
ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ - นำมสกุล โรงเรยีนเดิม
1 10001 ด.ญ. กัณต์ฤทยั เพชรสําลี มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
2 10006 ด.ช. คณพศ สิงหคํ์า สารสาสน์วเิทศล้านนา เชียงใหม่
3 10009 ด.ช. จิราธร เศรษฐไกรกุล มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
4 10011 ด.ญ. ชัญญาภคั ชัยเลิศ มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
5 10012 ด.ช. ชีวานนท ์ตาชมภู อนุบาลเชียงใหม่
6 10014 ด.ญ. ฐิติชยา แสนทพิย์ มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
7 10017 ด.ญ. ณัฐณิชา วดัสังข์ มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
8 10018 ด.ช. ณัฐวศั แก้วประเสริฐศรี มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
9 10021 ด.ญ. นันทธดิา คูดิษฐาเลิศ อนุบาลเชียงราย
10 10025 ด.ญ. ปราณปรียา ขัดสาย มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
11 10028 ด.ญ. ปวณีวสัสา ไตรปกรณ์กุศล มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
12 10031 ด.ญ. ปญุญรัตน์ หยาง มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
13 10035 ด.ญ. พมิพป์วณ์ี วงศ์มณี มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
14 10037 ด.ช. ภวพล พลนิกร มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
15 10039 ด.ญ. ภมีราฎา เชื้อคําฟู มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
16 10040 ด.ช. ภวูชิญ์ แสงทา่นั่ง ราษฎร์วทิยา
17 10041 ด.ญ. มนัสนันท ์ลีลาสุขเสรี มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
18 10042 ด.ญ. รสาสิรีย์ ภกัดีวงศ์ พงิครัตน์
19 10043 ด.ญ. รสิกา ธรรมถิวธั อนุบาลเชียงราย
20 10044 ด.ญ. วรณัน เชิดชน อนุบาลเชียงราย
21 10047 ด.ช. ศตคุณ ทองต๊ะมา มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
22 10050 ด.ช. สิรวชิญ์ ศิริปญัญวฒัน์ มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
23 10052 ด.ญ. อชิรญา ดวงใจ มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
24 10053 ด.ช. อธภิทัร อาร์ม จันทวเิศษ มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
25 10055 ด.ช. เกียรติภมูิ ธนานนทพนัธุ์ เอกทววีทิย์
26 10056 ด.ญ. เขมิกา โพธิท์อง มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
27 10058 ด.ญ. เพยีงขวญั ยิ้มสวสัด์ิ อนุบาลเชียงราย
28 10080 ด.ช. พชร โกฎแก้ว มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
29 10094 ด.ช. กีรติภมูิ ญาณะชื่น วารีเชียงใหม่
30 10099 ด.ช. ชนกันต์ ทองพรม มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
31 10100 ด.ช. ชยพล กุลศรีสุวรรณ มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
32 10101 ด.ญ. ชุติกาญจน์ จันทะชา เรยีนาเชลีวทิยาลัย
33 10105 ด.ช. ฐิตินันท ์สอนพรม อรพนิพทิยา
34 10108 ด.ญ. ณภทัรดา ไชยวทิย์ววิฒัน์ มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
35 10109 ด.ญ. ณัฎฐา จันทร์แดง มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
36 10110 ด.ญ. ณัฐกานต์ กาญจนแสงโสภณ อนุบาลเชียงราย
37 10112 ด.ช. ณัฐปคัลภ ์ประเสริฐสังข์ อนุบาลเชียงใหม่
38 10115 ด.ช. ด.ช. พชิยพฒัน์ พริิยะจีระอนันต์มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
39 10118 ด.ญ. ธนภร ไชยเมือง ปยิมิตรวทิยา
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40 10124 ด.ญ. ธมลพรรณ วทิยาขาว เปรมประชาวฒันา
41 10125 ด.ช. ธธีชั อรุณเลิศพทิกัษ์ มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
42 10126 ด.ช. ธรีวชิญ์ พชิยศ มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
