย ณัฐภาส อนันติ หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ ์ Gifted Math วิทย์ - คณิต Gifted Computer 

410019 1 1221 เด็กหญิง ณัฐริกา แสงคือ วัฒโนทัยพายพั อังกฤษ – ญี่ปุ่น อังกฤษ – คณิต วิทย์– คณิต 

410367 13 1236 เด็กชาย ณัฐฤทธ์ิ ฟองคำ สันทรายหลวง อังกฤษ – คณิต วิทย์– คณิต สังคมศึกษา 

410477 16 1243 เด็กชาย ณัฐวงศ์ วงศ์เมือง ท่าวังผาพิทยาคม Gifted English วิทย์ - คณิต อังกฤษ - ญี่ปุ่น 

410478 16 1243 เด็กชาย ณัฐวุฒิ แสงแก้ว ดอยสะเก็ดวิทยาคม สังคมศึกษา อังกฤษ - คณิต อังกฤษ - ญี่ปุ่น 

410700 24 1035 นางสาว ณัฐิยา ปุ๊ดภาษ ี เวียงเจย์ดีวิทยา อังกฤษ - ญี่ปุ่น วิทย์ - คณิต Gifted English 



 

ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขที่น่ังสอบ  
การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและข้ึนทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2566 

สอบวันอาทิตยท์ี่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อนักเรียน) 
(หากต้องการแก้ไข ช่ือ-สกุล หรือลำดับการเลือกแผนการเรียน สามารถแจ้งกรรมการคุมสอบและแก้ไขในใบลงช่ือเข้าห้องสอบในวันที่มาสอบ) 
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410479 16 1243 นางสาว ณัทภัทร ์ คำพิโร เชียงม่วนวิทยาคม Gifted Math SMART YRC วิทย์ - คณิต 

410480 16 1243 เด็กหญิง ณิชาพัชร์ อินวาทย์ สตรีศรีน่าน อังกฤษ - คณิต สังคมศึกษา Gifted Math 

410306 11 1234 เด็กหญิง ณิชารีย ์ ทองคำ ปรินส์รอยแยลสว์ิทยาลยั วิทย์– คณิต อังกฤษ – คณิต อังกฤษ – จีน 

410481 17 1244 เด็กหญิง ดลนภสั คงแก้ว ปรินส์รอยแยลสว์ิทยาลยั Gifted Computer Gifted Math วิทย์ - คณิต 

410230 8 1228 นางสาว ดลพร ลงทุน เมตตาศึกษา อังกฤษ – จีน อังกฤษ – ญี่ปุ่น ทัศนศิลป ์

410045 2 1222 เด็กหญิง ดวงธิดา อินต๊ะวงค์ แม่คือวิทยา Gifted English วิทย์– คณิต Gifted Math 

410021 1 1221 เด็กหญิง ดาริกา ตาคำ จิตราวิทยา Gifted English วิทย์– คณิต Gifted Thai 

410264 9 1232 เด็กชาย ต้น จั่นต๊ะ ธรรมราชศึกษา Gifted Math วิทย์– คณิต Gifted English 

410482 17 1244 เด็กชาย ตนุภัทร ศิริอางค ์ สันป่าตองวิทยาคม SMART YRC วิทย์ - คณิต - 

410483 17 1244 นาย ถนอมเพชร ชูประจง ฉือจี้เชียงใหม ่ อังกฤษ - คณิต Gifted English วิทย์ - คณิต 

410484 17 1244 เด็กหญิง ทรัพย์ศิร ิ โชคลาภธนวัฒน์ ปรินส์รอยแยลสว์ิทยาลยั อังกฤษ - จีน อังกฤษ - ฝรั่งเศส วิทย์ - คณิต 

410485 17 1244 นาย ทศน์ปวีร์ ป้อมทองคำ ตากพิทยาคม Gifted Thai สังคมศึกษา วิทย์ - คณิต 

410486 17 1244 เด็กหญิง ทอฝัน แซ่หว่าง รังษีวิทยา SMART YRC Gifted Math Gifted Computer 

410706 24 1035 เด็กหญิง ทอฝัน จินดาแดง สะเมิงพิทยาคม SMART YRC วิทย์ - คณิต Gifted English 

410487 17 1244 เด็กชาย ทักษดนย์ อินริราย สรรพวิทยาคม Gifted Math วิทย์ - คณิต Gifted English 

410032 2 1222 เด็กหญิง ทัชชกร จงสมนึก มงฟอร์ตวิทยาลยั Gifted English Gifted Math วิทย์– คณิต 

410090 3 1223 เด็กชาย ทัฐธณัฐ ฐิติวุฒิวรโชต ิ เมตตาศึกษา ในพระราชปูถัมภ์ฯ อังกฤษ – ฝรั่งเศส สังคมศึกษา ทัศนศิลป ์



 

ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขที่น่ังสอบ  
การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและข้ึนทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2566 

สอบวันอาทิตยท์ี่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อนักเรียน) 
(หากต้องการแก้ไข ช่ือ-สกุล หรือลำดับการเลือกแผนการเรียน สามารถแจ้งกรรมการคุมสอบและแก้ไขในใบลงช่ือเข้าห้องสอบในวันที่มาสอบ) 
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ข้อมูลจากงานรับนกัเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  
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คำนำหน้า ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3 

410488 17 1244 เด็กหญิง ทับทิม แก้วใส ธรรมราชศึกษา วิทย์ - คณิต สังคมศึกษา ทัศนศิลป ์

410263 9 1232 เด็กหญิง ทาวัน แซ่จาง ธรรมราชศึกษา วิทย์– คณิต Gifted Math Gifted English 

410689 23 1034 นางสาว ทิพย์ฤดี เชียงใหม ่ ปายวิทยาคาร Gifted Math วิทย์ - คณิต อังกฤษ - คณิต 

410489 17 1244 เด็กหญิง ทิพย์วาริน อินทรกำแหง จักรคำคณาทร วิทย์ - คณิต อังกฤษ - เกาหลี Gifted Thai 

410049 2 1222 เด็กหญิง ทิพย์สุดา ปู่เมือง เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ SMART YRC วิทย์– คณิต Gifted Math 

410016 1 1221 นาย ธนกร ดวงจันทร์ วัฒโนทัยพายพั Gifted English SMART YRC วิทย์– คณิต 

410490 17 1244 นาย ธนกร บุญเทียม แม่แจ่ม SMART YRC Gifted Math วิทย์ - คณิต 

410014 1 1221 นาย ธนกฤต ศรีพิมพ์ชัย จิตราวิทยา SMART YRC วิทย์– คณิต Gifted Thai 

410065 3 1223 เด็กชาย ธนกฤต แสงส ี จักรคำคณาทร วิทย์– คณิต Gifted Math Gifted Thai 

410377 13 1236 นาย ธนกฤต แซ่หวัง หางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ ์ วิทย์– คณิต อังกฤษ – คณิต ทัศนศิลป ์

410067 3 1223 นาย ธนดล มหาวัน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ Gifted Math Gifted English วิทย์– คณิต 

410491 17 1244 เด็กชาย ธนนันท์ กุณะ จักรคำคณาทร ลำพูน SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted Math 

410492 17 1244 เด็กชาย ธนพงศ์ วงษ์พานิช ปริ้นส์รอยแยลสว์ิทยาลยั Gifted English Gifted Thai Gifted Computer 

410057 2 1222 เด็กหญิง ธนพร ติวงค ์ จิตราวิทยา วิทย์– คณิต อังกฤษ – ญี่ปุ่น อังกฤษ – จีน 

410493 17 1244 เด็กหญิง ธนพร หน่อแก้ว จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน SMART YRC Gifted Math พสวท.สมทบ 

410494 17 1244 เด็กชาย ธนภณ ปันเขียว มงคลวิทยา SMART YRC Gifted Computer พสวท.สมทบ 

410495 17 1244 นางสาว ธนภรณ ์ สุนันต๊ะ จักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน SMART YRC Gifted Math Gifted Computer 



 

ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขที่น่ังสอบ  
การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและข้ึนทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2566 

สอบวันอาทิตยท์ี่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อนักเรียน) 
(หากต้องการแก้ไข ช่ือ-สกุล หรือลำดับการเลือกแผนการเรียน สามารถแจ้งกรรมการคุมสอบและแก้ไขในใบลงช่ือเข้าห้องสอบในวันที่มาสอบ) 

 

| ห น้ า 17 
 

ข้อมูลจากงานรับนกัเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  

ม.4 

เรียนดี 
ภายนอก 

หมายเลข 
ประจำตัวสอบ 

ห้องสอบ 
ที ่

หมายเลข 
ห้องสอบ 

คำนำหน้า ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3 

410079 3 1223 เด็กหญิง ธนภัคนันท์ ชุ่มแจ่ม พระหฤทัย SMART YRC Gifted Math Gifted English 

410229 8 1228 เด็กชาย ธนภัทร วันทองสุข สันกำแพง SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted Math 

410496 17 1244 เด็กชาย ธนภัทร ศรีทอง สันป่าตองวิทยาคม พสวท.สมทบ Gifted Math Gifted Computer 

410497 17 1244 เด็กชาย ธนภูม ิ ขาวแสง จักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน Gifted Computer SMART YRC วิทย์ - คณิต 

410498 17 1244 เด็กชาย ธนรรณพ ธีระสกลุไพศาล หอพระ วิทย์ - คณิต Gifted Thai Gifted English 

410499 17 1244 นาย ธนวัฒน์ ศรีวิชัยศักดิ ์ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน Gifted Math วิทย์ - คณิต ดนตร ี

410500 17 1244 นาย ธนวินท์ ปฏิพัฒนากุล ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted Math 

410029 1 1221 นางสาว ธนัชญา เรือนหมั้น จิตราวิทยา ดนตร ี SMART YRC อังกฤษ – คณิต 

410501 17 1244 เด็กหญิง ธนัชพร การสันทัด จักรคำคณาทร พสวท.สมทบ SMART YRC Gifted Math 

410502 17 1244 นางสาว ธนาภา ไชกัง ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย Gifted Math วิทย์ - คณิต พสวท.สมทบ 

410503 17 1244 เด็กหญิง ธมกร แสงคุณ สายอักษร วิทย์ - คณิต Gifted Thai Gifted English 

410504 17 1244 เด็กหญิง ธมลวรรณ คำแก้ว จักรคำคณาทร SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted Math 

410099 4 1224 เด็กชาย ธฤต ภิญโญ เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ อังกฤษ – ฝรั่งเศส อังกฤษ – จีน อังกฤษ – ญี่ปุ่น 

410505 17 1244 เด็กหญิง ธวัลรัตน ์ เงินยวง ตากพิทยาคม Gifted English SMART YRC วิทย์ - คณิต 

410506 17 1244 เด็กหญิง ธวัลรัตน ์ สมจิตร จักรคำคณาทร Gifted English พสวท.สมทบ SMART YRC 

410507 17 1244 เด็กหญิง ธวัลรัตน ์ นวลฝั้น ฉือจี้เชียงใหม ่ พสวท.สมทบ Gifted Thai วิทย์ - คณิต 

410508 17 1244 เด็กหญิง ธัญกร ชัยชนะ ภูซางวิทยาคม วิทย์ - คณิต Gifted English Gifted Thai 



 

ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขที่น่ังสอบ  
การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและข้ึนทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2566 

สอบวันอาทิตยท์ี่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อนักเรียน) 
(หากต้องการแก้ไข ช่ือ-สกุล หรือลำดับการเลือกแผนการเรียน สามารถแจ้งกรรมการคุมสอบและแก้ไขในใบลงช่ือเข้าห้องสอบในวันที่มาสอบ) 
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คำนำหน้า ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3 

410031 2 1222 นางสาว ธัญชนก ณ ลำพูน จิตราวิทยา Gifted Math วิทย์– คณิต - 

410221 8 1228 เด็กหญิง ธัญชนก พุฒกลาง กาวิละวิทยาลัย Gifted Thai วิทย์– คณิต - 

410509 17 1244 เด็กหญิง ธัญชนก คลีนเพ็ง ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง Gifted Thai Gifted English วิทย์ - คณิต 

