


 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 
อาคารสาธิต 3 ห*องสอบท่ี 1 (ST3101) จำนวน 25 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า       ช่ือผู2สมัคร                นามสกุล             

1 6500101  เด็กชาย  พุทธิวัฒนG  วังจิระพันธG 

2 6500102  เด็กหญิง  พิมพGพราวเพชร  พุทธรักษGขิต 

3 6500103  เด็กหญิง  กันติชา  คุณาปกรณGการ 

4 6500104  เด็กชาย  ธนกฤต  แสงจันทรG 

5 6500105  เด็กหญิง  ณัฐนรี  พิทักษGไตรภพ 

6 6500106  เด็กหญิง  อรชพร  การรุWงโรจนG 

7 6500107  เด็กหญิง  ไอริสสา  ศิรโรจนGสถิต 

8 6500108  เด็กหญิง  อิสรียG  ผลภาค 

9 6500109  เด็กหญิง  วนัสนันทG  อุนจะนำ 

10 6500110  เด็กหญิง  ศาริสา  หลัาคำมี 

11 6500111  เด็กหญิง  รชาดา  มณีขัติยG 

12 6500112  เด็กหญิง  ชวัลรัตนG  เสนานุรักษGวรกุล 

13 6500113  เด็กชาย  ป̂ญญพนตG  เสารGเขียว 

14 6500114  เด็กชาย  จตุภัทร  เข่ือนแก2ว 

15 6500115  เด็กชาย  บูรณศักด์ิ  พรหมเรืองฤทธ์ิ 

16 6500116  เด็กชาย  ศุภฤกษG  มาริ 

17 6500117  เด็กหญิง  ทิพยGวารี  สุริยะจักรG 

18 6500118  เด็กหญิง  กิตติลิลนG  กิติศรีวรพันธGุ 

19 6500119  เด็กหญิง  กิตติญาพร  พ่ึงไพฑูรยG 

20 6500120  เด็กหญิง  วรฤทัย  สิทธิเวช 

21 6500121  เด็กหญิง  รมิดา  วงคGฉายา 

22 6500122  เด็กชาย  ปุณณวิชญG  วารีดำ 

23 6500123  เด็กชาย  วริทธ์ินันทG  วณีสอน 

24 6500124  เด็กหญิง  รัตติกาล  ใจคำ 

25 6500125  เด็กชาย  นิธิคุณ  กาวิโล 

 

 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 
อาคารสาธิต 3 ห*องสอบท่ี 2 (ST3102) จำนวน 25 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร นามสกุล 

1 6500201  เด็กหญิง  รวิภา  พงศดิลก 

2 6500202  เด็กชาย  นาวิน  แซWเตีย 

3 6500203  เด็กชาย  พรหมพิริยะ  ชัยวัฒนลิขิต 

4 6500204  เด็กหญิง  ณัจสิยากรณG  บุษยพันธุG 

5 6500205  เด็กหญิง  ธัญชนก  สุริยะวงคG 

6 6500206  เด็กหญิง  ขวัญใจ  สถิตปeาแขม 

7 6500207  เด็กหญิง  บุญญาภา  บุญจารุภาส 

8 6500208  เด็กหญิง  ณัฐชญา  ศิริสุธรรม 

9 6500209  เด็กชาย  ณัฏฐG  พิชยาพันธG 

10 6500210  เด็กหญิง  ภัทรนันทG  หล2าก่ำ 

11 6500211  เด็กหญิง  ลัลณGลณา  สุวรรณสิทธ์ิ 

12 6500212  เด็กชาย  ภาณุเมศวรG  พัฒนศักด์ิภิญโญ 

13 6500213  เด็กหญิง  จินณัชชา  จินตสุเมธ 

14 6500214  เด็กชาย  ศุภฤกษG  ยานะธรรม 

15 6500215  เด็กหญิง  ปราณปรียา  ผมขาว 

16 6500216  เด็กชาย  ปองคุณ  ณ นWาน 

17 6500217  เด็กหญิง  ณัฏฐGอาภา  สุวรรณธนะฤทธ์ิ 

18 6500218  เด็กชาย  พูนรัก  มณีรัตนG 

19 6500219  เด็กหญิง  ฐิตารียG  ตึกสุอินทรG 

20 6500220  เด็กชาย  เอ้ืออังกูร  กันธะตา 

21 6500221  เด็กหญิง  กัญสุดา  แซWหยWาง 

22 6500222  เด็กหญิง  ณฐภัทร  เสาวภาตยGภูษิต 

23 6500223  เด็กชาย  เมธวิน  แก2วมรกต 

24 6500224  เด็กหญิง  พรรณภัทธ์ิ  ศรีจันทรG 

25 6500225  เด็กหญิง  ปราณปรียา  บัวตูม 

 

 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารสาธิต 3 ห*องสอบท่ี 3 (ST3103) จำนวน 25 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร นามสกุล 

1 6500301  เด็กชาย  ธนภูมิ  คำวรรณG 

2 6500302  เด็กหญิง  พรธีรา  ลิขิตเสถียร 

3 6500303  เด็กหญิง  วิฐิรียG  สุทธิพงษGเกษตร 

4 6500304  เด็กชาย  ธนวัฒนG  สุขนภาสวัสด์ิ 

5 6500305  เด็กหญิง  อชิรญา  บุญก้ำ 

6 6500306  เด็กชาย  ภูวกร  ติลกวัฒโนทัย 

7 6500307  เด็กชาย  ธีรภัทร  บัวชุม 

8 6500308  เด็กหญิง  รักษนิกุล  แซWล่ี 

9 6500309  เด็กหญิง  ณัฎฐนันทG  จันทรGศรี 

10 6500310  เด็กชาย  ธนภัทร  ชุมภู 

11 6500311  เด็กหญิง  ฐิติพร  คำแสน 

12 6500312  เด็กหญิง  รมยGธีรา  ชิดทอง 

13 6500313  เด็กหญิง  พีรวรรณ  เกตุแก2ว 

14 6500314  เด็กชาย  ด.ช.รัศม์ิธศิลปj  ทะจันทรG 

15 6500315  เด็กหญิง  ณิชานันทG  ไชยวงศG 

16 6500316  เด็กชาย  อธิษฐG  สุขแจWมใส 

17 6500317  เด็กหญิง  ภัทรมล  ใจน2อย 

18 6500318  เด็กชาย  เกียรติภูมิ  วงคGสุวรรณ 

19 6500319  เด็กหญิง  ภูมิใจ  โพนงาม 

20 6500320  เด็กหญิง  มณชนก  หนูทองพูล 

21 6500321  เด็กหญิง  กมลณัฐ  ศิริฺโภคาพิพัฒนG 

22 6500322  เด็กชาย  ฐปนพัฒนG  เจียสวัสด์ิ 

23 6500323  เด็กชาย  ไม2เมือง  มณีไชย 

24 6500324  เด็กชาย  กรวิชญG  เทพวงคG 

25 6500325  เด็กหญิง  ณัฐิดา  สมลิคุณ 

 

 

 

  



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 
อาคารสาธิต 3 ห*องสอบท่ี 4 (ST3104) จำนวน 25 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6500401  เด็กหญิง  อริสรา  สุกิจประภานนทG 

2 6500402  เด็กหญิง  ชนิตา  พฤกษGชินวร 

3 6500403  เด็กหญิง  สิริยากร  อินทรGทอง 

4 6500404  เด็กหญิง  ณฐกมล  วุฒิสวัสด์ิ 

5 6500405  เด็กหญิง  ณดา  สวWางแจ2ง 

6 6500406  เด็กหญิง  มุจิรา  ระมิงคGวงศG 

7 6500407  เด็กหญิง  พริมรักษุG  พิศาบดินทรG 

8 6500408  เด็กหญิง  ปวีณGธิดา  ภาชนนทG 

9 6500409  เด็กหญิง  วรวลัญชG  วงษGนรัตนG 

10 6500410  เด็กชาย  นภัทร  อัมราธนดล 

11 6500411  เด็กชาย  กิตต์ิธนาสิทธ์ิ  ไชยสถิตวานิช 

12 6500412  เด็กชาย  ณัฐชนนทG  เทพประชา 

13 6500413  เด็กหญิง  อาภาศิริ  อินใจคำ 

14 6500414  เด็กหญิง  ศศิกร  ธเนศวร 

15 6500415  เด็กหญิง  ณัฐกฤตา  ชัชวาลวิทยG 

16 6500416  เด็กหญิง  สิริกร  แสนขันแก2ว 

17 6500417  เด็กหญิง  แพรวนภา  สงWาแสง 

18 6500418  เด็กหญิง  กฤติกาญ  อินกันหา 

19 6500419  เด็กหญิง  พรนัชชา  ใจวังโลก 

20 6500420  เด็กหญิง  ปาณิศรา  ชัยสุวรรณ 

21 6500421  เด็กหญิง  วัสนภรณG  หงษGพร2อมญาติ 

22 6500422  เด็กหญิง  กนกกร  สำราญอินทรG 

23 6500423  เด็กหญิง  ธีรGวรา  กิตติกวินพัทธG 

24 6500424  เด็กชาย  ปาณัสมG  วรปรัชญากุล 

25 6500425  เด็กชาย  พิชญะดล  น2อยคำนุช 

 

 

  

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 
อาคารสาธิต 3 ห*องสอบท่ี 5 (ST3105) จำนวน 25 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6500501  เด็กชาย  ศิริมงคล  เช่ียวชาญธนกิจ 