43 10127 ด.ญ. ธริีนทร์รัตน์ ทวพิรชัย อนุบาลเชียงราย
44 10130 ด.ญ. นพตัร สุคนธรส มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
45 10133 ด.ญ. นภสร วงค์นิธกิุล อนุบางเชียงใหม่
46 10139 ด.ญ. ปพชิญา แดงเตจ๊ะ อนุบาลลําพนู
47 10141 ด.ช. ปภนิวชิ รักสวย อนุบาลพจิิตร
48 10145 ด.ญ. ปวริศา แสงแก้ว สันปา่ตอง สุวรรณ ราษฎร์วทิยาคาร
49 10146 ด.ช. พงศ์พพิฒั มณีศรีแสง มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
50 10149 ด.ช. พสธร ทองรักษ์ อนุบาลเชียงราย
51 10151 ด.ญ. พงิค์ควดี หริฤกษธ์นกุล มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
52 10155 ด.ช. พพิฒัน์ พพิฒันสิริ มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
53 10159 ด.ญ. ภวษิย์พร คงชอบ มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
54 10160 ด.ญ. ภทัรมล ศรีวลัิย อนุบาลตาก
55 10161 ด.ญ. ภญิญาพชัร์ วชัรสินธุ อนุบาลบา้นลูกรัก
56 10165 ด.ช. ภมูิพฒัน์ ไชยเรืองศรี มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
57 10168 ด.ช. มัชฌิ มาไชย มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
58 10169 ด.ญ. มิรา ไชยา รพเีลิศวทิยา
59 10173 ด.ญ. วรวลัญช์ เงินทอง เอกทววีทิย์
60 10174 ด.ช. วชิธนินท ์จอนสมจิตร์ วชิัยวทิยา
61 10176 ด.ญ. ศรินรัตน์ จักรผันชีวี มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
62 10178 ด.ญ. ศิรวริณศ์ ประทนิทอง อิมพเีรียลพจิิตรสองภาษา
63 10179 ด.ช. ศิรวชิญ์ วฒันสินธุ์ มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
64 10180 ด.ช. ศุภกร อัครวงษ์ มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
65 10182 ด.ญ. สาวกิา แก้วกาบคํา มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
66 10183 ด.ญ. สิตางศ์ุ เทพบนิการ อนุบาลเชียงราย
67 10187 ด.ช. หรัิญกฤษฏ ์ศักด์ิวรีะวงค์ อนุบาลเชียงราย
68 10188 ด.ช. อชิรวชิญ์ อรุณสิทธิ์ ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย
69 10189 ด.ญ. อภชิญา สุนทร ดาราวทิยาลัย
70 10190 ด.ญ. อรกัญญา อุดมความสุข วารีเชียงใหม่
71 10191 ด.ช. อลังการ เสนาธรรม อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
72 10193 ด.ช. เธยีรวชิญ์ คันทะวงค์ มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
73 10263 ด.ญ. ณัจสิยากรณ์ บษุยพนัธุ์ นันทชาติ เกรด สคูล
74 10265 ด.ช. นัทธฐ์ภคั มาเต็ม มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
75 10267 ด.ญ. สุจรรย์จิรา ถาวรวตัร์ อรพนิพทิยา
76 10273 ด.ช. ณัฐภทัร สาภู อนุบาลลําพนู
77 10275 ด.ญ. ธริีศรา จันทร์วงค์ อนุบาลลําพนู
78 10276 ด.ช. นฤดล นวลหรัิญกุล มารียรักษเ์ชียงราย แผนกประถม-มัธยม
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79 10279 ด.ญ. ปติิมน ตาอินทร์ มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
80 10284 ด.ญ. พชิญธดิา ยองจา อนุบาลลําพนู
81 10289 ด.ช. สิรวชิญ์ พชิิตภารตะพงษ์ มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
82 10292 ด.ช. เตชินท ์อินจันทร์ อนุบาลลําพนู
84 10302 ด.ญ. กวนิลยา ศิลปวทิยาทร เรยีนาเชลีวทิยาลัย
85 10305 ด.ช. จารุพฒัน์ ศิริ อิมพเีรียลพจิิตร สองภาษา
86 10308 ด.ญ. ณิชาพร รอตภยั ปรินส์รอยแยลส์สิทยาลัย
87 10313 ด.ช. ธรีโชติ เข็มราช อิมพเิรียลพจิิตรสองภาษา
88 10316 ด.ญ. ปรียาภทัร์ ณ วนัจันทร์ อนุบาลเชียงราย
89 10322 ด.ญ. อัณณ์ชญา เข็มทศิ ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย
90 10341 ด.ช. ธนนท ์สุภานุรัตน์ มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม
91 10342 ด.ช. พรีณัฏฐ์ ทศภาทนิรัตน์ มงฟอร์ตวทิยาลัยแผนกประถม