410510 17 1244 เด็กหญิง ธัญชนก บุญก้ำ กาวิละวิทยาลัย Gifted Math วิทย์ - คณิต Gifted English 

410511 18 1245 นางสาว ธัญชนก มีมาเมิน แม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" Gifted Math SMART YRC พสวท.สมทบ 

410271 10 1233 เด็กหญิง ธัญญรตัน ์ แสนพรมมา จอมทอง อังกฤษ – จีน อังกฤษ – ญี่ปุ่น สังคมศึกษา 

410268 9 1232 เด็กหญิง ธัญญ่า วิทยาวงศ์กุล เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ อังกฤษ – ฝรั่งเศส สังคมศึกษา อังกฤษ – เกาหลี 

410512 18 1245 เด็กหญิง ธัญญาศริ ิ คำรินทร ์ เชียงใหม่มัธยม วิทย์ - คณิต Gifted English อังกฤษ - จีน 

410273 10 1233 เด็กหญิง ธัญพิชชา พานิชกุล จอมทอง อังกฤษ – คณิต วิทย์– คณิต Gifted English 

410513 18 1245 เด็กหญิง ธัญรดา วงศ์หล้า จักรคำคณาทร วิทย์ - คณิต Gifted English SMART YRC 

410365 13 1236 เด็กหญิง ธัญรักษ์ แสงคำ สันทรายหลวง วิทย์– คณิต อังกฤษ – เกาหลี อังกฤษ – คณิต 

410686 23 1034 เด็กหญิง ธัญวรัตน ์ แสงเอื้อย พิริยาลัยจังหวัดแพร่ SMART YRC Gifted Math Gifted English 

410277 10 1233 เด็กหญิง ธัญวรัตม ์ อินธิสอน จอมทอง SMART YRC Gifted English วิทย์– คณิต 

410226 8 1228 นางสาว ธัญวรินทร ์ ซูเริน เมตตาศึกษา ในพระราชปูถัมภ์ฯ วิทย์– คณิต Gifted English อังกฤษ – จีน 

410240 8 1228 เด็กหญิง ธัษนัน ณ แก้ว ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน Gifted English วิทย์– คณิต Gifted Math 

410514 18 1245 เด็กหญิง ธาดา พันตามน มงคลวิทยา วิทย์ - คณิต Gifted Thai SMART YRC 

410515 18 1245 นางสาว ธารน้ำ น้ำภูดิน ดอยสะเก็ดวิทยาคม พสวท.สมทบ วิทย์ - คณิต อังกฤษ - ฝรั่งเศส 



 

ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขที่น่ังสอบ  
การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและข้ึนทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2566 

สอบวันอาทิตยท์ี่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อนักเรียน) 
(หากต้องการแก้ไข ช่ือ-สกุล หรือลำดับการเลือกแผนการเรียน สามารถแจ้งกรรมการคุมสอบและแก้ไขในใบลงช่ือเข้าห้องสอบในวันที่มาสอบ) 
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410516 18 1245 เด็กหญิง ธารพฤกษา เสาวภาคย ์ มงฟอร์ตวิทยาลยั พสวท.สมทบ SMART YRC Gifted Math 

410704 24 1035 นางสาว ธารินี สุริยะ เรยีนาเชลีวิทยาลยั วิทย์ - คณิต Gifted Computer Gifted English 

410088 3 1223 เด็กหญิง ธิดารัตน ์ สุวรรณราช ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วิทย์– คณิต อังกฤษ – คณิต อังกฤษ – ฝรั่งเศส 

410312 11 1234 เด็กหญิง ธิดารัตน ์ สิงห์คำ โกวิทธำรงเชียงใหม่ Gifted English Gifted Math อังกฤษ – จีน 

410341 12 1235 นาย ธีรโชต ิ รอดชะเอม มงฟอร์ตวิทยาลยั วิทย์– คณิต - - 

410517 18 1245 เด็กชาย ธีรดนย ์ ประทินสุขอำไพ แม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” Gifted Math SMART YRC Gifted English 

410698 24 1035 นาย ธีรวีร ์ สุขบุร ี มงฟอร์ตวิทยาลยั วิทย์ - คณิต อังกฤษ - ญี่ปุ่น อังกฤษ - จีน 

410159 6 1226 เด็กชาย ธีระภัทร ไชยแสงสกลุ ปงรัชดาภิเษก Gifted Math วิทย์– คณิต Gifted English 

410076 3 1223 นาย ธีราทัศน ์ แป้นถึง กาวิละวิทยาลัย Gifted English วิทย์– คณิต อังกฤษ – คณิต 

410518 18 1245 เด็กหญิง ธีราธาร ชัยปินยา เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ วิทย์ - คณิต Gifted Thai Gifted English 

410519 18 1245 เด็กชาย นพริชญ์ ไชยกุล วัฒโนทัยพายพั Gifted English วิทย์ - คณิต อังกฤษ - คณิต 

410077 3 1223 เด็กชาย นภสินธุ ์ บุญใส ปรินส์รอยแยลลว์ิทยาลยั Gifted English Gifted Thai วิทย์– คณิต 

410520 18 1245 เด็กหญิง นภัส ขันตร ี เรยีนาเชลีวิทยาลยั Gifted Math SMART YRC - 

410521 18 1245 เด็กหญิง นภัสนันท์ เอกบุตร สามัคคีวิทยาคม SMART YRC Gifted English พสวท.สมทบ 

410187 7 1227 นางสาว นภัสรพ ี โพธิสาขา ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อังกฤษ – จีน SMART YRC วิทย์– คณิต 

410710 24 1035 เด็กหญิง นภัสวรรณ ธรรมสุภา เวียงเจดีย์วิทยา Gifted English วิทย์ - คณิต อังกฤษ - ฝรั่งเศส 

410188 7 1227 เด็กชาย นรากร พรมซาว สันป่าตองวิทยาคม Gifted English วิทย์– คณิต อังกฤษ – คณิต 



 

ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขที่น่ังสอบ  
การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและข้ึนทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2566 

สอบวันอาทิตยท์ี่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อนักเรียน) 
(หากต้องการแก้ไข ช่ือ-สกุล หรือลำดับการเลือกแผนการเรียน สามารถแจ้งกรรมการคุมสอบและแก้ไขในใบลงช่ือเข้าห้องสอบในวันที่มาสอบ) 
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410068 3 1223 เด็กหญิง นริศราพร จอมจันทร ์ สารภีพิทยาคม SMART YRC วิทย์– คณิต Gifted Math 

410069 3 1223 เด็กชาย นฤสรณ ์ บรรลือสุข มงฟอร์ตวิทยาลยั วิทย์– คณิต Gifted Thai Gifted English 

410129 5 1225 เด็กชาย นฤสรณ ์ วุฒิ นุชนาถอนุสรณ์ วิทย์– คณิต อังกฤษ – คณิต ทัศนศิลป ์

410522 18 1245 เด็กหญิง นลินรัตน ์ ยาภา แม่ริมวิทยาคม Gifted English SMART YRC อังกฤษ - ฝรั่งเศส 

410056 2 1222 นางสาว นวรัตน ์ ยอดประทุม บ้านเชียงดาว วิทย์– คณิต Gifted Thai อังกฤษ – จีน 

410523 18 1245 เด็กหญิง นวรัตน ์ อาษา สันทรายวิทยาคม วิทย์ - คณิต SMART YRC อังกฤษ - คณิต 

410291 10 1233 เด็กหญิง นัชชา ปินวงค์ โกวิทธำรงเชียงใหม่ ทัศนศิลป ์ ดนตร ี Gifted Math 

410524 18 1245 เด็กหญิง นัชชา ธรรมไชยกูล สรรพวิทยาคม Gifted Math Gifted English SMART YRC 

410525 18 1245 เด็กชาย นัฐนนท์ บุตรศักดิ ์ จักรคำคณาธร อังกฤษ - ญี่ปุ่น Gifted Thai อังกฤษ - จีน 

410013 1 1221 นาย นัทธพล จันทอง วัฒโนทัยพายพั Gifted English Gifted Computer SMART YRC 

410526 18 1245 เด็กหญิง นันท์นภัส เตจะวัน ฉือจี้เชียงใหม ่ Gifted Math Gifted English SMART YRC 

410527 18 1245 เด็กหญิง นันท์นลิน อุตอุโมงค ์ จักคำคณาทร Gifted English อังกฤษ - คณิต วิทย์ - คณิต 

410528 18 1245 เด็กหญิง นันทนัช สิงห์เล็ก สันกำแพง อังกฤษ - ญี่ปุ่น อังกฤษ - คณิต Gifted English 

410529 18 1245 นาย นันทพรรษ ขจีจิตร ์ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ อังกฤษ - ญี่ปุ่น Gifted English พสวท.สมทบ 

410530 18 1245 เด็กหญิง นันท์ลภัส พงศ์พิสุทธ์ิวัฒนา เรยีนาเชลีวิทยาลยั Gifted Math พสวท.สมทบ SMART YRC 

410531 18 1245 เด็กหญิง นันทวดี สิทธิโม๊ะ  จอมทอง SMART YRC Gifted Thai วิทย์ - คณิต 

410532 18 1245 เด็กหญิง นันทิชา แสนสนิท วัฒโนทัยพายพั อังกฤษ - ญี่ปุ่น อังกฤษ - เกาหลี วิทย์ - คณิต 



 

ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขที่น่ังสอบ  
การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและข้ึนทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2566 

สอบวันอาทิตยท์ี่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อนักเรียน) 
(หากต้องการแก้ไข ช่ือ-สกุล หรือลำดับการเลือกแผนการเรียน สามารถแจ้งกรรมการคุมสอบและแก้ไขในใบลงช่ือเข้าห้องสอบในวันที่มาสอบ) 
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410280 10 1233 เด็กหญิง นันทินี เองนางเอง จอมทอง SMART YRC Gifted English วิทย์– คณิต 

410109 4 1224 เด็กหญิง นันทิพร คำแสนสุข บ้านสันป่าสัก พสวท.สมทบ SMART YRC วิทย์– คณิต 

410533 18 1245 เด็กหญิง นาดา เเสงซอน ดอยสะเก็ดวิทยาคม พสวท.สมทบ Gifted Thai SMART YRC 

410189 7 1227 เด็กหญิง นาราวด ี มณีจันทร ์ วิชัยวิทยา อังกฤษ – คณิต Gifted English วิทย์– คณิต 

410247 9 1232 เด็กหญิง นารีรัตน ์ มลิทา สันทรายวิทยาคม วิทย์– คณิต SMART YRC Gifted Math 

410124 5 1225 เด็กหญิง น้ำหวาน - บ้านสันป่าสัก Gifted Math วิทย์– คณิต Gifted Thai 

410534 18 1245 เด็กหญิง นิชานัน สิงหนาท นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ อังกฤษ - คณิต อังกฤษ - ฝรั่งเศส Gifted English 

410535 18 1245 เด็กหญิง นิชาภา ชัยวุฒ ิ นุชนาถอนุสรณ์ วิทย์ - คณิต Gifted English Gifted Math 

410201 7 1227 นางสาว นิตย์รด ี อัมโรสถ วัฒโนทัยพายพั อังกฤษ – จีน อังกฤษ – เกาหลี อังกฤษ – ฝรั่งเศส 

410292 10 1233 เด็กชาย นิธิกร ไลศริิพันธุ ์ จอมทอง Gifted Math Gifted English วิทย์– คณิต 

410132 5 1225 นางสาว นิภาดา พาราสรรเสรญิ เชียงใหม่คริสเตียน Gifted English Gifted Math วิทย์– คณิต 

410017 1 1221 เด็กหญิง นิลวรรณ วันทุม จิตราวิทยา อังกฤษ – คณิต วิทย์– คณิต อังกฤษ – เกาหลี 

410186 7 1227 นางสาว นิสานาถ เจริญทรัพย ์ ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย Gifted Thai Gifted Math พสวท.สมทบ 

410283 10 1233 เด็กหญิง บุญญกานต ์ เผือกคำ จอมทอง SMART YRC Gifted Computer วิทย์– คณิต 