2 6500502  เด็กหญิง  ภัทราสรณG  ดำริธรรมเจริญ 

3 6500503  เด็กชาย  ปุณณวิช  วานิชพิพัฒนG 

4 6500504  เด็กหญิง  ปภาสรณG  ใจคอดี 

5 6500505  เด็กหญิง  กานดาวดี  ใจสุข 

6 6500506  เด็กหญิง  จิตรสินี  ธาตุสุวรรณ 

7 6500507  เด็กชาย  รัชพล  มาประจักษG 

8 6500508  เด็กหญิง  ณัฐธยานG  หวันเหล็ม 

9 6500509  เด็กหญิง  พัทธมน  วสุสัณหG 

10 6500510  เด็กชาย  ฐรรศปกรณG  พิชยาพันธG 

11 6500511  เด็กชาย  ภัทรพล  ธรรมขันแก2ว 

12 6500512  เด็กชาย  ธนวัฒนG  สมนา 

13 6500513  เด็กชาย  จิตตGพิเชฐ  สุขสุวานนทG 

14 6500514  เด็กหญิง  ณัฎฐา  จันทรGแดง 

15 6500515  เด็กหญิง  ภัทรธิดา  ญามณี 

16 6500516  เด็กชาย  กฤตกร  ภักดีวงศG 

17 6500517  เด็กหญิง  ปณาลี  สิงหGโทราช 

18 6500518  เด็กชาย  สาทิส  เกษสุวรรณ 

19 6500519  เด็กหญิง  ปราณปริยา  ศรีนวล 

20 6500520  เด็กหญิง  ภัทรภร  สุนทรนนทG 

21 6500521  เด็กชาย  ณปภัช  ขัดเรือง 

22 6500522  เด็กชาย  กิตGระธิษณG  ทิพยGพละ 

23 6500523  เด็กหญิง  กัลยารัตนG  ช่ืนบาน 

24 6500524  เด็กชาย  ชิษณุพงศG  ตาสนธิ 

25 6500525  เด็กหญิง  เบญญาภา  สานุมิตร 

 

  

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 
อาคารสาธิต 3 ห*องสอบท่ี 6 (ST3106) จำนวน 25 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6500601  เด็กหญิง  นทไม2  สตีเวWนสG 

2 6500602  เด็กชาย  ชวกร  มณีสอน 

3 6500603  เด็กชาย  สุนิธิ  โอกระจWาง 

4 6500604  เด็กหญิง  ปรียGวรา  ใหมWจันทรGแดง 

5 6500605  เด็กหญิง  ชาลิฏา  โฮป 

6 6500606  เด็กชาย  อิทธิเชษฐG  โฮมภิรมยG 

7 6500607  เด็กชาย  พีรดนยG  หิรัญบดินทรG 

8 6500608  เด็กหญิง  ธีริศรา  คุณยศย่ิง 

9 6500609  เด็กหญิง  สุรัมภา  จำเนียร 

10 6500610  เด็กชาย  คิรินทรG  ตะยันโท 

11 6500611  เด็กชาย  พชรพล  ยอดคำลือ 

12 6500612  เด็กหญิง  พีรยา  โกไศยกานนทG 

13 6500613  เด็กหญิง  พิชญGสุดา  จักรเกษตร 

14 6500614  เด็กหญิง  ณัฐชญา  สุริยงคG 

15 6500615  เด็กหญิง  ภูริตชญา  แก2วผัด 

16 6500616  เด็กหญิง  วรินทร  อWองแสวงชัย 

17 6500617  เด็กหญิง  ญาณิพัชญG  หัสดี 

18 6500618  เด็กชาย  ปุณพจนG  จีรัตนG 

19 6500619  เด็กหญิง  นวพร  ดวงมะลิ 

20 6500620  เด็กชาย  กันตพัฒนG  กันทาโย 

21 6500621  เด็กหญิง  ณัฐชยา  ถารียะ 

22 6500622  เด็กชาย  นบพระ  กลัดเจริญ 

23 6500623  เด็กหญิง  ปรรณส์ิ  ไชยจารุวณิช 

24 6500624  เด็กชาย  รัฐกานตG  จินตนาผล 

25 6500625  เด็กหญิง  จิณณGณิชา  อัศววุฒิพงศG 

 

  

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 
อาคารสาธิต 3 ห*องสอบท่ี 7 (ST3204) จำนวน 25 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6500701  เด็กหญิง  จิรภิญญา  ใจคำ 

2 6500702  เด็กชาย  ภพธนภณ  อำพันธGศรี 

3 6500703  เด็กชาย  ภูมิพัฒนG  ธงภักดี 

4 6500704  เด็กชาย  ป̂ณณทัต  กันไชยา 

5 6500705  เด็กชาย  ธนวรรธนG  คำจีนะ 

6 6500706  เด็กหญิง  ณัฐชารัศมG  จันทรGอรWาม 

7 6500707  เด็กชาย  ธนากร  วงคGยืด 

8 6500708  เด็กหญิง  วรินรำไพ  พราหมณโชติ 

9 6500709  เด็กชาย  ภูมิวริสสG  คำวงคGปmน 

10 6500710  เด็กชาย  นพนที  สารยศ 

11 6500711  เด็กชาย  พชรดนัย  เภาโพธ์ิ 

12 6500712  เด็กชาย  กันตพงศG  พงศGรัตนพร 

13 6500713  เด็กชาย  สุวิจักขณG  กอบแก2ว 

14 6500714  เด็กหญิง  สรรสุดา  วารีรัตนG 

15 6500715  เด็กชาย  ปราณ  พิมสาร 

16 6500716  เด็กหญิง  รดา  จัตุรัตนG 

17 6500717  เด็กชาย  สรนันทG  สุภาธาดา 

18 6500718  เด็กชาย  ธนัช  แสนสอาด 

19 6500719  เด็กหญิง  ปุณิกา  ศรีวรรณ 

20 6500720  เด็กชาย  ศุภกร  มณีจักรG 

21 6500721  เด็กชาย  กวีระกรณG  จันทรGคำ 

22 6500722  เด็กหญิง  นลินญา  อินตnะแสน 

23 6500723  เด็กชาย  ฐิติพงศG  จันทรGคำ 

24 6500724  เด็กชาย  ทักษGดนัย  สุมา 

25 6500725  เด็กชาย  ธนวัฒนG  บุญบรรเจิด 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารสาธิต 3 ห*องสอบท่ี 8 (ST3205) จำนวน 25 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6500801  เด็กชาย  ธนกฤต  สมเกตุ 

2 6500802  เด็กชาย  ณัฐนนทG  ชุWมใจ 

3 6500803  เด็กชาย  ชยกฤช  สุรินกาน 

4 6500804  เด็กชาย  ศักยGวริษฐG  จอมแปงทา 

5 6500805  เด็กหญิง  จิรกาญจนG  วุฒิอ่ิน 

6 6500806  เด็กหญิง  พรปวีณG  ป̂ญญา 

7 6500807  เด็กหญิง  สรัญญา  เต็มใจ 

8 6500808  เด็กชาย  ฐิติวัฒนG  วัฒนพันธG 

9 6500809  เด็กหญิง  อัจจิมา  สุวรรณชาต 

10 6500810  เด็กหญิง  ปวริศา  การชัยตระกูล 

11 6500811  เด็กชาย  กิตติพัศ  สีมาลูน 

12 6500812  เด็กหญิง  นันทธิดา  คูดิษฐาเลิศ 

13 6500813  เด็กชาย  พ่ีระภัทรG  จันทะโพ 

14 6500814  เด็กหญิง  พัฒนGนรี  กตัญoูวิวัฒนG 

15 6500815  เด็กชาย  ปmยะนันทG  เมธารัตนGอนุกุล 

16 6500816  เด็กหญิง  กัญชพร  ดงสงัด 

17 6500817  เด็กชาย  ธนินโชตนG  เพ็ชรพนาภรณGเดชา 

18 6500818  เด็กชาย  ศุภกฤษ  บวรกุลธนา 

19 6500819  เด็กหญิง  รพีภาสGพร  แก2วก2อ 

20 6500820  เด็กหญิง  พิมลภัทสG  แสนกาศ 

21 6500821  เด็กหญิง  ดนิตา  ผักหวาน 

22 6500822  เด็กชาย  นัทธพงศG  น2อยมณี 

23 6500823  เด็กหญิง  ทัตติยา  พันธGวิไล 

24 6500824  เด็กหญิง  ปริยาภัทร  ไชยโย 

25 6500825  เด็กหญิง  พรธีรา  เงินแก2ว 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารสาธิต 3 ห*องสอบท่ี 9 (ST3206) จำนวน 25 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6500901  เด็กชาย  ฐานวัฒนG  ป̂ญญาทอง 

2 6500902  เด็กหญิง  วรฤทัย  ลักษณGไกรศร 

3 6500903  เด็กหญิง  สุทธภา  ศรีพรรณG 

4 6500904  เด็กชาย  ชญานน  อานมณี 

5 6500905  เด็กชาย  ภาคิน  สืบวงศG 

6 6500906  เด็กหญิง  รมิดา  เข่ือนวัง 

7 6500907  เด็กหญิง  ศิรภัสสร  ไชยเมืองมูล 

8 6500908  เด็กชาย  ณัฐพัชรG  ปานกลัด 

9 6500909  เด็กชาย  คฐา  คันธารัตนกุล 

10 6500910  เด็กหญิง  กฤษฏ์ินรี  ตันติวรางคณา 

11 6500911  เด็กหญิง  ภูษณิศา  ใจมา 

12 6500912  เด็กหญิง  กานตGพิชชา  ช2างมณี 

13 6500913  เด็กหญิง  ตรีเนตรเทวี  สุขก้ี 

14 6500914  เด็กหญิง  พัทธนันทG  ศรีภิรมยG 

15 6500915  เด็กหญิง  ณิชกานตG  พรมจา 

16 6500916  เด็กหญิง  สิชา  ลือชูวงศG 

17 6500917  เด็กหญิง  ปุญญิศา  สดใส 

18 6500918  เด็กชาย  ธนดล  พัฒนาวิริยะกุล 

19 6500919  เด็กชาย  เกียรติชัย  ม่ันเมือง 

20 6500920  เด็กหญิง  กษมา  ประสมสุข 

21 6500921  เด็กชาย  สิรวิชญG  ช่ืนชอบ 

22 6500922  เด็กชาย  ศตวรรษ  ศรีวงคG 

23 6500923  เด็กหญิง  ชาลิสา  สังขGน2อย 

24 6500924  เด็กชาย  ธันยGปวัฒนG  อัครภูริธาดา 

25 6500925  เด็กชาย  ภีมเดช  เข่ือนแก2ว 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารสาธิต 3 ห*องสอบท่ี 10 (ST3301) จำนวน 25 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6501001  เด็กหญิง  กฤณฑิราภรณG  อWอนสนิส 

