
ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ - นำมสกุล โรงเรยีนเดิม
1 40047 ด.ญ. ณัฏฐ์หทยั ศรีจันทร์ มงฟอร์ตวทิยาลัย
2 40048 ด.ญ. ณัฐชา ศิริพลับพลา มงฟอร์ตวทิยาลัย
3 40052 ด.ญ. ทรัพย์ศิริ โชคลาภธนวฒันป์รินส์รอยแยลส์วทิยาลัย
4 40058 ด.ญ. บรัุสกร ค าตาพนัธ์ มงฟอร์ตวทิยาลัย
5 40062 ด.ญ. ปณัณธร สารชัย มงฟอร์ตวทิยาลัย
6 40066 ด.ญ. พรีดา ภมูิพฤกษ์ ยุพราชวทิยาลัย
7 40072 ด.ช. วชิาวนิย์ ฐิติวฒันาการ มงฟอร์ตวทิยาลัย
8 40073 ด.ช. ศิขริน เนียมถนอม มงฟอร์ตวทิยาลัย
9 40075 ด.ญ. สุพชิธร์ีฎา เลอศิลป์ มงฟอร์ตวทิยาลัย
10 40076 ด.ญ. สุรดา โสภณจิตร มงฟอร์ตวทิยาลัย
11 40077 ด.ญ. อรณา ตรีอินทอง มงฟอร์ตวทิยาลัย
12 40111 ด.ญ. วชัรีวรรณ เวชชากุล ปรินส์รอยแยลวทิยาลัย
13 40112 ด.ญ. พชิญ์สินี จันทร์เพญ็ สตรีนนทบรีุ
14 40118 ด.ญ. มีนา วรประชญากุล สามัคคีวทิยาคม
15 40133 ด.ญ. อรัญชยา วงค์ปญัญาดี มงฟอร์ตวทิยาลัย
16 40176 ด.ญ. จามิกร จินาจันทร์ มงฟอร์ตวทิยาลัย
17 40177 ด.ญ. ขวญัข้าว ซาวค าเขตต์ มงฟอร์ตวทิยาลัย
18 40180 ด.ญ. ชยารัตน์ สุทธะพนิทุ มงฟอร์ตวทิยาลัย
19 40183 ด.ญ. ณัชชา พลูสิน มงฟอร์ตวทิยาลัย
20 40186 น.ส. ณัฐธดิา ซ่ือต่อวงษ์ มงฟอร์ตวทิยาลัย
21 40187 ด.ญ. ณิชาวร์ี เธยีรชัยพงษ์ มงฟอร์ตวทิยาลัย
22 40188 ด.ญ. ดลหทยั กฤษณะวณิช เรยีนาเชลีวทิยาลัย
23 40189 ด.ญ. ถมทอง นาคะเกศ มงฟอร์ตวทิยาลัย
24 40207 ด.ญ. อันนา ลี มงฟอร์ตวทิยาลัย
25 40208 ด.ช. อัศม์เดช ดวงค า มงฟอร์ตวทิยาลัย
26 40209 ด.ญ. เขมจิรา เสาหงษ์ มงฟอร์ตวทิยาลัย
27 40220 ด.ญ. ปภาวรินท ์สมฤทธิ์ สาธติมหาวทิยาลัยเชียงใหม่
28 40229 ด.ญ. ภณัฑิรา เลิศธนะโภค มงฟอร์ตวทิยาลัย
29 40230 ด.ญ. มณธติา เตไชยกูล มงฟอร์ตวทิยาลัย
30 40232 ด.ญ. ภาวนิี รบเลิศ ปรินส์รอยเเยลส์วทิยาลัย
31 40234 ด.ญ. รัตวนั อนัญญาวงศ์ มงฟอร์ตวทิยาลัย
32 40240 ด.ช. วริศ ฤทธิม์านะ มงฟอร์ตวทิยาลัย
33 40241 ด.ญ. ศิริภสัสร พชิิตภารตะพงษส์าธติ มช.
34 40272 ด.ช. ปยิพล ไชยสุข มงฟอร์ตวทิยาลัย
35 40278 ด.ญ. อรอมณ เพยีรเสถียรกุล มงฟอร์ตวทิยาลัย
36 40279 ด.ญ. พอใจ เปี่ยมอนันต์ วารีเชียงใหม่
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37 40280 ด.ญ. รัตน์ชนภรณ์ เชื้อสะอาด สามัคคีวทิยาคม
38 40308 ด.ญ. ชนากานต์ เกษณียบตุร สรรพวทิยาคม
39 40338 ด.ญ. ทอไหม คุ้มวงศ์ดี มงฟอร์ตวทิยาลัย
40 40341 นาย ธนกฤต แดงใจ มงฟอร์ตวทิยาลัย
41 40349 ด.ช. ปภมูิ พงศกร วารีเชียงใหม่
42 40351 ด.ญ. ลลิล หมื่นสข มงฟอร์ตวทิยาลัย
43 40352 ด.ญ. วภิวา เมฆิน สาธติมหาวทิยาลัยพะเยา
44 40354 ด.ช. สรวชิญ์ กาต๊ิบ สามัคคีวทิยาคม
45 40355 ด.ช. สิรชัย ส่งประเสริฐ มงฟอร์ตวทิยาลัย
46 40360 ด.ช. โกษณิ เฉลิมสุขสันต์ วารีเชียงใหม่