410536 18 1245 เด็กหญิง บุญญสิา วัฒนาอติคุณ ดาราวิทยาลัย อังกฤษ - เกาหลี อังกฤษ - จีน อังกฤษ - ฝรั่งเศส 

410148 5 1225 เด็กหญิง บุญฐิสา เหลืองตระกูล เรยีนาเชลีวิทยาลยั Gifted Math พสวท.สมทบ SMART YRC 

410289 10 1233 เด็กหญิง ปฏิประภา นาคนาคา โกวิทธำรงเชียงใหม่ Gifted English สังคมศึกษา อังกฤษ – ญี่ปุ่น 



 

ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขที่น่ังสอบ  
การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและข้ึนทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2566 

สอบวันอาทิตยท์ี่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อนักเรียน) 
(หากต้องการแก้ไข ช่ือ-สกุล หรือลำดับการเลือกแผนการเรียน สามารถแจ้งกรรมการคุมสอบและแก้ไขในใบลงช่ือเข้าห้องสอบในวันที่มาสอบ) 
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410537 18 1245 เด็กชาย ปฏิพล เชาว์เลขา ขุนยวมวิทยา Gifted English Gifted Math วิทย์ - คณิต 

410328 11 1234 เด็กชาย ปฏิภาณ ภาชนะพรรณ ์ ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง Gifted Computer Gifted Thai Gifted Math 

410538 18 1245 นาย ปฏิมากรณ ์ ไชยแก้ว ดาราวิทยาลัย SMART YRC วิทย์ - คณิต Gifted Computer 

410539 18 1245 เด็กหญิง ปฐมาภรณ ์ ปัญญา หล่มสักวิทยาคม SMART YRC Gifted Thai วิทย์ - คณิต 

410149 5 1225 เด็กหญิง ปณาล ี ปัญญาวงค ์ กาวิละวิทยาลัย Gifted Math Gifted Thai วิทย์– คณิต 

410335 12 1235 เด็กหญิง ปณิดา คืนมาเมือง บ้านเจดีย์แม่ครัว ทัศนศิลป ์ ดนตร ี วิทย์– คณิต 

410540 18 1245 เด็กหญิง ปณิดา บุญหลง บ้านแม่โจ ้ อังกฤษ - ฝรั่งเศส Gifted English อังกฤษ - จีน 

410117 4 1224 เด็กหญิง ปติมา ยอดยิ่ง บ้านสันป่าสัก วิทย์– คณิต อังกฤษ – จีน อังกฤษ – เกาหลี 

410351 12 1235 นางสาว ปทิตตา สนิทวงศ์ชัย ดอยเต่าวิทยาคม อังกฤษ – คณิต อังกฤษ – เกาหลี วิทย์– คณิต 

410051 2 1222 นางสาว ปนัดดา วงศ์กัณทรักษ ์ เรยีนาเชลีวิทยาลยั สังคมศึกษา อังกฤษ – เกาหลี วิทย์– คณิต 

410541 19 1246 เด็กหญิง ปนัสยา มูลสถาน สายอักษร SMART YRC วิทย์ - คณิต Gifted Thai 

410100 4 1224 เด็กหญิง ปพิชญา ปินไชย เชียงดาววิทยาคม วิทย์– คณิต พสวท.สมทบ Gifted English 

410137 5 1225 เด็กหญิง ปภัสสิรีญา บุณยพรหม มงฟอร์ตวิทยาลยั SMART YRC - - 

410350 12 1235 นางสาว ปภาดา สนิทวงศ์ชัย ดอยเต่าวิทยาคม วิทย์– คณิต อังกฤษ – จีน อังกฤษ – เกาหลี 

410278 10 1233 เด็กหญิง ปภาวรินทร ์ มากแก้ว จอมทอง อังกฤษ – ญี่ปุ่น SMART YRC วิทย์– คณิต 

410692 24 1035 เด็กหญิง ปภาวรินทร ์ ธงเงิน สันป่าตองวิทยาคม อังกฤษ - จีน อังกฤษ - เกาหลี ดนตร ี

410708 24 1035 เด็กหญิง ปภาว ี ใจสุยะ เวียงเจดีย์วิทยา วิทย์ - คณิต Gifted Math Gifted English 



 

ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขที่น่ังสอบ  
การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและข้ึนทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2566 

สอบวันอาทิตยท์ี่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อนักเรียน) 
(หากต้องการแก้ไข ช่ือ-สกุล หรือลำดับการเลือกแผนการเรียน สามารถแจ้งกรรมการคุมสอบและแก้ไขในใบลงช่ือเข้าห้องสอบในวันที่มาสอบ) 
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ข้อมูลจากงานรับนกัเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  
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คำนำหน้า ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3 

410038 2 1222 นาย ปรมัตถ ์ กันใจ วัดบ้านเหล่า วิทย์– คณิต Gifted Math อังกฤษ – คณิต 

410173 6 1226 นางสาว ประภาสิร ิ ฟักทอง วัฒโนทัยพายพั อังกฤษ – จีน สังคมศึกษา อังกฤษ – เกาหลี 

410542 19 1246 เด็กชาย ปรัตถกร ยะรินทร ์ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พสวท.สมทบ SMART YRC Gifted Math 

410330 11 1234 เด็กหญิง ปรางทิพย์ อิ่นแก้ว บ้านป่าลาน อังกฤษ – คณิต Gifted English อังกฤษ – จีน 

410107 4 1224 เด็กหญิง ปราชญา นิตยารส ปรินส์รอยแยลวิทยาลัย วิทย์– คณิต - - 

410543 19 1246 เด็กหญิง ปราณทิพย ์ ศรีระชาต ิ หล่มสักวิทยาคม Gifted Computer Gifted Thai SMART YRC 

410544 19 1246 นางสาว ปราณปริยา สนม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted Math 

410545 19 1246 เด็กหญิง ปรารถนา ไชยวงศ์ เสริมงามวิทยาคม อังกฤษ - ฝรั่งเศส วิทย์ - คณิต สังคมศึกษา 

410180 6 1226 นาย ปริญญา มูลทองแดง จักรคำคณาทร Gifted Computer วิทย์– คณิต อังกฤษ – คณิต 

410179 6 1226 นาย ปริญสริ ิ พิพิธธนวาทิน จอมทอง สังคมศึกษา อังกฤษ – คณิต วิทย์– คณิต 

410123 5 1225 เด็กหญิง ปรีญาธรณ ์ กิจนพคุณ บ้านสันป่าสัก ดนตร ี อังกฤษ – ฝรั่งเศส ทัศนศิลป ์

410694 24 1035 เด็กหญิง ปรีดิ์รติกร ดวงแสง หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ ์ วิทย์ - คณิต อังกฤษ - คณิต อังกฤษ - จีน 

410228 8 1228 นางสาว ปรียาณัฐ แก้วนินตา เวียงเจดีย์วิทยา วิทย์– คณิต Gifted English อังกฤษ – คณิต 

410546 19 1246 เด็กชาย ปวริศ แก้วปวน สันป่าตองวิทยาคม วิทย์ - คณิต Gifted Math Gifted Thai 

410325 11 1234 เด็กหญิง ปวีณ์ริศา เชาว์เศษโกมล เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ วิทย์– คณิต Gifted Math Gifted English 

410212 8 1228 เด็กหญิง ปวีณ์ลดา มูลปานันท์ สันป่าตองวิทยาคม อังกฤษ – จีน Gifted English สังคมศึกษา 

410104 4 1224 เด็กหญิง ปัญญารัตน ์ พูลสวัสดิ ์ แม่ริมวิทยาคม SMART YRC Gifted Computer วิทย์– คณิต 



 

ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขที่น่ังสอบ  
การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและข้ึนทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2566 

สอบวันอาทิตยท์ี่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อนักเรียน) 
(หากต้องการแก้ไข ช่ือ-สกุล หรือลำดับการเลือกแผนการเรียน สามารถแจ้งกรรมการคุมสอบและแก้ไขในใบลงช่ือเข้าห้องสอบในวันที่มาสอบ) 
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ข้อมูลจากงานรับนกัเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  
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คำนำหน้า ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3 

410183 7 1227 เด็กหญิง ปัณฑิกา ปะปานา จอมทอง SMART YRC Gifted English วิทย์– คณิต 

410547 19 1246 นางสาว ปัณปภา กองศรีนวล สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา Gifted Math วิทย์ - คณิต - 

410548 19 1246 นางสาว ปาณัทดา มีคร พัฒนวิทย์ศึกษา SMART YRC พสวท.สมทบ วิทย์ - คณิต 

410103 4 1224 เด็กหญิง ปาณิศรา พูลเจรญิ เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ Gifted Math SMART YRC วิทย์– คณิต 

410092 4 1224 นางสาว ปาณิสรา ดวงด ี ปรินส์รอยแยลวิทยาลัย Gifted Computer SMART YRC วิทย์– คณิต 

410361 13 1236 เด็กหญิง ปาริชาต คำมา สารภีพิทยาคม อังกฤษ – จีน วิทย์– คณิต สังคมศึกษา 

410246 9 1232 เด็กหญิง ปาริชาต ิ จันทคลักษณ ์ วัฒโนทัยพายพั Gifted Computer Gifted Math SMART YRC 

410162 6 1226 เด็กหญิง ปิณฑิรา อุทัยสา ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อังกฤษ – คณิต อังกฤษ – จีน วิทย์– คณิต 

410549 19 1246 นางสาว ปิ่นอัมพร เดชปรีชาพล วัดพุทธบูชา อังกฤษ - ญี่ปุ่น อังกฤษ - ฝรั่งเศส - 

410195 7 1227 เด็กหญิง ปิยธิดา ปัญญา เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ พสวท.สมทบ Gifted English SMART YRC 

410550 19 1246 เด็กชาย ปิยพล มาศจังหรีด พร้าววิทยาคม Gifted English วิทย์ - คณิต Gifted Thai 

410551 19 1246 เด็กหญิง ปิยพัชร อุดตุ้ย จักรคณาทร จังหวัดลำพูน Gifted Math SMART YRC วิทย์ - คณิต 

410218 8 1228 เด็กชาย ปิยังกูร ใสสอาด หอพระ Gifted Math Gifted English วิทย์– คณิต 

410552 19 1246 เด็กหญิง ปิยาภรณ ์ หรั่งนางรอง จอมทอง SMART YRC Gifted Math วิทย์ - คณิต 

410322 11 1234 นาย ปีฉลอง ทองสุข แม่ริมวิทยาคม ดนตร ี ทัศนศิลป ์ สังคมศึกษา 

410089 3 1223 นางสาว ปุญชรัสมิ ์ สุพรรณพงศ ์ โกวิทธำรงเชียงใหม่ ทัศนศิลป ์ อังกฤษ – จีน อังกฤษ – เกาหลี 

410553 19 1246 นางสาว ปุญญวา รู้ยาม เทิงวิทยาคม SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted Math 



 

ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขที่น่ังสอบ  
การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและข้ึนทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2566 

สอบวันอาทิตยท์ี่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อนักเรียน) 
(หากต้องการแก้ไข ช่ือ-สกุล หรือลำดับการเลือกแผนการเรียน สามารถแจ้งกรรมการคุมสอบและแก้ไขในใบลงช่ือเข้าห้องสอบในวันที่มาสอบ) 
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คำนำหน้า ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3 

410260 9 1232 เด็กหญิง ปุณยนุช มงคล วัฒโนทัยพายพั วิทย์– คณิต อังกฤษ – เกาหลี อังกฤษ – จีน 

410371 13 1236 เด็กหญิง ปุณยภา ประเสริฐสังข ์ มงฟอร์ตวิทยาลยั วิทย์– คณิต พสวท.สมทบ อังกฤษ – คณิต 

410105 4 1224 นางสาว ปุณยาพร รัตพันธ ์ แม่ริมวิทยาคม Gifted English Gifted Thai วิทย์– คณิต 

410554 19 1246 นางสาว ปุณยาพร ชูดำ นุชนาถอนุสรณ์ วิทย์ - คณิต อังกฤษ - จีน อังกฤษ - เกาหลี 