2 6501002  เด็กชาย  ธาวิน  ปรีดาสุริยะชัย 

3 6501003  เด็กชาย  กุลธวัช  นัษฏาศรี 

4 6501004  เด็กหญิง  พัทธGธีรา  เลขทิพยG 

5 6501005  เด็กหญิง  กัลยารัก  แซWจาง 

6 6501006  เด็กหญิง  ปวริศา  เทพรักษา 

7 6501007  เด็กหญิง  เมธิรา ไอริส  เครสซ่ี 

8 6501008  เด็กชาย  ธีภพ  จันทรGคง 

9 6501009  เด็กหญิง  สุรภา  สุขอนันตG 

10 6501010  เด็กหญิง  พิมพGอักษร  หวานหอม 

11 6501011  เด็กหญิง  เณศภิกาวรรญG  ธงย่ีสิบหก 

12 6501012  เด็กหญิง  กวิสรา  พุทธชัย 

13 6501013  เด็กหญิง  ปุณญิศา  กุณะแสงคำ 

14 6501014  เด็กชาย  ปรมี  ไกรสุทรังคG 

15 6501015  เด็กชาย  จักรเพชร  ศรีสอาด 

16 6501016  เด็กหญิง  พลอยประภัสรG  สำเร็จรัมยG 

17 6501017  เด็กหญิง  ณรัณกร  ทองอุWน 

18 6501018  เด็กหญิง  ศิตารนัน  ปmนะสุ 

19 6501019  เด็กชาย  ถมทอง  เอ้ือตรงจิตตG 

20 6501020  เด็กชาย  วัทธิกร  จาเตpจnะ 

21 6501021  เด็กหญิง  ชญานิศ  กันทา 

22 6501022  เด็กชาย  สรวิชญG  สมบูรณG 

23 6501023  เด็กหญิง  โยษิตา  เจริญบุญ 

24 6501024  เด็กหญิง  จีรนันทG  อัครธนินณัฐ 

25 6501025  เด็กชาย  ทยากร  สะสมสิน 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 
อาคารสาธิต 3 ห*องสอบท่ี 11 (ST3302) จำนวน 25 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6501101  เด็กชาย  ปภังกร  พีระเปqง 

2 6501102  เด็กหญิง  กานตGพิชชา  เผ่ือนพงษG 

3 6501103  เด็กหญิง  ชารีรัตนG  สวนหมาก 

4 6501104  เด็กหญิง  กุลธิดา  วงษGสวรรคG 

5 6501105  เด็กหญิง  ณัฏฐGกานดา  ทิตยGสุรินทรG 

6 6501106  เด็กหญิง  พุดธิดา  นาชัยภูมิ 

7 6501107  เด็กหญิง  พิมนภัทรG  ปmยะเลิศมงคล 

8 6501108  เด็กหญิง  เปมิกา  กัลยาณมิตร 

9 6501109  เด็กหญิง  ภูริชญา  ก2องสมุทร 

10 6501110  เด็กหญิง  อชิรญา  ป̂ญญาลือ 

11 6501111  เด็กหญิง  วชิรา  ปrอเฮือน 

12 6501112  เด็กชาย  ณัฐชนน  วังกานนทG 

13 6501113  เด็กหญิง  จรสจันทรG  คำพิมพG 

14 6501114  เด็กชาย  ภัธณพง  ตันพงษG 

15 6501115  เด็กหญิง  รมิตา  โพธ์ิทอง 

16 6501116  เด็กหญิง  อติกานตG  ชิดเช้ือ 

17 6501117  เด็กหญิง  นันทGนภัส  อ้ึงบังเอิญ 

18 6501118  เด็กชาย  ปภังกร  แก2วกุลวงษG 

19 6501119  เด็กชาย  จิรภัทร  กุลบุตร 

20 6501120  เด็กหญิง  ปmยธิดา  ต๊ิบปาละ 

21 6501121  เด็กชาย  ณัฐนันทG  อารัญ 

22 6501122  เด็กหญิง  ศิริประภา  กอบกำ 

23 6501123  เด็กหญิง  แพตรี  อินทะพันธุG 

24 6501124  เด็กชาย  ศิริ  ศิริชัยมงคล 

25 6501125  เด็กหญิง  จิรัชญาพร ลำน2อย 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารสาธิต 3 ห*องสอบท่ี 12 (ST3303) จำนวน 25 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6501201  เด็กชาย  อิศราภาคยG  โนนทอง 

2 6501202  เด็กหญิง  ชยธร  ขันแก2ว 

3 6501203  เด็กหญิง  สลิลลา  โพโพโลสกี 

4 6501204  เด็กชาย  ภูมิพัฒนG  กาวีวน 

5 6501205  เด็กหญิง  พิชาภรณG  ภูเวียง 

6 6501206  เด็กชาย  พงศGภรณG  อินทรGปา 

7 6501207  เด็กหญิง  เพลงพิณ  ไตรแสง 

8 6501208  เด็กชาย  พสุ  จงอัจฉริยกุล 

9 6501209  เด็กชาย  วิชญG  จันทรGต2น 

10 6501210  เด็กหญิง  ชวิศา  มาระดา 

11 6501211  เด็กชาย  จิตตพัฒนG  ปรีดา 

12 6501212  เด็กชาย  ทินภัทร  ยาวิละ 

13 6501213  เด็กหญิง  นารดา  เมืองดี 

14 6501214  เด็กหญิง  ชิษณุชา  อินต2อ 

15 6501215  เด็กหญิง  รักเอย  ยศแก2วอุด 

16 6501216  เด็กหญิง  ญาณิศา  อินตnะถา 

17 6501217  เด็กชาย  ธนันตGภูมิ  จันทรGวิไลนคร 

18 6501218  เด็กหญิง  ญาฎา  ปmนตา 

19 6501219  เด็กหญิง  แพรวา  มณีวรรณG 

20 6501220  เด็กหญิง  ภูฟrา  อุWนจิโน 

21 6501221  เด็กชาย  ศิขิรินทรG  สุวรรณโค 

22 6501222  เด็กหญิง  กานตGธีรา  แสงอWอน 

23 6501223  เด็กหญิง  ลฏาภา  พรพ2นภัย 

24 6501224  เด็กชาย  รณกฤต  เทพวัง 

25 6501225  เด็กหญิง  อรวราดา  พรหมเสน 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารสาธิต 3 ห*องสอบท่ี 13 (ST3304) จำนวน 25 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6501301  เด็กหญิง  ณัฏฐณิชา  พรมมา 

2 6501302  เด็กหญิง  ชัญญานันตG  สุภาวรรณG 

3 6501303  เด็กชาย  ณัฐพัชรG  ณิชฌานำ 

4 6501304   เด็กหญิง  ปริญณิตสา  มีแก2ว 

5 6501305  เด็กหญิง  ปวริศา  สุภานุสร 

6 6501306  เด็กชาย  ภูมิพัฒนG  ปmvนรัตนG 

7 6501307  เด็กชาย  ภัทรภูมิมG  บำเพ็ชร 

8 6501308  เด็กชาย  ศศิพงษG  เลาคำ 

9 6501309  เด็กหญิง  ศุภาพิชญG  ศรีวิชัย 

10 6501310  เด็กชาย  วรฤทธ์ิ  มีมา 

11 6501311  เด็กชาย  วิศรุช  สุขมงคล 

12 6501312  เด็กชาย  เวชกร  สุทธิกุญชร 

13 6501313  เด็กหญิง  พัชรมัย  จิรพรสวัสด์ิ 

14 6501314  เด็กหญิง  ธัญชนก  บุญมาดี 

15 6501315  เด็กหญิง  พชรดา  ใจยะยอง 

16 6501316  เด็กชาย  คณิชพงศG  ธนัยนพรัตนG 

17 6501317  เด็กหญิง  ปวริศา  แสงเพชร 

18 6501318  เด็กหญิง  อภิชญา  สุนทรพิธ 

19 6501319  เด็กชาย  ชีวานนทG  ทาแก2ว 

20 6501320  เด็กหญิง  ธีรGจุฑา  สินธุชัย 

21 6501321  เด็กหญิง  ภัทรมล  ณะลุนลี 

22 6501322  เด็กหญิง  จิรชยา  สมศรี 

23 6501323  เด็กหญิง  ไอลดา  รัตนพงษG 

24 6501324  เด็กชาย  ภาณุวัฒนG  คำแหW 

25 6501325  เด็กชาย  ภูดิศ  ตันสุวรรณ 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารสาธิต 3 ห*องสอบท่ี 14 (ST3305) จำนวน 25 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6501401  เด็กหญิง  วิศรุตา  แสงนันชัย 

2 6501402  เด็กหญิง  ณัฏฐGอริญ  ชัยศร 

3 6501403  เด็กหญิง  กัลฐพร  ยองจา 

4 6501404  เด็กชาย  ปุณณGณวุฒิ  นิลทพันธG 

5 6501405  เด็กชาย  กฤตนันทG  ชัยมินทรG 

6 6501406  เด็กหญิง  อัญชิษฐา  ดวงป̂ญญารัตนG 

7 6501407  เด็กชาย  อติวิชญG  เสียงใส 

8 6501408  เด็กชาย  ศศิน  สินธุป̂น 

9 6501409  เด็กหญิง  วิสสุตา  เล่ือมใจหาญ 

10 6501410  เด็กหญิง  ชนัญชิดา  พลศรี 

11 6501411  เด็กหญิง  แก2วกัลยา  ศรีทรงผล 

12 6501412  เด็กหญิง  ปลายฟrา  มาทอง 

13 6501413  เด็กหญิง  เปรมกานตG  ปmมปา 

14 6501414  เด็กชาย  ป̂ณณวิชญG  ธนรุจิวงศG 

15 6501415  เด็กชาย  ชีวานนทG  ตาชมภู 

16 6501416  เด็กหญิง  ภัทรธิดา  วัฒนกีบุตร 

17 6501417  เด็กหญิง  ก่ิงภัช  ศิริประทุม 

18 6501418  เด็กชาย  ปรมะ  เลWาวณิชธนกร 

19 6501419  เด็กชาย  ป̂ณณวิชญG  จินดาศักด์ิ 

20 6501420  เด็กหญิง  ขวัญฤทัย  ชัยคำมา 

21 6501421  เด็กชาย  ณัฏฐชานนทG  จันทรภูมิ 

22 6501422  เด็กชาย  เมธาพร  สิทธิเจริญ 

23 6501423  เด็กหญิง  พอพันธุG  ไพวิบูลยG 

24 6501424  เด็กหญิง  ยศยา  ป̂นทะนา 

25 6501425  เด็กชาย  วชิรพัฒนG  ธรรมขันแก2ว 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารสาธิต 3 ห*องสอบท่ี 15 (ST3306) จำนวน 25 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6501501  เด็กชาย  ภควรรณ  ศิริเลิศลาภ 

2 6501502  เด็กหญิง  ทิพธิดา  วงศGยาไชย 

3 6501503  เด็กหญิง  ทักษพร  ศิริขWวง 

4 6501504  เด็กชาย  สิรภพ  เพชรกาญจนกุล 

5 6501505  เด็กชาย  พิพัฒนG  แผ2วผา 

6 6501506  เด็กชาย  ปภาวิชญG  วงคGอWอน 

7 6501507  เด็กหญิง  ณัชชา  ศรีโวทานัย 

8 6501508  เด็กชาย  โญดา  จุ2ยปลอด 

9 6501509  เด็กหญิง  วิชญาดา  เล่ือมใจหาญ 

10 6501510  เด็กหญิง  พุทธรักษ  สุภาสี 

11 6501511  เด็กหญิง  พิชาวีรG  กาบคำ 

12 6501512  เด็กชาย  ปองคุณ  ดีลี 

13 6501513  เด็กชาย  พีรพัฒนG  พิพัฒนเสริญ 

14 6501514  เด็กหญิง  กาญจGนรี  มาลาเอ่ียม 

15 6501515  เด็กหญิง  พิชญGสินี  พงษGสน่ัน 

16 6501516  เด็กชาย  ปราชญG  ขัดคำ 

17 6501517  เด็กหญิง  พิมพGดาว  ป̂ญญาเลิศศรัทธา 

18 6501518  เด็กหญิง  จารุวรรณ  สุทธนะ 

19 6501519  เด็กหญิง  กัญญณัช  กุลศุภนันทG 

20 6501520  เด็กชาย  นิรวิทธG  ทรงคำ 

21 6501521  เด็กหญิง  ชนิภรณG  หงษGสอง 

22 6501522  เด็กหญิง  จิรัชยา  มาลี 

23 6501523  เด็กหญิง  อารยา  ศรีมหรรณG 

24 6501524  เด็กชาย  ชยพล  แข็งแรง 

25 6501525  เด็กหญิง  นาราภัทร  ดอกมะณี 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 
อาคารเรียนรวมสาธิต ห*องสอบท่ี 16 (ST6301) จำนวน 25 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6501601  เด็กชาย  ภูริช  เอกสุธรรม 

2 6501602  เด็กชาย  ณพชภัทรG  วรรัตนGชัยกุล 

3 6501603  เด็กหญิง  อภิชญา  วะยาคำ 

4 6501604  เด็กหญิง  ศาศวัตรา  ศุภศักด์ิ 

5 6501605  เด็กหญิง  เหวินยี  ลี 

6 6501606  เด็กชาย  ศิวกร  ธุมา 

7 6501607  เด็กชาย  พิพิธธน  พานทอง 

8 6501608  เด็กหญิง  รักชนันทG  พินเนียม 

9 6501609  เด็กหญิง  สุชานันทG  มWวงเฟwvอง 

10 6501610  เด็กหญิง  ฑิตฐิตา  ไชยวงคG 

11 6501611  เด็กหญิง  ชัญญานุช  อุตมะแก2ว 

12 6501612  เด็กหญิง  ปารณียG  สุริยะ 

13 6501613  เด็กชาย  ขวัญนที  จะเฮิง 

14 6501614  เด็กชาย  สุภัทรรัชตG  มาง้ิว 

15 6501615  เด็กหญิง  กันยGสินี  ปmนตา 

16 6501616  เด็กชาย  ธนกฤต  ศรีมามาศ 

17 6501617  เด็กชาย  วัชรสิทธ์ิ  วิศววิสุทธ์ิ 

18 6501618  เด็กชาย  ป̂ณณG  วจนานนทG 

19 6501619  เด็กหญิง  อรันญา  เบิกบาน 

20 6501620  เด็กหญิง  อติพร  แซWโค2ว 

21 6501621  เด็กหญิง  กานตGกวิน  วWองไว 

22 6501622  เด็กหญิง  กัลยกร  ก่ิงแก2ว 

23 6501623  เด็กหญิง  วชิราภรณG  ป̂ญญา 

24 6501624  เด็กหญิง  ศุภิกา  จันทรGวรรณ 

25 6501625  เด็กหญิง  ปxยาพัชร  เอ้ือตระกูล 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 
อาคารเรียนรวมสาธิต ห*องสอบท่ี 17 (ST6302) จำนวน 25 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6501701  เด็กชาย  สุวพิชญG  โชติวิชาศิริกุล 

2 6501702  เด็กชาย  สุญตา  กสิกรรม 

3 6501703  เด็กชาย  ณฐนนทG  หลWอประดิษฐG 

4 6501704  เด็กชาย  ณัฐธเดชนG รุWงเรืองวรนนทG 

5 6501705  เด็กหญิง  รวิสรา  ไทยทัตกุล 

6 6501706  เด็กหญิง  วริศรา  จันทรGเพ็ง 

7 6501707  เด็กหญิง  ธมน  คำนวล 

8 6501708  เด็กหญิง  ศิรัชฎา  ป̂ญญาย่ิง 

9 6501709  เด็กหญิง  พรธีรา  บุญมากาศ 

10 6501710  เด็กหญิง  ชยภัค  โรจนะสิริ 

11 6501711  เด็กชาย  เศรษฐวุฒิ  สมบูรณG 

12 6501712  เด็กหญิง  วิรัลพัชร  เตียววิวัฒนG 

13 6501713  เด็กหญิง  อารยา  บุญโชคชWวย 

14 6501714  เด็กชาย  ภูชิต  เช้ือเจ็ดตน 

15 6501715  เด็กหญิง  ณัฐณิชา  บุญตัน 

16 6501716  เด็กหญิง  ดนยา  วิชัย 

17 6501717  เด็กหญิง  ณกมล  กันธะวงศG 

18 6501718  เด็กหญิง  จรรยGจมล  จีนเสมียน 

19 6501719  เด็กหญิง  ตะวิษา  โตเขียว 

20 6501720  เด็กหญิง  ณฤทัย  เอสันเทียะ 

21 6501721  เด็กหญิง  สุชานาถ  ลมพัฒนา 

22 6501722  เด็กหญิง  ดลชนก  อินทจักร 

23 6501723  เด็กชาย  วีรGรัศม์ิ  กาญจนรัชตพงศG 

24 6501724  เด็กชาย  พศิน  ยุทธวราชัย 

25 6501725  เด็กหญิง  ภิญญามาศ  เปqงคำตา 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 
อาคารเรียนรวมสาธิต ห*องสอบท่ี 18 (ST6304) จำนวน 25 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6501801  เด็กหญิง  ธีรกานตG  พงศGสรสิทธ์ิ 

2 6501802  เด็กหญิง  ภัทรวดี  สุธะโทธน 

3 6501803  เด็กหญิง  วรรณGศิริ  พุทธา 

4 6501804  เด็กหญิง  ปรีชญาภา  สีหานาม 

5 6501805  เด็กชาย  ดนัยเทพ  มานะ 

6 6501806  เด็กชาย  ภานุพงศG  มณีวงษG 

7 6501807  เด็กชาย  พชรพล  จันทรเถร 

8 6501808  เด็กหญิง  ชุติมณฑนG  ปmvนเกษม 

9 6501809  เด็กหญิง  ธัญพิชชา  อุทร 

10 6501810  เด็กหญิง  จิรปรียา  สมชม 

11 6501811  เด็กหญิง  พิมพGประภา  วิชัยสืบ 

12 6501812  เด็กชาย  นรภัทร  วังแปrน 

13 6501813  เด็กชาย  ใบพัน  ราชดารา 

14 6501814  เด็กหญิง  ลูนWา  มอแฮรG 

15 6501815  เด็กชาย  เจตนG  เจนวณิชยGวิบูลยG 

16 6501816  เด็กหญิง  อังควิภา  ศรีสุวรรณG 

17 6501817  เด็กชาย  ภาณุวิชญG  มหาวัน 

18 6501818  เด็กหญิง  พลอยปภัทร  ขWายสุวรรณ 

19 6501819  เด็กชาย  สิรภพ  กันทับ 

20 6501820  เด็กชาย  สุวิจักษณG  ทรายคำมูล 

21 6501821  เด็กหญิง  ญาณิศา  แขกแก2ว 

22 6501822  เด็กหญิง  กมลชนก  เกียรติอาภา 

23 6501823  เด็กชาย  พอพิทักษG  พิทักษGมนูศาสตรG 

24 6501824  เด็กหญิง  ภัทราพร  ครองตาเนิน 

25 6501825  เด็กชาย  ป̂ณณวิชญG  นิธิกุลวราวัฒนG 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 
อาคารเรียนรวมสาธิต ห*องสอบท่ี 19 (ST6305) จำนวน 25 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6501901  เด็กชาย  ภูมิมงคล  วงศGวิวัฒนนุกิจ 