410707 24 1035 เด็กหญิง ปุณยาพร ยุบยำแสง จอมทอง Gifted English Gifted Thai วิทย์ - คณิต 

410122 5 1225 เด็กหญิง ฝน ลุงหล ี บ้านสันป่าสัก Gifted Math วิทย์– คณิต SMART YRC 

410555 19 1246 เด็กชาย พงศกร กิติกาศ จักรคำคณาทร SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted Math 

410160 6 1226 เด็กชาย พชร โสตถิพันธุ์กุล ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง Gifted Computer Gifted English Gifted Math 

410320 11 1234 เด็กหญิง พชรณัฏฐ ์ กองอรินทร์ มงฟอร์ตวิทยาลยั แผนกประถม Gifted English Gifted Thai - 

410233 8 1228 เด็กชาย พชรพล วงค์ตาขี่ เชียงใหม่คริสเตียน อังกฤษ – ญี่ปุ่น สังคมศึกษา วิทย์– คณิต 

410355 12 1235 เด็กหญิง พนิชญา สมพฤกษ ์ จักรคำคณาทร Gifted English SMART YRC Gifted Thai 

410005 1 1221 เด็กหญิง พนิตพิชา ตนภ ู เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ Gifted English วิทย์– คณิต Gifted Math 

410171 6 1226 เด็กหญิง พร ลุงจอ ไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่ อังกฤษ – จีน สังคมศึกษา Gifted Thai 

410225 8 1228 เด็กหญิง พรญาณ ี บุญเจรญิ เวียงเจดีย์วิทยา วิทย์– คณิต Gifted English อังกฤษ – คณิต 

410556 19 1246 นางสาว พรณภัทร มูลหล้า วัฒโนทัยพายพั วิทย์ - คณิต SMART YRC Gifted English 

410252 9 1232 เด็กหญิง พรทิพย์ สิงห์คำ วัดเวฬุวัน วิทย์– คณิต อังกฤษ – ฝรั่งเศส อังกฤษ – คณิต 

410374 13 1236 เด็กหญิง พรทิพย์ คำรังษ ี โกวิทธำรงเชียงใหม่ อังกฤษ – จีน อังกฤษ – คณิต วิทย์– คณิต 



 

ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขที่น่ังสอบ  
การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและข้ึนทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2566 

สอบวันอาทิตยท์ี่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อนักเรียน) 
(หากต้องการแก้ไข ช่ือ-สกุล หรือลำดับการเลือกแผนการเรียน สามารถแจ้งกรรมการคุมสอบและแก้ไขในใบลงช่ือเข้าห้องสอบในวันที่มาสอบ) 

 

| ห น้ า 26 
 

ข้อมูลจากงานรับนกัเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  

ม.4 

เรียนดี 
ภายนอก 

หมายเลข 
ประจำตัวสอบ 

ห้องสอบ 
ที ่

หมายเลข 
ห้องสอบ 
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410359 12 1235 นางสาว พรธีรา หล่อตระกูลงาม ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อังกฤษ – จีน อังกฤษ – ญี่ปุ่น อังกฤษ – เกาหลี 

410064 3 1223 เด็กหญิง พรนภัส กลิ้งเจรญิ เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ Gifted Thai สังคมศึกษา อังกฤษ – เกาหลี 

410557 19 1246 เด็กหญิง พรปวีณ ์ เดชชิต จักรคำคณาทร Gifted English SMART YRC วิทย์ - คณิต 

410323 11 1234 เด็กหญิง พรพนิต จอมแปง จอมทอง SMART YRC วิทย์– คณิต Gifted English 

410558 19 1246 นางสาว พรภัสสร พันธ์เพชร สันป่าตองวิทยาคม Gifted Math Gifted English วิทย์ - คณิต 

410559 19 1246 เด็กหญิง พรรณทองอร เชียงส่ง อุตรดิตถ์ดรุณี Gifted Math Gifted English SMART YRC 

410009 1 1221 นางสาว พรรษชล โยนสนิท เรยีนาเชลีวิทยาลยั Gifted Thai วิทย์– คณิต SMART YRC 

410008 1 1221 นางสาว พรรษา ขลิบเงิน จิตราวิทยา SMART YRC Gifted Math วิทย์– คณิต 

410560 19 1246 เด็กหญิง พรลภสั ยูชิโบร ิ มงคลวิทยา SMART YRC Gifted Thai วิทย์ - คณิต 

410236 8 1228 เด็กชาย พลภัทร สื่อกระแสร ์ เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ พสวท.สมทบ SMART YRC วิทย์– คณิต 

410258 9 1232 นางสาว พลอยไพลิน โสภณภมูิปัญญา วัฒโนทัยพายพั อังกฤษ – จีน อังกฤษ – ฝรั่งเศส อังกฤษ – เกาหลี 

410366 13 1236 เด็กหญิง พลอยไพลิน ไชยวุฒ ิ แม่ริมวิทยาคม Gifted Math Gifted Thai วิทย์– คณิต 

410044 2 1222 นางสาว พลอยทัมทิม ศรีบาล ดาราวิทยาลัย อังกฤษ – จีน สังคมศึกษา - 

410075 3 1223 เด็กหญิง พลอยปภสั สุรินทร ์ พระหฤทัย เชียงใหม ่ SMART YRC Gifted English Gifted Math 

410329 11 1234 นางสาว พอเพียง วนากมล ห้องสอนศึกษา Gifted Computer Gifted English Gifted Math 

410199 7 1227 นาย พัชรณัฐ มีมานะ ซ่องฟ้าซินเซิงวานิชบำรุง วิทย์– คณิต SMART YRC พสวท.สมทบ 

410561 19 1246 เด็กหญิง พัชรณิดา ชัยภูม ิ บ้านแม่โจ ้ Gifted English วิทย์ - คณิต อังกฤษ - จีน 



 

ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขที่น่ังสอบ  
การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและข้ึนทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2566 

สอบวันอาทิตยท์ี่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อนักเรียน) 
(หากต้องการแก้ไข ช่ือ-สกุล หรือลำดับการเลือกแผนการเรียน สามารถแจ้งกรรมการคุมสอบและแก้ไขในใบลงช่ือเข้าห้องสอบในวันที่มาสอบ) 
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410238 8 1228 นาย พัชรพงศ์ สุตา วัดเวฬุวัน วิทย์– คณิต Gifted Thai สังคมศึกษา 

410015 1 1221 เด็กหญิง พัชรพร ธรรมศาสตร ์ จิตราวิทยา วิทย์– คณิต Gifted Thai Gifted Math 

410562 19 1246 เด็กชาย พัชรพล ทรงสกุล วิชัยวิทยา SMART YRC Gifted Math วิทย์ - คณิต 

410235 8 1228 เด็กหญิง พัชรวลัย สื่อกระแสร ์ เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ อังกฤษ – จีน - - 

410216 8 1228 เด็กหญิง พัชราภรณ ์ ไทยกรณ ์ สันกำแพง พสวท.สมทบ วิทย์– คณิต อังกฤษ – ญี่ปุ่น 

410563 19 1246 เด็กหญิง พัชราภา มาชื่น เทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) Gifted Thai วิทย์ - คณิต อังกฤษ - คณิต 

410564 19 1246 นางสาว พัชราภา ปวนละเอียด รังษีวิทยา อังกฤษ - ญี่ปุ่น ทัศนศิลป ์ อังกฤษ - เกาหลี 

410565 19 1246 เด็กหญิง พัชริญา ขอดแก้ว มงฟอร์ตวิทยาลยั SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted Math 

410566 19 1246 เด็กหญิง พัชรินทร์ แสนสภุา น้ำดิบวิทยาคม วิทย์ - คณิต Gifted Thai Gifted English 

410567 19 1246 เด็กหญิง พัฒน์ชญา จอมสัก จักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน SMART YRC Gifted English Gifted Thai 

410294 10 1233 นางสาว พัณณ์ชิตา มาไกล สารภีพิทยาคม วิทย์– คณิต อังกฤษ – คณิต - 

410699 24 1035 เด็กหญิง พัณณ์ชิตา ธนาพรกิติพัฒน ์ จักรคำคณาทร SMART YRC Gifted Math Gifted Thai 

410314 11 1234 เด็กหญิง พัดชารันทร ์ เลาหาง ฮอดพิทยาคม Gifted Math วิทย์– คณิต อังกฤษ – จีน 

410244 9 1232 นาย พัทธดนย์ แก้งวัง สืบนทีธรรม Gifted English Gifted Thai วิทย์– คณิต 

410249 9 1232 เด็กหญิง พัทรศญา หน่ออินทร์ชัย วัดเวฬุวัน Gifted English SMART YRC อังกฤษ – จีน 

410717 24 1035 เด็กชาย พันธุ์ธัช เอี่ยมวารีศรีสกลุ วิชัยวิทยา Gifted Math วิทย์ - คณิต พสวท.สมทบ 

410086 3 1223 เด็กหญิง พิงค์ลานนา ธัญญธนานนท์ เมตตาศึกษา ในพระราชปูถัมภ์ฯ อังกฤษ – เกาหลี อังกฤษ – ญี่ปุ่น ดนตร ี



 

ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขที่น่ังสอบ  
การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและข้ึนทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2566 

สอบวันอาทิตยท์ี่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อนักเรียน) 
(หากต้องการแก้ไข ช่ือ-สกุล หรือลำดับการเลือกแผนการเรียน สามารถแจ้งกรรมการคุมสอบและแก้ไขในใบลงช่ือเข้าห้องสอบในวันที่มาสอบ) 
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410007 1 1221 เด็กหญิง พิชชา เมนโทน จิตราวิทยา อังกฤษ – คณิต วิทย์– คณิต อังกฤษ – เกาหลี 

410139 5 1225 เด็กหญิง พิชชาพร ธรรมเสน โกวิทธำรงเชียงใหม่ Gifted English SMART YRC อังกฤษ – ญี่ปุ่น 

410097 4 1224 เด็กหญิง พิชชาภรณ ์ เนระวงค ์ สะเมิงพิทยาคม SMART YRC พสวท.สมทบ วิทย์– คณิต 

410336 12 1235 เด็กหญิง พิชชาภา จอมศักดิ ์ บ้านเจดีย์แม่ครัว อังกฤษ – จีน ดนตร ี วิทย์– คณิต 

410568 19 1246 นางสาว พิชฌานันท ์ ลักษณ์แสงวิไล บ้านเจดีย์แม่ครัว Gifted English อังกฤษ - คณิต อังกฤษ - ฝรั่งเศส 

410251 9 1232 นางสาว พิชญธิดา วงศ์ษา วัดเวฬุวัน Gifted English SMART YRC วิทย์– คณิต 

410569 19 1246 เด็กหญิง พิชญธิดา เขื่อนศร ี ปริ้นรอยัลวิทยาลัย SMART YRC วิทย์ - คณิต พสวท.สมทบ 

410012 1 1221 เด็กหญิง พิชญ์สุกานต ์ ละม่อม วัฒโนทัยพายพั วิทย์– คณิต อังกฤษ – ญี่ปุ่น อังกฤษ – คณิต 

410081 3 1223 เด็กหญิง พิชญา ผัดเป้า เวียงแหงวิทยาคม Gifted English SMART YRC วิทย์– คณิต 

410570 19 1246 นางสาว พิชญา ลี้รุ่งเรืองกิจ เทศบาล 6 นครเชียงราย อังกฤษ - จีน ทัศนศิลป ์ อังกฤษ - ฝรั่งเศส 

410310 11 1234 เด็กหญิง พิชญาภา อาษากิจ ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง Gifted English วิทย์– คณิต พสวท.สมทบ 

410571 20 1247 เด็กหญิง พิชามญช์ พิทาคำ จอมทอง SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted Math 

410243 9 1232 เด็กหญิง พิชามญธุ์ เสฏฐีวรรธนานน เรยีนาเชลีวิทยาลยั วิทย์– คณิต SMART YRC อังกฤษ – คณิต 

410572 20 1247 นางสาว พิมพกานต ์ วัฒนะเรืองรอง สรรพวิทยาคม อังกฤษ - จีน ดนตร ี วิทย์ - คณิต 