2 6501902  เด็กหญิง  ศุภสุตา  ป̂ญญาปmง 

3 6501903  เด็กชาย  วัชรกร  แสนสี 

4 6501904  เด็กหญิง  หฤษฎGชนัน  ถาวะระ 

5 6501905  เด็กชาย  ศุภกานตG  ทาระวัน 

6 6501906  เด็กชาย  ปรเมศวรG  ผกาผาด 

7 6501907  เด็กชาย  เตชธรรม  เตจะโส 

8 6501908  เด็กหญิง  เปรมรดา  ฟองทา 

9 6501909  เด็กชาย  ดุษฎี  ซำศิริ 

10 6501910  เด็กหญิง  นงนภัส  ลาภมงคลชัย 

11 6501911  เด็กชาย  ปmยวุฒิสันต์ิ  นิรัญศิลปj 

12 6501912  เด็กหญิง  อรนิชา  คำไชย 

13 6501913  เด็กชาย  ภาคิน  สุจา 

14 6501914  เด็กชาย  ทัพพG  ผWองกาย 

15 6501915  เด็กชาย  ป̂ณณพงศG  บุณยกิดา 

16 6501916  เด็กหญิง  พาณิภัค  เพตาเสน 

17 6501917  เด็กหญิง  ธัญรดา  กุระนัย 

18 6501918  เด็กหญิง  ฟrาใส  อภิวงคG 

19 6501919  เด็กหญิง  อาทิตยา  เกษแก2ว 

20 6501920  เด็กหญิง  ปmยวลี  ปานกลาง 

21 6501921  เด็กชาย  ณวพรต  ถึงแก2ว 

22 6501922  เด็กหญิง  กชพร  สงวนศักด์ิ 

23 6501923  เด็กหญิง  พิชญGสินี  นุWนโฉม 

24 6501924  เด็กหญิง  กาญจนานัฐ  กันเพชร 

25 6501925  เด็กชาย  จิรโชติ  เกาะลอย 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 
อาคารสาธิตปฏิบัติการ ห*องสอบท่ี 20 (ST5101) จำนวน 25 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6502001  เด็กหญิง  อลิศรา  สาพิน 

2 6502002  เด็กชาย  ศุภวิชญG  เมืองมูล 

3 6502003  เด็กชาย  ภูเมศรG  สุธรรม 

4 6502004  เด็กชาย  ป̂ณณวิชญG  ปาอิน 

5 6502005  เด็กชาย  ธีรดนยG  โยนสนิท 

6 6502006  เด็กหญิง  ธีราดา  วันสม 

7 6502007  เด็กหญิง  สรัลชนา  ป̂ญญาแก2ว 

8 6502008  เด็กชาย  จิรวัฒนG  ธรรมขัน 

9 6502009  เด็กหญิง  กษิตินาถ  ระพันคูณ 

10 6502010  เด็กหญิง  รัตนาวดี  ยาขม 

11 6502011  เด็กหญิง  สุภัคศาธินี  รัตนสุต 

12 6502012  เด็กหญิง  บุญสิตา  วงศGชมภู 

13 6502013  เด็กหญิง  รักสนิท  ภูธรศรี 

14 6502014  เด็กหญิง  ณัฏฐGชุดา  เงินคำคง 

15 6502015  เด็กชาย  ภาวิณ  เปxvยมผล 

16 6502016  เด็กหญิง  ภิริญาดา  สีแตง 

17 6502017  เด็กชาย  ธาวิน  เตปmน 

18 6502018  เด็กหญิง  พิชามญชุG  มณีรัตนG 

19 6502019  เด็กหญิง  สมิตานัน  บุญลอย 

20 6502020  เด็กหญิง  วีรินทG  พรมเลข 

21 6502021  เด็กชาย  ยูกิ  เคียวตานิ 

22 6502022  เด็กหญิง  ชนัญชิดา  อินตายวง 

23 6502023  เด็กหญิง  กนกกร  พระคงสินธุG 

24 6502024  เด็กชาย  ทินภัทร  ทินกร ณ อยุธยา 

25 6502025 เด็กหญิง ชรินทิพยG กิตติเฉลิมโรจนG 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 
อาคารสาธิตปฏิบัติการ ห*องสอบท่ี 21 (ST5102) จำนวน 25 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6502101  เด็กหญิง  ณิชานันทG  คล2ายบุญสWง 

2 6502102  เด็กหญิง  พสธร  ปรีชาวุฒิพงศG 

3 6502103  เด็กชาย  กฤติเดช  กาวิละ 

4 6502104  เด็กหญิง  พิชญGสินี  สลีสองสม 

5 6502105  เด็กหญิง  กุญชญา  พุทธิชัยโภคิน 

6 6502106  เด็กหญิง  กชพร  ณรงคGศรี 

7 6502107  เด็กหญิง  กันตพร  ธราวรรณ 

8 6502108  เด็กหญิง  กรกนก  ชุมภูถ่ิน 

9 6502109  เด็กหญิง  พิชชาภา  ศรีคำมูล 

10 6502110  เด็กหญิง  ปวริศา  วาทบัณฑิตกุล 

11 6502111  เด็กชาย  ธนกฤต  บุญนิธิพันธุG 

12 6502112  เด็กชาย  รัฐพงษG  เด่ียววิไล 

13 6502113  เด็กหญิง  อภัชญา  อภิวงศGงาม 

14 6502114  เด็กชาย  ปmยภูมิ  นุชนิยม 

15 6502115  เด็กชาย  เศฏฐวุฒิ  แซWต้ัง 

16 6502116  เด็กหญิง  กัลยGกมล  พิโลนพงศธร 

17 6502117  เด็กหญิง  ภัทรมล  ศรีวิลัย 

18 6502118  เด็กชาย  จีระพัฒนG  ทิพยGลุ2ย 

19 6502119  เด็กหญิง  ณัฐปภัสรG  ปริญญา 

20 6502120  เด็กหญิง  วริชัญญา  ปrอมไธสง 

21 6502121  เด็กหญิง  ชนัญธิดา  ศรีวิทะ 

22 6502122  เด็กหญิง  ปานไพลิน  หาญประเสริฐพงษG 

23 6502123  เด็กหญิง  กุลภัสสรG  นาฑีทอง 

24 6502124  เด็กหญิง  ณัฏฐGอาภา  อะริยะศักด์ิ 

25 6502125  เด็กหญิง  ณัฐรดา  นิลแก2ว 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 
อาคารสาธิต 2 ห*องสอบท่ี 22 (ST2106) จำนวน 25 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6502201  เด็กหญิง  พีรดา  ชWวยบำรุง 

2 6502202  เด็กชาย  พลัง  วุฒิชัยอภิรมยG 

3 6502203  เด็กหญิง  ชวัลตรา  ยินดี 

4 6502204  เด็กชาย  รุWงคุณ  ขนม 

5 6502205  เด็กหญิง  พิชญGกมล  สมจิตประเสริฐ 

6 6502206  เด็กหญิง  ธนัญญา  จอมแก2ว 

7 6502207  เด็กชาย  ณัฎฐพิชญG  เฮงสน่ันกูล 

8 6502208  เด็กหญิง  อัญมณี  ธิมาคำ 

9 6502209  เด็กชาย  ศิระ  กาญจนมุสิก 

10 6502210  เด็กหญิง  ณฤดี  นราภิรมยGสุข 

11 6502211  เด็กหญิง  รริน  สิงหGกันทG 

12 6502212  เด็กหญิง  เยาวเรศ  รัตนรักษGมงคล 

13 6502213  เด็กหญิง  ปวันพัสตรG  ปmงสุแสน 

14 6502214  เด็กหญิง  สุพิชญา  พิมสารี 

15 6502215  เด็กชาย  ภาคภูมิ  นุชนิยม 

16 6502216  เด็กชาย  ชินาธิป  ชนะจน 

17 6502217  เด็กหญิง  จีรภัทรG  นาปล2อง 

18 6502218  เด็กหญิง  ธีราภรณG  มีแก2ว 

19 6502219  เด็กหญิง  ณัฐปภัสรG  บุญมา 

20 6502220  เด็กหญิง  จารวี  นักปราชญG 

21 6502221  เด็กหญิง  ฐิตาพร  จิโนรส 

22 6502222  เด็กชาย  ณัฐดนัย  คิดการงาน 

23 6502223  เด็กชาย  กอบธนัช  บุญนภานนฑG 

24 6502224  เด็กชาย  ภูวิชญG  สุวรรณ-เทน 

25 6502225  เด็กหญิง  ปภาวรินทรG  พันธชาติ 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 
อาคารสาธิต 2 ห*องสอบท่ี 23 (ST2107) จำนวน 25 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6502301  เด็กหญิง  เปมิกา  ปานตnะระษี 

2 6502302  เด็กหญิง  ชวัลกร  วงคGศิริ 

3 6502303  เด็กชาย  ศิรัชฌกรณG  พัฒนGเชาวฤทธ์ิ 

4 6502304  เด็กชาย  ปรัชญา  วรสิทธิดำรง 

5 6502305  เด็กหญิง  อนัญพร  เจริญธนากุล 

6 6502306  เด็กหญิง  พัณภัช  โฉมวิไล 

7 6502307  เด็กหญิง  กัญณัฏฐG  สิรรวีพัชรG 

8 6502308  เด็กหญิง  อภิชยา  ธนู 

9 6502309  เด็กชาย  มัชเฌ  กรประดิษฐGศิลปj 

10 6502310  เด็กหญิง  ภัทรศยา  บุตรเจริญ 

11 6502311  เด็กหญิง  กวินธิดา  ดวงแก2ว 

12 6502312  เด็กหญิง  ปรียานันทG  ไผWสนจำลองศรี 

13 6502313  เด็กชาย  ป̂ณณธร  ขยันขาย 

14 6502314  เด็กหญิง  ปณาลี  มีอWวม 

15 6502315  เด็กชาย  นรภัทร  โรจนGฤดากร 

16 6502316  เด็กชาย  สรศักด์ิ  เสารGจันทรG 

17 6502317  เด็กหญิง  พีรดา  โอชารส 

18 6502318  เด็กหญิง  พรทิวา  นิตตา 

19 6502319  เด็กชาย  อคิราภG  ทองประเสริฐ 

20 6502320  เด็กชาย  คามิลลG  เทโบลตG 

21 6502321  เด็กหญิง  ภูริชญา  ไทยชอบรัตนG 

22 6502322  เด็กหญิง  ณัฏฐธิดา  คำทิพยG 

23 6502323  เด็กชาย  นาธาน  เอลสGเนอรG 

24 6502324  เด็กชาย  ณัฏฐอัชฌา  เยาวGเจริญสุข 

25 6502325  เด็กชาย  อชิตพล  วงคGชัยเดช 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 
อาคารสาธิต 2 ห*องสอบท่ี 24 (ST2108) จำนวน 25 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6502401  เด็กชาย  ชิติภัทธG  ประเสริฐดำรงชัย 

2 6502402  เด็กหญิง  ภัทรานิษฐG  ชูประเสริฐสุข 

3 6502403  เด็กหญิง  ญาดา  ฟองดาวิรัตนG 

4 6502404  เด็กชาย  จัสติน อิสรา  กฤษณะบาล 

5 6502405  เด็กชาย  ธายุกร  ไชยมงคล 

6 6502406  เด็กชาย  แบWงป̂น  จันทนโรจนG 

7 6502407  เด็กชาย  อภิมุข  สามนปาล 

8 6502408  เด็กหญิง  ณัฏฐGฑิภา  จุWมแก2ว 

9 6502409  เด็กชาย  ชยกร  พรเทวบัญชา 

10 6502410  เด็กชาย  ญาณากร  วงศGเสถียร 

11 6502411  เด็กชาย  ชาญธาดา  สุขเกษม 

12 6502412  เด็กชาย  ธีรเมธ  เสารGคำ 

13 6502413  เด็กหญิง  ลภัสรดา  มณีเฑียร 

14 6502414  เด็กหญิง  พิชญา  จันอรียา 

15 6502415  เด็กหญิง  สิริรฉัตร  เครือไหม 

16 6502416  เด็กชาย  ศรัณยพงศG  ป̂นทะรส 

17 6502417  เด็กชาย  อรุษ  นำเจริญ 

18 6502418  เด็กหญิง  ณัฐปภัสรG  รมณียางกูร 

19 6502419  เด็กชาย  ศุภวิชญG  ตอรัมยG 

20 6502420  เด็กชาย  จิรัฏฐG  บำรุงชู 

21 6502421  เด็กหญิง  อิชยา  เทพประสงคG 

22 6502422  เด็กหญิง  วริศรา  สิทธิแก2ว 

23 6502423  เด็กหญิง  อาทิตยา  วงศGป̂ญญา 

24 6502424  เด็กหญิง  อภัสรดา  ขันสมบัติ 

25 6502425  เด็กชาย  วรกฤช  สมมิตร 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 
อาคารสาธิต 2 ห*องสอบท่ี 25 (ST2201) จำนวน 25 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6502501  เด็กหญิง  พิชญมณ  อ2นบำรุง 

2 6502502  เด็กหญิง  มนัสนันทG  บัวคำป̂น 

3 6502503  เด็กหญิง  เนรัญชรา  ณ นWาน 

4 6502504  เด็กหญิง  พิชญาพร  ขยัน 

5 6502505  เด็กชาย  ศิรวิชญG  วัฒนสินธุG 

6 6502506  เด็กหญิง  ปรายฟrา  ม่ันเมือง 

7 6502507  เด็กหญิง  พรนภัส  ฟองคำ 

8 6502508  เด็กหญิง  จิรภิญญา  ฮWวนสกุล 

9 6502509  เด็กชาย  กันตพัฒนG  สิงหGโต 

10 6502510  เด็กชาย  เศรษฐบุศยG  ศรีวงสาย 

11 6502511  เด็กหญิง  กชพรรน  ลือดารา 

12 6502512  เด็กชาย  วัยวัฒนG  พิริยะไตรนาถ 

13 6502513  เด็กหญิง  ธัญชนก  คำพิกาศ 

14 6502514  เด็กชาย  จิรัธการยG  พานิช 

15 6502515  เด็กหญิง  ธรรญชนก  ชาวนWาน 

16 6502516  เด็กชาย  พศุฐG  เพ่ิมพิพัฒนG 

17 6502517  เด็กหญิง  ธวัลรัตนG  ยังรอต 

18 6502518  เด็กหญิง  สรารมณG  สุวรรณาภา 

19 6502519  เด็กหญิง  ภูษณิศา  ตาสา 

20 6502520  เด็กชาย  โพชฌงคG  วิริยะตระกูลธร 

21 6502521  เด็กชาย  ฐปณต  แสงสวWาง 

22 6502522  เด็กหญิง  ณิชญาพัฒนG  เสียงเพราะ 

23 6502523  เด็กหญิง  ดารินทรา  ชูสิน 

24 6502524  เด็กชาย  พิชาน  พิชัญเธียรชัย 

25 6502525  เด็กหญิง  อภิภาพลอย  บางฤทธ์ิ 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 
อาคารสาธิต 2 ห*องสอบท่ี 26 (ST2202) จำนวน 25 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6502601  เด็กหญิง  ปวีณา  ตัน 

2 6502602  เด็กชาย  พศินภG  เพ่ิมพิพัฒนG 

3 6502603  เด็กชาย  เตชินทG  อินจันทรG 

4 6502604  เด็กชาย  ศุภกิต  วงศGใหมW 

5 6502605  เด็กชาย  จิร  เช้ือบุญมา 

6 6502606  เด็กหญิง  พิมพนารา  สินสุพรรณG 

7 6502607  เด็กหญิง  พิมพGนารา  ทำมาตา 

8 6502608  เด็กหญิง  ศิรินภา  ศรีราษฎร 

9 6502609  เด็กหญิง  กัลยรัตนG  เนียมจันทรG 

10 6502610  เด็กชาย  ณัฐคุณ  ถาติด 

11 6502611  เด็กหญิง  ภรณGไพรินทรG  พุทธหนWอแก2ว 

12 6502612  เด็กชาย  กรรณวัฒนG  มาลา 

13 6502613  เด็กหญิง  อภิสรา  อ่ิมท่ัว 

14 6502614  เด็กชาย  ปmยบุตร  แก2วโห2 

15 6502615  เด็กหญิง  ปารณียG  ปmนชัย 

16 6502616  เด็กชาย  พิริยกร  ดอกแก2ว 

17 6502617  เด็กหญิง  รุจรดา  หนWอแก2ว 

18 6502618  เด็กชาย  ภวัต  ตันสุ 

19 6502619  เด็กหญิง  ชลลรัศมี  ศรีวรรณชัย 

20 6502620  เด็กหญิง  ชลิดา  แสงตWาย 

21 6502621  เด็กชาย  ธีรัช  สุทธิมา 

22 6502622  เด็กชาย  พีระพัฒนG  เงินล2านม่ันคง 

23 6502623  เด็กชาย  คุณานนทG  อุทธิยา 

24 6502624  เด็กชาย  รพีพัฒนG  หยWางไพบูลยG 

25 6502625  เด็กชาย  ณฐกร  ง2าวป̂ญญา 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 
อาคารสาธิต 2 ห*องสอบท่ี 27 (ST2203) จำนวน 25 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6502701  เด็กชาย  ภคพล  ไชยชาญ 

2 6502702  เด็กหญิง  คาริยาหG  คำไชยลึก 

3 6502703  เด็กหญิง  ปภาวรินทรG  ชัยศรี 

4 6502704  เด็กหญิง  ปริยภร  วงคGชมภู 

5 6502705  เด็กชาย  คเณศณัฏฐG  ทวีพัฒนานนทG 

6 6502706  เด็กหญิง  นันทGนภัส  ฉันทเฉลิมพงศG 

7 6502707  เด็กชาย  ศุภกร  ศิรพฤฒิชัย 

8 6502708  เด็กชาย  นนทGฐวัฒนG  สาธุมนัสพันธุG 

9 6502709  เด็กหญิง  ณัฐGปภัสร  หาญเมืองใจ 

10 6502710  เด็กหญิง  พิชฌานันทG  กันทะ 

11 6502711  เด็กหญิง  ลักขิกา  ใจสดใส 

12 6502712  เด็กชาย  เศรษฐพิชญG  พัชริศวโรจนG 

13 6502713  เด็กชาย  นโม  ทิพยาวงศG 

14 6502714  เด็กหญิง  ณิชา  จิรวัฒนGจำเริญ 

15 6502715  เด็กหญิง  พลอยกาญจนG  ทะลิ 

16 6502716  เด็กชาย  ปกรณG  มีบุญ 

17 6502717  เด็กชาย  ศุภณัฐ  แสนธิ 

18 6502718  เด็กชาย  เดชนัย  จันทรา 

19 6502719  เด็กหญิง  ณัฏฐณิชา  ไวสาริกรรม 

20 6502720  เด็กหญิง  ณภษร  พงศกร 

21 6502721  เด็กหญิง  วัชรีญา  พงศGจรัสสกุล 

22 6502722  เด็กหญิง  กัญญาวีรG  โพธ์ิฉิม 

23 6502723  เด็กชาย  สุภชลยG  เดชะ 

24 6502724  เด็กหญิง  กัญญGวรา  เหลWาพาณิชยGกุล 

25 6502725  เด็กชาย  วรรษพล  ล2นเหลือ 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 
อาคารสาธิต 2 ห*องสอบท่ี 28 (ST2208) จำนวน 25 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6502801  เด็กหญิง  ฉัตรณิชานันทG  โพธ์ิย้ิม 