410146 5 1225 นางสาว พิมพ์ชนก ทาไชย เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ วิทย์– คณิต อังกฤษ – คณิต Gifted Thai 

410313 11 1234 เด็กหญิง พิมพ์ชนก เชื้อจีน วัฒโนทัยพายพั Gifted English วิทย์– คณิต อังกฤษ – จีน 

410342 12 1235 เด็กหญิง พิมพ์ชนก บุญสม กาวิละวิทยาลัย วิทย์– คณิต Gifted English Gifted Math 



 

ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขที่น่ังสอบ  
การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและข้ึนทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2566 

สอบวันอาทิตยท์ี่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อนักเรียน) 
(หากต้องการแก้ไข ช่ือ-สกุล หรือลำดับการเลือกแผนการเรียน สามารถแจ้งกรรมการคุมสอบและแก้ไขในใบลงช่ือเข้าห้องสอบในวันที่มาสอบ) 
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410375 13 1236 เด็กหญิง พิมพ์ชนก เลื่อนประไพ ปรินส์รอยแยลสว์ิทยาลยั วิทย์– คณิต Gifted English - 

410573 20 1247 เด็กหญิง พิมพ์ชนก มณีขัตยิ ์ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน Gifted Math SMART YRC วิทย์ - คณิต 

410574 20 1247 เด็กหญิง พิมพ์ญาดา พาณิชย์ชยกุล เทศบาล6นครเชียงราย วิทย์ - คณิต อังกฤษ - คณิต อังกฤษ - จีน 

410575 20 1247 เด็กหญิง พิมพ์ณดา วรงค์อภิวัฒน ์ ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย Gifted Math SMART YRC วิทย์ - คณิต 

410576 20 1247 เด็กหญิง พิมพ์พา เกษตรกลุทรัพย ์ สะเมิงพิทยาคม Gifted Computer Gifted English วิทย์ - คณิต 

410690 23 1034 นางสาว พิมพ์พิชชา ใจบุญลือ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน Gifted Math วิทย์ - คณิต Gifted Thai 

410024 1 1221 เด็กหญิง พิมพ์พิดา นางคำ เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ Gifted English วิทย์– คณิต Gifted Math 

410348 12 1235 เด็กหญิง พิมพ์ภัสชนก จงสถิตย์คณุ เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ Gifted Thai Gifted Computer อังกฤษ – จีน 

410053 2 1222 นางสาว พิมพ์มาดา ขจิตเพชรจรสั บ้านเชียงดาว Gifted Thai วิทย์– คณิต อังกฤษ – จีน 

410198 7 1227 เด็กหญิง พิมพ์มาดา ศรีสมนึก เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ Gifted English วิทย์– คณิต อังกฤษ – คณิต 

410285 10 1233 เด็กหญิง พิมพ์มาดา ศรีสอนใจ จอมทอง อังกฤษ – จีน ทัศนศิลป ์ ดนตร ี

410022 1 1221 นางสาว พิมพ์อัปสร พงษ์เกษม จิตราวิทยา วิทย์– คณิต Gifted Thai Gifted English 

410305 11 1234 เด็กหญิง พิรานันท์ เลิศฤทัยโยธิน สันทรายวิทยาคม อังกฤษ – คณิต วิทย์– คณิต ดนตร ี

410193 7 1227 นางสาว พิราวรรณ ์ คันทวงค์ ศีลรวี วิทย์– คณิต Gifted Math อังกฤษ – คณิต 

410577 20 1247 นางสาว พีรญา มหาวัน จักรคำคณาทร SMART YRC Gifted English พสวท.สมทบ 

410372 13 1236 เด็กหญิง พีรนันท์ ประชาเรือนรัศม ี ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง SMART YRC วิทย์– คณิต อังกฤษ – จีน 

410200 7 1227 เด็กชาย พีรพัฒน์ กันคำ ธรรมราชศึกษา Gifted English วิทย์– คณิต อังกฤษ – คณิต 



 

ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขที่น่ังสอบ  
การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและข้ึนทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2566 

สอบวันอาทิตยท์ี่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อนักเรียน) 
(หากต้องการแก้ไข ช่ือ-สกุล หรือลำดับการเลือกแผนการเรียน สามารถแจ้งกรรมการคุมสอบและแก้ไขในใบลงช่ือเข้าห้องสอบในวันที่มาสอบ) 
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410683 23 1034 นาย พีรพัฒน์ ยอดอ้าย เวียงเจดีย์วิทยา วิทย์ - คณิต Gifted Math Gifted English 

410203 7 1227 เด็กหญิง พุธิตา ไชยชนะ สันป่าตองวิทยาคม Gifted Computer อังกฤษ – คณิต อังกฤษ – เกาหลี 

410578 20 1247 เด็กหญิง ฟ้าใส มโนวิเชียร สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา อังกฤษ - จีน อังกฤษ - เกาหลี อังกฤษ - คณิต 

410207 7 1227 เด็กหญิง ฟ้าลดา คำบอนพิทักษ์ สันป่าตองวิทยาคม Gifted English วิทย์– คณิต อังกฤษ – จีน 

410309 11 1234 เด็กหญิง ภคพร ตนหาญ กาวิละวิทยาลัย วิทย์– คณิต Gifted Thai - 

410579 20 1247 เด็กหญิง ภคพร แสนไชย สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ Gifted Computer วิทย์ - คณิต พสวท.สมทบ 

410580 20 1247 นางสาว ภคพิมพ ์ อุดมเวช เชียงคำวิทยาคม อังกฤษ - ฝรั่งเศส Gifted English ทัศนศิลป ์

410581 20 1247 เด็กชาย ภครัชต ์ ปินตา สันทรายวิทยาคม Gifted English Gifted Computer วิทย์ - คณิต 

410582 20 1247 เด็กหญิง ภทรพรรณ ผิวผัน ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted Math 

410373 13 1236 เด็กหญิง ภรัณยา มนัสศลิา สามัคคีวิทยาลัย วิทย์– คณิต Gifted English Gifted Thai 

410344 12 1235 เด็กหญิง ภัชชาพร ศรีบุร ี โกวิทธำรงเชียงใหม่ วิทย์– คณิต SMART YRC Gifted Thai 

410583 20 1247 นางสาว ภัชริยา ธีระพันธุ์พิเชฎฐ ์ พะเยาพิทยาคม วิทย์ - คณิต Gifted English พสวท.สมทบ 

410084 3 1223 เด็กหญิง ภัทรธิดา คำแก้ว มงฟอร์ตวิทยาลยั วิทย์– คณิต Gifted Thai Gifted English 

410259 9 1232 เด็กหญิง ภัทรนันท ์ อินทรัตน์ เรยีนาเชลีวิทยาลยั Gifted Thai พสวท.สมทบ อังกฤษ – คณิต 

410165 6 1226 เด็กหญิง ภัทรนาร ี ยืนยงค ์ ซ่องฟ้าซินเซิงวานิชบำรุง Gifted English อังกฤษ – ฝรั่งเศส - 

410083 3 1223 เด็กหญิง ภัทรภร ศรีนวล สารภีพิทยาคม Gifted Math SMART YRC วิทย์– คณิต 

410113 4 1224 เด็กหญิง ภัทรวด ี คงเปี่ยม เทศบาลประตูลี้ Gifted Math Gifted Thai วิทย์– คณิต 



 

ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขที่น่ังสอบ  
การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและข้ึนทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2566 

สอบวันอาทิตยท์ี่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อนักเรียน) 
(หากต้องการแก้ไข ช่ือ-สกุล หรือลำดับการเลือกแผนการเรียน สามารถแจ้งกรรมการคุมสอบและแก้ไขในใบลงช่ือเข้าห้องสอบในวันที่มาสอบ) 
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410584 20 1247 เด็กหญิง ภัทรวด ี แปงกันทา จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน Gifted English วิทย์ - คณิต อังกฤษ - จีน 

410206 7 1227 เด็กหญิง ภัทรวรรณ ทาระตั๋น สันป่าตองวิทยาคม Gifted Math พสวท.สมทบ วิทย์– คณิต 

410304 11 1234 เด็กหญิง ภันทิลา วรรณแสงจันทร ์ สันกำแพง อังกฤษ – จีน - - 

410261 9 1232 นาย ภาณุพงศ ์ วันเพ็ญ สารภีพิทยาคม วิทย์– คณิต Gifted Computer พสวท.สมทบ 

410585 20 1247 เด็กหญิง ภาสิน ี ขาวงาม พะเยาพิทยาคม วิทย์ - คณิต Gifted Math อังกฤษ - คณิต 

410270 9 1232 เด็กหญิง ภีรดา พรเกษมสันต ์ เรยีนาเชลีวิทยาลยั Gifted English Gifted Computer Gifted Math 

410586 20 1247 เด็กชาย ภูมินันท์ ชมภูวงศ์ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พสวท.สมทบ SMART YRC วิทย์ - คณิต 

410062 3 1223 เด็กหญิง ภูริชญา มาป้อ สันกำแพง อังกฤษ – เกาหลี อังกฤษ – จีน อังกฤษ – ญี่ปุ่น 

410587 20 1247 เด็กชาย ภูริณัฐ สิทธิชัย สตรีศรีน่าน อังกฤษ - ฝรั่งเศส Gifted English SMART YRC 

410209 7 1227 นาย ภูรินทร ์ ปัญโญ สันป่าตองวิทยาคม SMART YRC พสวท.สมทบ วิทย์– คณิต 

410588 20 1247 เด็กชาย ภูริภัทร วงค์ขัติย์ จักรคำคณาทร SMART YRC Gifted English Gifted Thai 

410589 20 1247 เด็กหญิง ภูษณิศา ปิ่นหย่า มงฟอร์ตวิทยาลยั อังกฤษ - จีน อังกฤษ - ญี่ปุ่น อังกฤษ - เกาหลี 

410590 20 1247 เด็กหญิง มนัสนันท์ หอมสุวรรณ จักรคำคณาทร อังกฤษ - เกาหลี อังกฤษ - ญี่ปุ่น สังคมศึกษา 

410591 20 1247 เด็กหญิง มนัสว ี วังชะรัตน์ ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อังกฤษ - จีน SMART YRC Gifted English 

410156 6 1226 เด็กหญิง มนิษา เผือกคล้าย วัชรวิทยา วิทย์– คณิต Gifted English อังกฤษ – ฝรั่งเศส 

410147 5 1225 นางสาว มยุรา ปู่เลา บ้านศาลา อังกฤษ – จีน อังกฤษ – คณิต Gifted English 

410592 20 1247 นางสาว มลธการ กานมเขียว สรรพวิทยาคม ดนตร ี อังกฤษ - จีน อังกฤษ - ฝรั่งเศส 



 

ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขที่น่ังสอบ  
การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและข้ึนทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2566 

สอบวันอาทิตยท์ี่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อนักเรียน) 
(หากต้องการแก้ไข ช่ือ-สกุล หรือลำดับการเลือกแผนการเรียน สามารถแจ้งกรรมการคุมสอบและแก้ไขในใบลงช่ือเข้าห้องสอบในวันที่มาสอบ) 
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410593 20 1247 เด็กชาย มหรรณพ รักษาภักด ี หอพระ Gifted Computer Gifted Math วิทย์ - คณิต 

410594 20 1247 นางสาว มัทรินทร ์ วิรัตน์เกษม พะเยาพิทยาคม วิทย์ - คณิต SMART YRC Gifted Math 

410275 10 1233 เด็กหญิง มาติกา ศรแก้วดารา จอมทอง อังกฤษ – จีน อังกฤษ – ญี่ปุ่น อังกฤษ – เกาหลี 

410274 10 1233 เด็กหญิง มิ่งกมล วรรณรัตน ์ เรยีนาเชลีวิทยาลยั Gifted Computer Gifted Math Gifted English 

410595 20 1247 นางสาว มุกดารัศมิ ์ ชัยกุลโชตน์ธนืน เทศบาล6 นครเชียงราย อังกฤษ - เกาหลี Gifted English อังกฤษ - คณิต 

410596 20 1247 นาย ยิ่งคุณ บุญมา เทิงวิทยาคม Gifted English SMART YRC สังคมศึกษา 

410597 20 1247 เด็กชาย ยุตติยา มูลสถาน สายอักษร Gifted Computer SMART YRC วิทย์ - คณิต 

410048 2 1222 เด็กชาย รชต ภควัตถิรพุทธิ ์ เมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ วิทย์– คณิต - - 

410297 10 1233 เด็กหญิง รมิดา ธนากฤติรัตน ์ โกวิทธำรงเชียงใหม่ วิทย์– คณิต Gifted English SMART YRC 

410598 20 1247 เด็กหญิง รมิดา อ่อนละมัย ส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน อังกฤษ - จีน วิทย์ - คณิต อังกฤษ - คณิต 

410091 4 1224 เด็กหญิง รวิกานต ์ เวียงแสน เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ SMART YRC พสวท.สมทบ วิทย์– คณิต 

410356 12 1235 เด็กหญิง รวินท์นิภา ฟองจันคำ จักรคำคณาทร SMART YRC Gifted Computer Gifted Thai 

410599 20 1247 เด็กหญิง รวิภา กันเอี้ยง สรรพวิทยาคม วิทย์ - คณิต Gifted Math อังกฤษ - คณิต 

410286 10 1233 เด็กชาย รวิภาส แก้วเกษ เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ วิทย์– คณิต Gifted Math Gifted Thai 

410600 20 1247 เด็กหญิง รวีกานต ์ ทิพย์นาวา สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ สังคมศึกษา อังกฤษ - เกาหลี อังกฤษ - ญี่ปุ่น 

410601 21 1031 เด็กหญิง รักษิณา วันเก ๋ นุชนาถอนุสรณ์ Gifted English วิทย์ - คณิต อังกฤษ - เกาหลี 

410602 21 1031 เด็กหญิง รักษิณา ยศเวียง จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน SMART YRC Gifted English วิทย์ - คณิต 



 

ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขที่น่ังสอบ  
การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและข้ึนทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2566 

สอบวันอาทิตยท์ี่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อนักเรียน) 
(หากต้องการแก้ไข ช่ือ-สกุล หรือลำดับการเลือกแผนการเรียน สามารถแจ้งกรรมการคุมสอบและแก้ไขในใบลงช่ือเข้าห้องสอบในวันที่มาสอบ) 
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410020 1 1221 นาย รัชชานนท์ เฉลิมศภุาคณุ พิงครัตน์ พสวท.สมทบ Gifted Computer SMART YRC 

410603 21 1031 เด็กหญิง รัชนีวรรณ ยอดด ี คอนสารวิทยาคม Gifted English SMART YRC Gifted Thai 

410040 2 1222 นาย รัชพล ชุ่มใจ บ้านปากเหมือง Gifted English Gifted Math วิทย์– คณิต 

410144 5 1225 เด็กหญิง รัญชนา คีรีสตัยากุล ไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่ อังกฤษ – ญี่ปุ่น ทัศนศิลป ์ Gifted Thai 

410604 21 1031 เด็กชาย รัฐธรรมนูญ จักขเรือง จักคำคณาทรจังหวัดลำพูน Gifted Math SMART YRC วิทย์ - คณิต 

410681 23 1034 นางสาว รัฐพิณ เจริญสุขทวีพูน จอมทอง SMART YRC Gifted Thai วิทย์ - คณิต 

410605 21 1031 นาย รัฐภูม ิ สุขแยง อนุบาลสานสายใยรกัเทศบาลเมอืงเมืองแกนพัฒนา วิทย์ - คณิต อังกฤษ - คณิต สังคมศึกษา 

410085 3 1223 เด็กหญิง รัณฬฎา โมลา แม่สะเรียงบริพัตรศึกษา SMART YRC Gifted English วิทย์– คณิต 

410128 5 1225 เด็กหญิง รัตติกาล สมศร ี สันทรายวิทยาคม วิทย์– คณิต Gifted Thai Gifted English 

410678 23 1034 เด็กหญิง รัตวัน อนัญญาวงศ ์ มงฟอร์ตวิทยาลยั SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted Math 

410172 6 1226 เด็กชาย รัทธพงศ์ ชะเต วัฒโนทัยพายพั SMART YRC วิทย์– คณิต Gifted Math 

410606 21 1031 เด็กหญิง รัศม ี แซ่โฮ ้ แม่สะเรียงบริพัตรศึกษา วิทย์ - คณิต Gifted English อังกฤษ - เกาหลี 

410607 21 1031 เด็กหญิง รินรชา พิมมะ สระบุรีวิทยาคม SMART YRC พสวท.สมทบ วิทย์ - คณิต 

410143 5 1225 เด็กหญิง รินรดา ชัยวงค์ วัฒโนทัยพายพั Gifted English Gifted Thai วิทย์– คณิต 

410608 21 1031 เด็กหญิง รินรดา ตาสุวรรณ แม่ริมวิทยาคม วิทย์ - คณิต SMART YRC Gifted Thai 

410352 12 1235 เด็กหญิง รุ่งรัศม ี เขียวแปน ดอยเต่าวิทยาคม อังกฤษ – จีน วิทย์– คณิต Gifted English 

410025 1 1221 เด็กหญิง ลฎาภา วิริยาทิคุณ เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ Gifted English วิทย์– คณิต Gifted Math 



 

ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขที่น่ังสอบ  
การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและข้ึนทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2566 

สอบวันอาทิตยท์ี่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อนักเรียน) 
(หากต้องการแก้ไข ช่ือ-สกุล หรือลำดับการเลือกแผนการเรียน สามารถแจ้งกรรมการคุมสอบและแก้ไขในใบลงช่ือเข้าห้องสอบในวันที่มาสอบ) 
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คำนำหน้า ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3 

410108 4 1224 เด็กหญิง ลภสัรดา คงเปี่ยม เทศบาลประตูลี้ Gifted Math Gifted English วิทย์– คณิต 

410609 21 1031 เด็กหญิง ลภสัรดา กล้าหาญ ห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ ์ Gifted Math Gifted Thai วิทย์ - คณิต 

410610 21 1031 เด็กหญิง ลลิตา แซ่หยาง บ้านเปียงหลวง อังกฤษ - คณิต อังกฤษ - ฝรั่งเศส อังกฤษ - จีน 

410311 11 1234 เด็กชาย วงศกร ลุงหลิ่ง กาวิละวิทยาลัย Gifted Thai วิทย์– คณิต Gifted Math 

410611 21 1031 นางสาว วชิรญาณ ์ ปวนหนอง วิชัยวิทยา Gifted English พสวท.สมทบ วิทย์ - คณิต 

410612 21 1031 เด็กหญิง วรดา ใฝ่ยิ่งยศ แม่สะเรียงบริพัตรศึกษา วิทย์ - คณิต อังกฤษ - คณิต Gifted English 

410331 12 1235 เด็กหญิง วรรณกร มณีวงศ ์ เรยีนาเชลีวิทยาลยั Gifted Computer Gifted English Gifted Thai 

410184 7 1227 นางสาว วรรณชนก เชยกำเหนิด จอมทอง SMART YRC Gifted English Gifted Thai 

410613 21 1031 นางสาว วรรณวล ี นนทิภาวณิชย ์ แม่สะเรียง บริพัตรศึกษา SMART YRC Gifted English วิทย์ - คณิต 

410346 12 1235 นางสาว วรรณวสิา ธรรมสมัย ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน อังกฤษ – คณิต อังกฤษ – ฝรั่งเศส อังกฤษ – ญี่ปุ่น 

410614 21 1031 นางสาว วรวลัญช ์ วรสาร แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted Math 

410615 21 1031 นางสาว วรัญญา วิเศษธร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย วิทย์ - คณิต SMART YRC พสวท.สมทบ 

410178 6 1226 นางสาว วรัญธิญา มูลวัต สันกำแพง พสวท.สมทบ SMART YRC Gifted Math 

410616 21 1031 นาย วรากร หน่วงเหนี่ยว พร้าววิทยาคม Gifted Math Gifted Thai วิทย์ - คณิต 

410166 6 1226 เด็กหญิง วรารัตน ์ มนแก้ว วัฒโนทัยพายพั Gifted English SMART YRC วิทย์– คณิต 

410011 1 1221 เด็กหญิง วรินคณา กฤษณะดลิก เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ SMART YRC Gifted Thai Gifted English 

410617 21 1031 เด็กหญิง วริศนันท์ อินทรสรณ ์ พร้าววิทยาคม Gifted Thai วิทย์ - คณิต Gifted English 



 

ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขที่น่ังสอบ  
การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและข้ึนทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2566 

สอบวันอาทิตยท์ี่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อนักเรียน) 
(หากต้องการแก้ไข ช่ือ-สกุล หรือลำดับการเลือกแผนการเรียน สามารถแจ้งกรรมการคุมสอบและแก้ไขในใบลงช่ือเข้าห้องสอบในวันที่มาสอบ) 
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คำนำหน้า ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3 

410153 6 1226 เด็กหญิง วริศรา ลาพ ุ วัฒโนทัยพายพั Gifted Thai SMART YRC พสวท.สมทบ 

410223 8 1228 เด็กหญิง วริศรา สิทธิกิจ สันป่าตองวิทยาคม Gifted English Gifted Math Gifted Computer 

410618 21 1031 นางสาว วริศรา ปิงกุล แม่เเจ่ม วิทย์ - คณิต Gifted Computer Gifted Thai 

410619 21 1031 เด็กหญิง วริศรา มโนศักดิ ์ แม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” วิทย์ - คณิต Gifted English อังกฤษ - ฝรั่งเศส 

410177 6 1226 เด็กหญิง วสุดา แก้วมณ ี ไชยปราการ อังกฤษ – จีน วิทย์– คณิต ดนตร ี

410010 1 1221 เด็กชาย วัจนรักษ์ แก้วสิงห์ สารสารสน์วิเทศล้านนา วิทย์– คณิต อังกฤษ – จีน ดนตร ี

410202 7 1227 เด็กหญิง วันทอง พอก๊ะ บ้านหนองไคร้ Gifted English Gifted Math อังกฤษ – จีน 

410620 21 1031 เด็กหญิง วาสิตา กระบวนแสง ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน วิทย์ - คณิต Gifted Thai - 

410621 21 1031 เด็กหญิง วาสิตา เดือนสว่าง พิจิตรพิทยาคม Gifted English วิทย์ - คณิต อังกฤษ - คณิต 

410622 21 1031 เด็กชาย วิเรนทร์ฤทธ์ิ สกลภูวรักษ ์ วชิรวิทย์เชียงใหม ่ Gifted Computer Gifted Math Gifted English 

410034 2 1222 เด็กหญิง วิไลวรรณ มณีทอง โกวิทธำรงเชียงใหม่ SMART YRC Gifted English Gifted Math 

410623 21 1031 เด็กหญิง วิไลวัลย ์ พลหาญ ดอยสะเก็ดวิทยาคม Gifted Thai วิทย์ - คณิต อังกฤษ - ฝรั่งเศส 

410624 21 1031 เด็กหญิง วิชญาดา สายยดื ขุนตาลวิทยาคม วิทย์ - คณิต อังกฤษ - คณิต ทัศนศิลป ์

410281 10 1233 เด็กหญิง วิชญาพร นวลฝั้น นวมินทราชูทิศ พายัพ วิทย์– คณิต Gifted English ทัศนศิลป ์

410625 21 1031 เด็กชาย วิชยิน กันทายวง พะเยาพิทยาคม Gifted Math วิทย์ - คณิต Gifted English 

410626 21 1031 เด็กชาย วิธวินธ์ สิรลิัพธ์ สามัคคีวิทยาคม Gifted Math Gifted English SMART YRC 

410265 9 1232 เด็กหญิง วิภา จันทร์แก้ว เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ วิทย์– คณิต สังคมศึกษา Gifted Thai 



 

ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขที่น่ังสอบ  
การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและข้ึนทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2566 

สอบวันอาทิตยท์ี่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อนักเรียน) 
(หากต้องการแก้ไข ช่ือ-สกุล หรือลำดับการเลือกแผนการเรียน สามารถแจ้งกรรมการคุมสอบและแก้ไขในใบลงช่ือเข้าห้องสอบในวันที่มาสอบ) 
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410378 13 1236 นางสาว วิภา ละทอ หางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ ์ วิทย์– คณิต อังกฤษ – คณิต ดนตร ี