2 6502802  เด็กหญิง  ปาณิศรา  สารชัย 

3 6502803  เด็กชาย  พีรณัฐ  แสนชุมภู 

4 6502804  เด็กชาย  พิรมงคล  บุญชุม 

5 6502805  เด็กหญิง  พรปวีณG  เหลWางาม 

6 6502806  เด็กหญิง  อชิรญา  นีรสีตกุล 

7 6502807  เด็กชาย  ชิษณุพงศG  นันทกาญจนGสิริ 

8 6502808  เด็กชาย  โพธาวิท  โพธ์ิหนองบัว 

9 6502809  เด็กชาย  ภัฐกร  กันธวงคG 

10 6502810  เด็กหญิง  ณภัทรชญา  รัตพนัส 

11 6502811  เด็กหญิง  จรีรัตนG  ขวานพนัสสัก 

12 6502812  เด็กหญิง  ศิรภัสสร  ใจริน 

13 6502813  เด็กหญิง  ครองใจ  บุญทรัพยGอุดม 

14 6502814  เด็กหญิง  แพรพองาม  อิทธิอำนวยพันธุG 

15 6502815  เด็กหญิง  ชญานันทนG  มานะวงศGเจริญ 

16 6502816  เด็กชาย  วรทยG  กันทะเสน 

17 6502817  เด็กหญิง  มนัสพร  สลีสองสม 

18 6502818  เด็กชาย  ณัฏฐG  เกียรติอนันตG 

19 6502819  เด็กชาย  กิตติพิชญG  เงินเน้ือดี 

20 6502820  เด็กหญิง  รัมภGรดา  อามะลิ 

21 6502821  เด็กหญิง  พิมพGพิสุทธ์ิ  ศรีแจWม 

22 6502822  เด็กชาย  ณัฐกิตต์ิ  แก2วสวัสด์ิ 

23 6502823  เด็กหญิง  ณัฐณิชา  ตานใจ 

24 6502824  เด็กหญิง  ศตชนันทG  หนูเล็ก 

25 6502825  เด็กหญิง  กมลพิชญG  ภูWสวWาง 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 
อาคารสาธิต 2 ห*องสอบท่ี 29 (ST2209) จำนวน 25 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6502901  เด็กชาย  ป̂ณณวิชญG  กล่ินดารา 

2 6502902  เด็กหญิง  เพียงดาว  เปxvยมอนันตG 

3 6502903  เด็กหญิง  ณิชาดา  จินาการ 

4 6502904  เด็กหญิง  พรณภา  พงษGกลาง 

5 6502905  เด็กชาย  ยศกร  เทพภิบาล 

6 6502906  เด็กชาย  วัชรพงษG  ใจปลา 

7 6502907  เด็กชาย  ธนวัฒนG  กล2าจริง 

8 6502908  เด็กชาย  กฤตพร  ขุนตาล 

9 6502909  เด็กชาย  ณัชพล  แก2วคำ 

10 6502910  เด็กหญิง  เตชิตา  เฉยฉิว 

11 6502911  เด็กชาย  ภูริพัฒนG  ธงแดง 

12 6502912  เด็กหญิง  ณัชชาภัทร  ยะมะกะ 

13 6502913  เด็กหญิง  จันทรรัตนG  ทองคำ 

14 6502914  เด็กหญิง  ชญาภา  อำพันธGศรี 

15 6502915  เด็กหญิง  ธีรินทรGรัตนG  ทวิพรชัย 

16 6502916  เด็กชาย  ธณพงศG  พลศิริ 

17 6502917  เด็กชาย  กิตติทัต  ดอกแก2ว 

18 6502918  เด็กชาย  ยิปเซน  ถิรวัฒนกำจร 

19 6502919  เด็กหญิง  เรณุกา  หน2อยคำมา 

20 6502920  เด็กชาย  ปmติพันธG  ตnะเขตตG 

21 6502921  เด็กหญิง  นิรัชพร  เตจnะวันดี 

22 6502922  เด็กหญิง  ชญานิศ  เหมหาญ 

23 6502923  เด็กชาย  ณัฐพัฒนG  ทะนานนทG 

24 6502924  เด็กชาย  กฤตยชญG  ฟองแก2ว 

25 6502925  เด็กหญิง  ธนัชพร  เอ้ือพรจิรชัย 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 
อาคารสาธิต2 ห*องสอบท่ี 30 (ST2301) จำนวน 25 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6503001  เด็กหญิง  พิมพGพอใจ  อิทธิอำนวยพันธุG 

2 6503002  เด็กชาย  ณัฏฐนันทG  วันเอก 

3 6503003  เด็กชาย  สิรภพ  ฝeาพิมาย 

4 6503004  เด็กชาย  พงษGสิริ  ธนะศักด์ิศิริ 

5 6503005  เด็กหญิง  ธันยGธารียG  ทวิพรชัย 

6 6503006  เด็กชาย  ธนเดช  วงศGสุวรรณ 

7 6503007  เด็กชาย  แทนคุณ  เจริญเลิศธนกิจ 

8 6503008  เด็กหญิง  ณฐมน  อัศวางกูร 

9 6503009  เด็กชาย  ปmติพล  ตnะเขตตG 

10 6503010  เด็กหญิง  พัทธนันทG  ถาคำต๊ิบ 

11 6503011  เด็กหญิง  ภารดี  ศรีวิชัย 

12 6503012  เด็กหญิง  ธมนวรรณ  รู2ทำนอง 

13 6503013  เด็กหญิง  ศวัลญารัตนG  พัวธนาโชคชัย 

14 6503014  เด็กหญิง  ศุภาพิขญG  เขียวดี 

15 6503015  เด็กชาย  สิริโชค  วรรณรัตนG 

16 6503016  เด็กชาย  วศิน  ชัยชนะพูนผล 

17 6503017  เด็กชาย  พงศGเพชร  ใจนาน 

18 6503018  เด็กหญิง  ภัณทิรา  หม่ืนจันทรG 

19 6503019  เด็กหญิง  ญาณิศา  สูงศักด์ิ 

20 6503020  เด็กชาย  ปองคุณ  เดชาฐิรายุกุล 

21 6503021  เด็กหญิง  พรรณวรท  ยาวิชัย 

22 6503022  เด็กหญิง  ปริยากร  ลิขิตปรีชากุล 

23 6503023  เด็กหญิง  ปาณิสรา  แก2วมูลคำ 

24 6503024  เด็กหญิง  เบญญาภา  กุณศิลปj 

25 6503025  เด็กหญิง  ภัคจิรา  จันโย 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 
อาคารสาธิต 2 ห*องสอบท่ี 31 (ST2302) จำนวน 25 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6503101  เด็กหญิง  ปุณญิศา  เนียมสกุล 

2 6503102  เด็กหญิง  ชารินา  ชาเวซ 

3 6503103  เด็กชาย  พุทธคุณ  บุญแผWผล 

4 6503104  เด็กชาย  ปmยวัชนG  จอมหาร 

5 6503105  เด็กชาย  ธนกร  คูหะสุวรรณ 

6 6503106  เด็กหญิง  จุฑารัตนG  ป̂ญญา 

7 6503107  เด็กหญิง  ธวัลรัตนG  สุวรรณรัตนG 

8 6503108  เด็กหญิง  ณิชาดา  หม่ืนชัยกุล 

9 6503109  เด็กหญิง  เอริกา  เหล่ียมจินดา 

10 6503110  เด็กหญิง  ณิชกมล  ใจบรรหาญ 

11 6503111  เด็กหญิง  มีนดา  ไว2ยศ 

12 6503112  เด็กหญิง  ปวรวรรณ  เมินชัยภูมิ 

13 6503113  เด็กชาย  นนทภูมิ  ปะกิระถา 

14 6503114  เด็กชาย  พงศGพนา  ยาวิราช 

15 6503115  เด็กหญิง  ภัททิยา  หม่ืนจันทรG 

16 6503116  เด็กหญิง  พรนิดา  เหล่ียมศิริเจริญ 

17 6503117  เด็กชาย  ปภังกร  อัศวบำรุงกุล 

18 6503118  เด็กชาย  ภัสสรG  ชัยดรุณ 

19 6503119  เด็กชาย  ภัคพล  จรัสบูรณาพันธุG 

20 6503120  เด็กหญิง  กวิสรา  จันทรGเรือง 

21 6503121  เด็กชาย  พีรธิษณG  ชุติภาดา 

22 6503122  เด็กชาย  กรินทรG  ป̂ญญามัง 

23 6503123  เด็กชาย  ศึกษิต  ทองงาม 

24 6503124  เด็กชาย  วรภัทร  พรหมนิเวศนG 

25 6503125  เด็กหญิง  นันทGนภัส  คำมาตnะ 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารสาธิต 2 ห*องสอบท่ี 32 (ST2303) จำนวน 25 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6503201  เด็กชาย  ภูธเนศ  วรรณมะกอก 

2 6503202  เด็กหญิง  ขวัญจิรา  โตเกิด 

3 6503203  เด็กชาย  ปุณณGรพี  ชิงชัย 

4 6503204  เด็กชาย  ณัฐวัฒนG  สามารถ 

5 6503205  เด็กหญิง  นิชาภา  สิริบรรสพ 

6 6503206  เด็กชาย  ปภังกร  ป̂ญญาใหญW 

7 6503207  เด็กชาย  กรนิธิ  พิชยวรวิช 

8 6503208  เด็กหญิง  พรรณปพร  จูกันทา 

9 6503209  เด็กชาย  เคนโตะ  อาราอิ 

10 6503210  เด็กหญิง  บุญพิทักษG  คำลุน 

11 6503211  เด็กหญิง  ศรัณยGปรียา  น่ิมปฏิพัทธGพงศG 

12 6503212  เด็กชาย  ศุภณัฐ  ชลิตาภานุกุล 

13 6503213  เด็กชาย  ธนกฤต  ราชจินดา 

14 6503214  เด็กชาย  ณัฐภูมิ  ซาวบุญตัน 

15 6503215  เด็กชาย  กันตพัฒนG  สุทธิวิศิษฎGธาดา 

16 6503216  เด็กชาย  ฐกฤต  ศุภศิริภิญโญ 

17 6503217  เด็กหญิง  เบญญา  โสภา 

18 6503218  เด็กหญิง  ธนากร  สายสุด 

19 6503219  เด็กชาย  สิทธิโชค  ชุมภู 

20 6503220  เด็กหญิง  นรีการณG  ทารัตนG 

21 6503221  เด็กชาย  พีรG  สิงหGใจ 

22 6503222  เด็กหญิง  น้ำฟrา  นากสุข 

23 6503223  เด็กชาย  คุณานนตG  เจริญพูล 

24 6503224  เด็กหญิง  สิรินดา  สัมพันธGกิจ 

25 6503225  เด็กหญิง  วิมลณัฐ  วสุธวัช 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารสาธิต 2 ห*องสอบท่ี 33 (ST2307) จำนวน 25 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6503301  เด็กหญิง  ภุธิตา  ยาธิกิตกวิน 