410321 11 1234 เด็กชาย วิภู พรมใจ บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) วิทย์– คณิต Gifted Math - 

410111 4 1224 เด็กหญิง วิรดา มูลสิน บ้านสันป่าสัก อังกฤษ – จีน วิทย์– คณิต อังกฤษ – เกาหลี 

410369 13 1236 เด็กหญิง วิรารัตน ์ ศรีศักดิ์มาลา สันทรายหลวง วิทย์– คณิต อังกฤษ – เกาหลี อังกฤษ – คณิต 

410627 21 1031 เด็กชาย วิศรุต วงค์เคียน มงฟอร์ตวิทยาลยั วิทย์ - คณิต Gifted English - 

410131 5 1225 เด็กชาย วีระภัทร ์ ฟองจันตา จิตราวิทยา Gifted English อังกฤษ – คณิต Gifted Computer 

410628 21 1031 นาย วุฒิภัทร วรรณสังข ์ เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ วิทย์ - คณิต Gifted Math Gifted Thai 

410191 7 1227 เด็กหญิง ศจิราภรณ ์ ปัญญา มัธยมสันกำแพง Gifted English Gifted Math วิทย์– คณิต 

410119 4 1224 เด็กหญิง ศตะรัศม ี ลุงชัย บ้านสันป่าสัก Gifted Math วิทย์– คณิต อังกฤษ – เกาหลี 

410239 8 1228 นางสาว ศรารตัน ์ ขันทอง โกวิทธำรงเชียงใหม่ Gifted English วิทย์– คณิต อังกฤษ – ญี่ปุ่น 

410629 21 1031 นางสาว ศวรรยา หวานเเหลม ส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน Gifted Thai Gifted English วิทย์ - คณิต 

410288 10 1233 เด็กหญิง ศศิตา บุญเศษ จอมทอง อังกฤษ – จีน อังกฤษ – เกาหลี อังกฤษ – ฝรั่งเศส 

410630 21 1031 เด็กหญิง ศศิธร ลุงม ู บ้านเจดีย์เเม่ครัว อังกฤษ - จีน อังกฤษ - เกาหลี อังกฤษ - คณิต 

410047 2 1222 นางสาว ศศินิภา ทามัน แม่คือวิทยา วิทย์– คณิต Gifted Thai Gifted Math 

410004 1 1221 เด็กหญิง ศศิพิมพ์ โปธา เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ Gifted Math วิทย์– คณิต พสวท.สมทบ 

410631 22 1032 เด็กหญิง ศิรดา ใจบาล มงฟอร์ตวิทยาลยั พสวท.สมทบ SMART YRC Gifted English 

410158 6 1226 เด็กหญิง ศิริขวัญ แทนกลาง เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ อังกฤษ – จีน อังกฤษ – เกาหลี ทัศนศิลป ์



 

ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขที่น่ังสอบ  
การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและข้ึนทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2566 

สอบวันอาทิตยท์ี่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อนักเรียน) 
(หากต้องการแก้ไข ช่ือ-สกุล หรือลำดับการเลือกแผนการเรียน สามารถแจ้งกรรมการคุมสอบและแก้ไขในใบลงช่ือเข้าห้องสอบในวันที่มาสอบ) 
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คำนำหน้า ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3 

410295 10 1233 เด็กหญิง ศิรินทร์ทิพย ์ รูสม ดอยเต่าวิทยาคม วิทย์– คณิต - - 

410154 6 1226 นาย ศิริพงษ์ จำปา ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อังกฤษ – จีน อังกฤษ – เกาหลี อังกฤษ – ญี่ปุ่น 

410169 6 1226 เด็กหญิง ศิริรดา จันต๊ะมณ ี พระหฤทัย เชียงใหม ่ Gifted Math วิทย์– คณิต Gifted English 

410101 4 1224 นางสาว ศิริลักษณ ์ วิริยาสกลุ สองแคววิทยาคม อังกฤษ – ญี่ปุ่น อังกฤษ – คณิต วิทย์– คณิต 

410632 22 1032 เด็กชาย ศิลา ปานงาม ดอยสะเก็ดวิทยาคม วิทย์ - คณิต อังกฤษ - จีน อังกฤษ - ญี่ปุ่น 

410058 2 1222 เด็กหญิง ศิวาพร เมืองชมภ ู กาวิละวิทยาลัย วิทย์– คณิต Gifted English อังกฤษ – คณิต 

410043 2 1222 เด็กหญิง ศุพรรษา สุนทรชื่น แม่ริมวิทยาคม ดนตร ี - - 

410204 7 1227 เด็กชาย ศุภโชค กำจัด 0987711281 วิทย์– คณิต อังกฤษ – คณิต อังกฤษ – ญี่ปุ่น 

410041 2 1222 เด็กชาย ศุภกร ลุงทุน บ้านปากเหมือง Gifted Math Gifted Thai วิทย์– คณิต 

410633 22 1032 เด็กชาย ศุภกิจ พรหมเมศร ์ นวมินทราชูทิศพายัพเชียงใหม ่ วิทย์ - คณิต พสวท.สมทบ SMART YRC 

410634 22 1032 นาย ศุภวิชญ ์ สุทธะ ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง SMART YRC Gifted Computer Gifted Math 

410196 7 1227 เด็กชาย ศุภวิทย ์ ทนันชัย สารสาสน์วิเทศล้านนา Gifted Computer SMART YRC พสวท.สมทบ 

410161 6 1226 เด็กชาย ศุภสณัห ์ คำยอง พระหฤทัย Gifted Computer Gifted English วิทย์– คณิต 

410112 4 1224 เด็กหญิง ศุภสุตา พรทิพกิตติวงศ ์ บ้านสันป่าสัก พสวท.สมทบ วิทย์– คณิต Gifted Math 

410635 22 1032 เด็กหญิง ศุภานิช โสภาแปง ราษฏร์วิทยา(ตี่มิ้ง) วิทย์ - คณิต Gifted Thai อังกฤษ - จีน 

410636 22 1032 เด็กหญิง ศุภาพิชญ ์ เกตุน้อย ตากพิทยาคม SMART YRC Gifted Math Gifted Computer 

410637 22 1032 เด็กหญิง ศุภิสรา ไชยมงคล แม่สะเรียงบริพัตรศึกษา Gifted Math SMART YRC วิทย์ - คณิต 



 

ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขที่น่ังสอบ  
การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและข้ึนทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2566 

สอบวันอาทิตยท์ี่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อนักเรียน) 
(หากต้องการแก้ไข ช่ือ-สกุล หรือลำดับการเลือกแผนการเรียน สามารถแจ้งกรรมการคุมสอบและแก้ไขในใบลงช่ือเข้าห้องสอบในวันที่มาสอบ) 
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410696 24 1035 เด็กหญิง ศุภิสรา ลาธ ิ เวียงเจดีย์วิทยา Gifted English วิทย์ - คณิต - 

410638 22 1032 เด็กหญิง สร้อยสังวาลย ์ อินตาโสภ ี วชิรป่าซาง Gifted English SMART YRC อังกฤษ - จีน 

410639 22 1032 นาย สันติภาพ แสงชอ สันทรายวิทยาคม วิทย์ - คณิต Gifted Math Gifted Computer 

410362 13 1236 นางสาว สายพิม ลุงต ิ เมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ อังกฤษ – จีน อังกฤษ – เกาหลี วิทย์– คณิต 

410684 23 1034 เด็กชาย สิฏฐวัศย ์ เลิศพฤกษ์ กาวิละวิทยาลัย อังกฤษ - ญี่ปุ่น อังกฤษ - เกาหลี วิทย์ - คณิต 

410276 10 1233 เด็กหญิง สิทธิดารักษมิ ์ อุปนันท์ จอมทอง วิทย์– คณิต SMART YRC Gifted English 

410298 10 1233 เด็กชาย สิทธิพงษ์ พิลัยหลา้ บ้านป่าไม้แดง Gifted English SMART YRC Gifted Thai 

410073 3 1223 เด็กชาย สิทธิวา ตุระพันธ์ กาวิละวิทยาลัย วิทย์– คณิต Gifted English อังกฤษ – คณิต 

410640 22 1032 เด็กชาย สิปปภาส ธรรมศริ ิ พะเยาพิทยาคม วิทย์ - คณิต Gifted English SMART YRC 

410641 22 1032 เด็กหญิง สิร์วณิช เมืองจั่น พิจิตรพิทยาคม SMART YRC วิทย์ - คณิต พสวท.สมทบ 

410642 22 1032 เด็กหญิง สิริกร จันทร์โอภาส ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ Gifted English วิทย์ - คณิต Gifted Thai 

410182 7 1227 เด็กหญิง สิริธร ี ปินตาละ จอมทอง วิทย์– คณิต Gifted English - 

410643 22 1032 เด็กหญิง สิรินดา หมื่นอภัย เรยีนาเชลีวิทยาลยั SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted English 

410192 7 1227 เด็กหญิง สิริปรญีา ทองสอาด ศีลรวี วิทย์– คณิต อังกฤษ – คณิต อังกฤษ – จีน 

410370 13 1236 เด็กหญิง สิริรตัน ์ ลุงต๊ะ โกวิทธำรงเชียงใหม่ อังกฤษ – คณิต อังกฤษ – จีน วิทย์– คณิต 

410644 22 1032 เด็กหญิง สิริวิมล ภูวรรณ ์ จอมทอง SMART YRC Gifted English วิทย์ - คณิต 

410142 5 1225 เด็กหญิง สุเมธิน ี จันทร์ด ี สันป่าตองวิทยาคม วิทย์– คณิต Gifted Thai Gifted Math 



 

ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขที่น่ังสอบ  
การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและข้ึนทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2566 

สอบวันอาทิตยท์ี่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อนักเรียน) 
(หากต้องการแก้ไข ช่ือ-สกุล หรือลำดับการเลือกแผนการเรียน สามารถแจ้งกรรมการคุมสอบและแก้ไขในใบลงช่ือเข้าห้องสอบในวันที่มาสอบ) 

 

| ห น้ า 39 
 

ข้อมูลจากงานรับนกัเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  

ม.4 

เรียนดี 
ภายนอก 

หมายเลข 
ประจำตัวสอบ 

ห้องสอบ 
ที ่

หมายเลข 
ห้องสอบ 

คำนำหน้า ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3 

410150 5 1225 เด็กหญิง สุกัญญา จันต๊ะคาด เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ วิทย์– คณิต Gifted Math Gifted Thai 

410303 11 1234 เด็กหญิง สุขกัญญา บรรณจักร ์ เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ Gifted Computer วิทย์– คณิต อังกฤษ – คณิต 

410705 24 1035 เด็กหญิง สุชัญญา แสงอ่อนวิมลใส ปายวิทยาคาร Gifted English Gifted Thai วิทย์ - คณิต 

410215 8 1228 นางสาว สุชาดา สุสุนทร สันกำแพง อังกฤษ – จีน อังกฤษ – เกาหลี อังกฤษ – ฝรั่งเศส 

410224 8 1228 นางสาว สุชาดา ไชยา สันป่าตองวิทยาคม อังกฤษ – คณิต อังกฤษ – ฝรั่งเศส วิทย์– คณิต 

410645 22 1032 เด็กหญิง สุชาดา หันจรูญ วาววีิทยาคม อังกฤษ - จีน อังกฤษ - คณิต Gifted English 

410269 9 1232 เด็กชาย สุชาต ิ แซ่หล ี ธรรมราชศึกษา Gifted Math วิทย์– คณิต Gifted English 

410646 22 1032 นางสาว สุฐาปน ี มุสิกไชย หล่มสักวิทยาคม Gifted Computer อังกฤษ - ญี่ปุ่น SMART YRC 

410647 22 1032 นางสาว สุณิชา รุ่งเรืองเลิศไพศาล อมก๋อยวิทยาคม วิทย์ - คณิต ดนตร ี อังกฤษ - คณิต 

410284 10 1233 เด็กหญิง สุทธาสิน ี แก้วเกิดก่อน จอมทอง SMART YRC Gifted English วิทย์– คณิต 

410307 11 1234 เด็กหญิง สุธารัตน ์ แก้วน้อย ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง SMART YRC Gifted Math วิทย์– คณิต 

410324 11 1234 นางสาว สุพิชชา คำยอง จอมทอง SMART YRC พสวท.สมทบ วิทย์– คณิต 

410174 6 1226 เด็กหญิง สุพิชญา หล้าอินสม เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ วิทย์– คณิต Gifted Thai Gifted English 

410648 22 1032 นางสาว สุพิชญา ไชยคำ จักรคำคณาทร SMART YRC พสวท.สมทบ วิทย์ - คณิต 

410649 22 1032 เด็กหญิง สุภัชญา เอี่ยมวิจารณ ์ นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ สังคมศึกษา Gifted English วิทย์ - คณิต 

410679 23 1034 เด็กหญิง สุภสัสรา คำแสน มงฟอร์ตวิทยาลยั พสวท.สมทบ Gifted Math SMART YRC 

410650 22 1032 เด็กหญิง สุภาธิป อายูร จักรคำคณาทร SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted Math 



 

ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขที่น่ังสอบ  
การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและข้ึนทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2566 

สอบวันอาทิตยท์ี่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อนักเรียน) 
(หากต้องการแก้ไข ช่ือ-สกุล หรือลำดับการเลือกแผนการเรียน สามารถแจ้งกรรมการคุมสอบและแก้ไขในใบลงช่ือเข้าห้องสอบในวันที่มาสอบ) 
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410363 13 1236 เด็กหญิง สุภาน ี ลุงล ู เมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ วิทย์– คณิต อังกฤษ – เกาหลี ดนตร ี

410651 22 1032 นางสาว สุภาพร สุกใส จอมทอง SMART YRC Gifted English Gifted Computer 

410345 12 1235 เด็กหญิง สุภามาศ โจเรือน วัฒโนทัยพายพั วิทย์– คณิต ทัศนศิลป ์ อังกฤษ – ญี่ปุ่น 

410652 22 1032 นางสาว สุภิญญา ไชยวงค์ อนุบาลสานสายใยรกัเทศบาลเมอืงเมืองแกนพัฒนา วิทย์ - คณิต อังกฤษ - คณิต ดนตร ี

410653 22 1032 เด็กหญิง สุมินตรา จิตตโคตร จักรคำคณาทร SMART YRC Gifted Math พสวท.สมทบ 

410654 22 1032 เด็กหญิง สุรดา ศรีเกียรติศักดิ ์ ปรินส์รอยแยลสว์ิทยาลยั อังกฤษ - จีน อังกฤษ - ฝรั่งเศส ทัศนศิลป ์

410317 11 1234 เด็กหญิง สุรภา ปันแก้ว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย วิทย์– คณิต Gifted Thai อังกฤษ – จีน 

410027 1 1221 เด็กชาย สุวิจักขณ ์ กิติวิริยกุล ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง Gifted Computer อังกฤษ – จีน อังกฤษ – ญี่ปุ่น 

410655 22 1032 เด็กหญิง หฤทัยกานต ์ ขันรักษา เทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) Gifted Computer Gifted English วิทย์ - คณิต 

410656 22 1032 นาย อโณทัย สุรินตะ๊ บ้านนาฟอ่น สังคมศึกษา อังกฤษ - จีน ดนตร ี

410657 22 1032 เด็กชาย อชิตะ เพ็ชรมาศ ชลประทานผาแตก วิทย์ - คณิต Gifted Computer Gifted English 

410658 22 1032 เด็กหญิง อชิรญา อัครวงศ์วิริยะ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน SMART YRC Gifted Math พสวท.สมทบ 

410716 24 1035 เด็กหญิง อชิรญา จันทร์พรหม จักรคำคณาทร Gifted English วิทย์ - คณิต อังกฤษ - เกาหลี 

410659 22 1032 เด็กหญิง อชิรญาณ ์ อินตา ดาราวิทยาลัย วิทย์ - คณิต อังกฤษ - คณิต ทัศนศิลป ์

410660 22 1032 เด็กหญิง อทิตยพร แก้วดวงแสง จักรคำคณาทร SMART YRC Gifted Math พสวท.สมทบ 

410181 7 1227 เด็กหญิง อนัญญา เอกจีน จอมทอง SMART YRC Gifted English Gifted Thai 

410327 11 1234 เด็กหญิง อนัญญา เรือนสา จักรคำคณาทร Gifted Computer วิทย์– คณิต Gifted Thai 



 

ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขที่น่ังสอบ  
การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและข้ึนทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2566 

สอบวันอาทิตยท์ี่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อนักเรียน) 
(หากต้องการแก้ไข ช่ือ-สกุล หรือลำดับการเลือกแผนการเรียน สามารถแจ้งกรรมการคุมสอบและแก้ไขในใบลงช่ือเข้าห้องสอบในวันที่มาสอบ) 
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410134 5 1225 เด็กชาย อนุภัทร อินกองงาม บ้านสันป่าสัก Gifted Thai วิทย์– คณิต Gifted Math 

410661 23 1034 เด็กชาย อภิชา เตจ๊ะวันด ี สันกำแพง Gifted Computer Gifted Math SMART YRC 

410026 1 1221 เด็กชาย อภินัทธ์ บัวเย็น แม่สะเรียงบริพัตรศึกษา SMART YRC Gifted Math วิทย์– คณิต 

410254 9 1232 เด็กชาย อภินัทธิ์ อินทะเทพ สันป่าตองวิทยาคม Gifted Math SMART YRC วิทย์– คณิต 

410662 23 1034 นาย อภิวิชญ์ ป้อมฝั้น ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง Gifted English วิทย์ - คณิต อังกฤษ - คณิต 

410663 23 1034 เด็กหญิง อภิสรา เจตนาภิวัฒน์ สรรพวิทยาคม Gifted English วิทย์ - คณิต SMART YRC 

410095 4 1224 เด็กหญิง อมรรัตน ์ วงค์คำ เมตตาศึกษา ในพระราชปูถัมภ์ฯ อังกฤษ – จีน ทัศนศิลป ์ วิทย์– คณิต 

410664 23 1034 เด็กหญิง อมรรัตน ์ วงศ์ชมภู จักรคำคณาทร Gifted Math Gifted English SMART YRC 

410715 24 1035 เด็กหญิง อรชพร จงสุข วิชัยวิทยา SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted Math 

410665 23 1034 เด็กหญิง อรญา อุ่นใจ ร่ำเปิงวิทยา วิทย์ - คณิต Gifted English SMART YRC 

410205 7 1227 เด็กหญิง อรทัย สิทธิกิจ สันป่าตองวิทยาคม วิทย์– คณิต Gifted Math Gifted Thai 

410666 23 1034 นางสาว อรทัย เมืองมา บ้านนาฟอ่น อังกฤษ - ญี่ปุ่น ทัศนศิลป ์ อังกฤษ - คณิต 

410667 23 1034 นางสาว อรนภา วงษ์ไชยา ดรุณากาญจนบุร ี SMART YRC พสวท.สมทบ สังคมศึกษา 

410319 11 1234 เด็กหญิง อรนิภา ตั๋นตุ้ย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย SMART YRC Gifted English Gifted Math 

410037 2 1222 เด็กหญิง อรปรียา เกษมทรง โกวิทธำรงเชียงใหม่ อังกฤษ – ญี่ปุ่น สังคมศึกษา อังกฤษ – ฝรั่งเศส 

410219 8 1228 เด็กหญิง อรปรียา เจียมสวัสดิ ์ จิตราวิทยา วิทย์– คณิต อังกฤษ – คณิต อังกฤษ – เกาหลี 

410668 23 1034 เด็กหญิง อรปรียา ฮอพิมาย หล่มสักวิทยาคม Gifted Thai Gifted English วิทย์ - คณิต 



 

ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขที่น่ังสอบ  
การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและข้ึนทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2566 

สอบวันอาทิตยท์ี่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อนักเรียน) 
(หากต้องการแก้ไข ช่ือ-สกุล หรือลำดับการเลือกแผนการเรียน สามารถแจ้งกรรมการคุมสอบและแก้ไขในใบลงช่ือเข้าห้องสอบในวันที่มาสอบ) 
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410151 6 1226 เด็กหญิง อรพิน บุตรสารส วัฒโนทัยพายพั วิทย์– คณิต SMART YRC Gifted Math 

410167 6 1226 เด็กหญิง อรวรรณ หิรัญชัย วัฒโนทัยพายพั Gifted Math Gifted English SMART YRC 

410669 23 1034 เด็กหญิง อรวี ปินตา แม่ริมวิทยาคม วิทย์ - คณิต พสวท.สมทบ อังกฤษ - ญี่ปุ่น 

410670 23 1034 เด็กหญิง อริญชยา มั่นเเก้ว ตากพิทยาคม วิทย์ - คณิต Gifted English Gifted Thai 

410170 6 1226 เด็กหญิง อริยา สุใจแก้ว ไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่ วิทย์– คณิต SMART YRC อังกฤษ – คณิต 

410315 11 1234 เด็กหญิง อริษา เมฆสวรรค ์ วารีเชียงใหม ่ SMART YRC Gifted English Gifted Math 

410213 8 1228 เด็กหญิง อักษราภัค สมตา สันป่าตองวิทยาคม Gifted English พสวท.สมทบ SMART YRC 

410290 10 1233 เด็กชาย อัคคพล แก้วเคียงคำ จอมทอง วิทย์– คณิต Gifted English Gifted Math 

410671 23 1034 นางสาว อัจฉราพร กอบธัญกิจ จักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน SMART YRC Gifted Math วิทย์ - คณิต 

410316 11 1234 เด็กหญิง อัจฉราพรรณ วิชา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย SMART YRC Gifted Math Gifted English 

410672 23 1034 เด็กหญิง อัชฌา เลาย่าง โกวิทธำรงเชียงใหม่ SMART YRC วิทย์ - คณิต Gifted Math 

410673 23 1034 เด็กหญิง อัญชิษฐา แก้วมา รังษีวิทยา วิทย์ - คณิต Gifted English Gifted Thai 

410338 12 1235 เด็กชาย อัฐกร นันไชย วัฒโนทัยพายพั Gifted English SMART YRC วิทย์– คณิต 

410231 8 1228 เด็กหญิง อัมรินทร ์ ภูผิวคำ เมตตาศึกษา ในพระราชปูถัมภ์ฯ Gifted English วิทย์– คณิต อังกฤษ – คณิต 

410674 23 1034 เด็กหญิง อาภัสรา ฟุกุชิมา จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พสวท.สมทบ SMART YRC Gifted Math 

410675 23 1034 เด็กหญิง อารีรักษ์ วรหิรัญพงศ ์ วชิรวิทย ์เชียงใหม ่ Gifted Computer วิทย์ - คณิต อังกฤษ - ญี่ปุ่น 

410115 4 1224 เด็กหญิง อำภา บรรจง บ้านสันป่าสัก Gifted Math วิทย์– คณิต อังกฤษ – เกาหลี 



 

ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขที่น่ังสอบ  
การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและข้ึนทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2566 

สอบวันอาทิตยท์ี่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อนักเรียน) 
(หากต้องการแก้ไข ช่ือ-สกุล หรือลำดับการเลือกแผนการเรียน สามารถแจ้งกรรมการคุมสอบและแก้ไขในใบลงช่ือเข้าห้องสอบในวันที่มาสอบ) 
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410676 23 1034 นางสาว อิสรารัชญ ์ บวรสิทธิประชา สตรีวิทยา 2 SMART YRC Gifted English Gifted Computer 

410250 9 1232 เด็กหญิง อิสรีย ์ สัตยด์ ี วัดเวฬุวัน วิทย์– คณิต อังกฤษ – คณิต อังกฤษ – ฝรั่งเศส 

410677 23 1034 นางสาว อุมาพร ปิมปา พร้าววิทยาคม วิทย์ - คณิต Gifted Thai Gifted English 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