2 6503302  เด็กหญิง  ปริยาภัทร  ป̂ญญาเปxยง 

3 6503303  เด็กหญิง  ภัทรนันทG  กันจินะ 

4 6503304  เด็กหญิง  ศุภิชญา  ภูวลานนทG 

5 6503305  เด็กชาย  ชัยวัฒณศิลปj  บุตรดวงต๊ิบ 

6 6503306  เด็กหญิง  ปานตะวัน  ทองแท2 

7 6503307  เด็กหญิง  ขวัญพิชชา  กิตติอุดมทรัพยG 

8 6503308  เด็กหญิง  นาบีฮัง  มิตรานันทG 

9 6503309  เด็กหญิง  พริม  สิงหGใจ 

10 6503310  เด็กชาย  ปกรณGธรรม  สุยะคำ 

11 6503311  เด็กหญิง  ทักษอร  ฟูเเสง 

12 6503312  เด็กหญิง  ณัฐวรา  จิรกิจการุณ 

13 6503313  เด็กชาย  วรณัฐ  หวานแหลม 

14 6503314  เด็กหญิง  อริญชยา  ตุWนใจ 

15 6503315  เด็กหญิง  คามาลีณา  ตระกูลอภิรักษG 

16 6503316  เด็กหญิง  ลภัสกร  มีแจ2 

17 6503317  เด็กหญิง  พิมพGพิชชา  ดวงตา 

18 6503318  เด็กหญิง  ภัทรวดี  ฝ{กฝน 

19 6503319  เด็กชาย  ปณวัตร  เศวตมงคล 

20 6503320  เด็กหญิง  วาริศา  โลกภิบาล 

21 6503321  เด็กชาย  นภทีปj  โยศรี 

22 6503322  เด็กหญิง  ทยิดา  กิยา 

23 6503323  เด็กชาย  ฐิติกร  แสนศรี 

24 6503324  เด็กหญิง  นรภัทร  โพธิจิตร 

25 6503325  เด็กหญิง  กัญญาภัค  เพ่ิมกร 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 
อาคารสาธิต 2 ห*องสอบท่ี 34 (ST2308) จำนวน 25 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6503401  เด็กชาย  เตชินทG  กรีธาชาติ 

2 6503402  เด็กชาย  ปฐวี  เอกบรมสิริ 

3 6503403  เด็กชาย  ชยกร  ชูวรรธนะปกรณG 

4 6503404  เด็กชาย  ปริยวิศวG  เอกนิรันดรG 

5 6503405  เด็กชาย  ดนุเดช  ยาวิชัย 

6 6503406  เด็กชาย  นิธาน  จินดาวงศG 

7 6503407  เด็กชาย  ธนพล  กันธะคำ 

8 6503408  เด็กหญิง  สุชาวดี  โชคอนันทG 

9 6503409  เด็กหญิง  กานตGนภัส  กันธวัง 

10 6503410  เด็กหญิง  รันตG  จำนงคGภักดี 

11 6503411  เด็กหญิง  พิมพGบุญ  พามา 

12 6503412  เด็กหญิง  ธีรรัตนG  ปmงวัง 

13 6503413  เด็กหญิง  นิรันวารG  ริกันตG 

14 6503414  เด็กชาย  ศิลาชัย  รัตนประเสริฐศรี 

15 6503415  เด็กหญิง  รสริน  ปmvนทอง 

16 6503416  เด็กหญิง  ฏิยาธร  วงคGสุวรรณ 

17 6503417  เด็กหญิง  ภัสสร  เช้ือเมืองพาน 

18 6503418  เด็กชาย  พัทธดนยG  ชมช่ืน 

19 6503419  เด็กหญิง  พิมพกานตG  ตnะบุญธง 

20 6503420  เด็กชาย  พรรษพล  สุภัคกนก 

21 6503421  เด็กชาย  อนาวิน  กุสันชัย 

22 6503422  เด็กชาย  วีรภัทร  สุขสำราญ 

23 6503423  เด็กหญิง  เพียงพอ  คล2ายเคล่ือน 

24 6503424  เด็กชาย  ภูมิรภียG  ฝ̂|นจูกูล 

25 6503425  เด็กหญิง  ธัญวรัตนG  เรียบร2อย 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 
อาคารสาธิต 2 ห*องสอบท่ี 35 (ST2309) จำนวน 25 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6503501  เด็กหญิง  สุลลิตา  จันศิลา 

2 6503502  เด็กชาย  ปกรณGเกียรติ  ชัยชุมภู 

3 6503503  เด็กชาย  ภูริช  จันทรดิลกกุล 

4 6503504  เด็กชาย  ศิวพงศG  พงศGกาสอ 

5 6503505  เด็กชาย  ทิณภัทร  ถิรารางคGกูล 

6 6503506  เด็กชาย  สรวิชญG  อินทรสูต 

7 6503507  เด็กชาย  ปxรันทรG  จันทรสีมาวรรณ 

8 6503508  เด็กหญิง  เลอลักษณG  จันธิมา 

9 6503509  เด็กชาย  อิสรา  อิศราภรณG 

10 6503510  เด็กหญิง  ภษุชา  ตาอินทรG 

11 6503511  เด็กหญิง  ชลนลพรรณ  ทองคำฟู 

12 6503512  เด็กหญิง  ศุภรดา  พรมธิ 

13 6503513  เด็กหญิง  จิตานันธG  ศักด์ิศรชัย 

14 6503514  เด็กหญิง  กานตGพิชชา  คงบรรทัด 

15 6503515  เด็กหญิง  ภัทรภร  โชติษฐยางกูร 

16 6503516  เด็กหญิง  กุลปรียา  มาละพิงคG 

17 6503517  เด็กชาย  ปรินทร  จักรGสุวรรณG 

18 6503518  เด็กหญิง  จิรานันทG  ธูปบูชา 

19 6503519  เด็กหญิง  จิณณพัต  นามวงศG 

20 6503520  เด็กชาย  ปรรณกร  ใจกล2า 

21 6503521  เด็กหญิง  กุลนิษฐG  ไชยวงคG 

22 6503522  เด็กหญิง  ธนากร  สายสุด 

23 6503523  เด็กหญิง  พิชชานันทG  ชมภูชัย 

24 6503524  เด็กหญิง  วิชชญาณี  จันโททัย 

25 6503525  เด็กหญิง  ลักษณารียG  ชWอชัยภูมิ 

 

 

 

 



 

รายชื่อผู*เข*าทดสอบความรู*พื้นฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังที่ 3 ห*องสอบที่ 36 (3301) จำนวน 35 คน 

ลำดับ เลขที่นั่งสอบ คำนำหน2า ชื่อผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6503601  เด็กชาย  อชิรวิชญG  ธรรมรังษี 

2 6503602  เด็กชาย  ทูลเกล2า  อริยพลประดิษฐG 

3 6503603  เด็กหญิง  ณมาตา  ยาสมุทรG 

4 6503604  เด็กชาย  พิชาพล  รักขGสวัสดิ์ 

5 6503605  เด็กชาย  ณัฎฐGฑกรณG  พรหมพนส 

6 6503606  เด็กหญิง  จิตาพัชญG  ศักดิ์ศรชัย 

7 6503607  เด็กชาย  ธิติพัทธG  เดชโชติวิรุฬหG 

8 6503608  เด็กหญิง  ศุภิสรา  วัตตGมณี 

9 6503609  เด็กหญิง  ชมพูนุท  สะสมสิน 

10 6503610  เด็กชาย  ชยุต  พรมแก2ว 

11 6503611  เด็กชาย  ภูสิทธิ์  จันทรGวรรณ 

12 6503612  เด็กชาย  ธวรรธธันวา  ชื่นชม 

13 6503613  เด็กชาย  ณัฐชัย  สุขรWองช2าง 

14 6503614  เด็กหญิง  พัชรธิดา  คูWกระสังขG 

15 6503615  เด็กชาย  อดิวิศวG  เสารGภีระ 

16 6503616  เด็กหญิง  ศรุตา  ชWวยเกิด 

17 6503617  เด็กชาย  พีร  ทายะรังษ ี

18 6503618  เด็กหญิง  อัญญาดา  มณเทียร 

19 6503619  เด็กหญิง  ภูริชญา  จันทรGทิพยG 

20 6503620  เด็กชาย  กันตพงษG  ไชยยา 

21 6503621  เด็กหญิง  ณัฐกฤตา  แก2ววงคG 

22 6503622  เด็กหญิง  กวินธิดา  สุขแก2ว 

23 6503623  เด็กหญิง  ปทิตตา  เจริญเกต ุ

24 6503624  เด็กชาย  กรภัทร  เชื้อเจ็ดตน 

25 6503625  เด็กชาย  เกpงโหW  กวาน 

26 6503626  เด็กชาย  พุทธคุณ  สกุลมาศ 

27 6503627  เด็กหญิง  ณฐพร  สุขแรง 

28 6503628  เด็กชาย  พัฒนGธราดล  เสือวัน 

29 6503629  เด็กหญิง  ชนกานตG  อินสุข 

30 6503630  เด็กชาย  ปราณ  เหล็กสมบูรณG 

31 6503631  เด็กหญิง  นันทิกานตG  กวีกิจสุนทร 

32 6503632  เด็กชาย  อรอยGธัช  ฝ^|นป^นวงศG 

33 6503633  เด็กชาย  พงษGพิชญG  ชัยนนทวัชรG 

34 6503634  เด็กหญิง  นภัทรปภา  อุทธิยา 

35 6503635  เด็กหญิง  เบญญาภา  มหาวงศนันทG 



 

รายชื่อผู*เข*าทดสอบความรู*พื้นฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังที่ 3 ห*องสอบที่ 37 (3302) จำนวน 35 คน 

ลำดับ เลขที่นั่งสอบ คำนำหน2า ชื่อผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6503701  เด็กชาย  กิตติณัฏฐG  เสนาะเกียรต ิ

2 6503702  เด็กหญิง  ชนมGชนก  กวางตnะ 

3 6503703  เด็กชาย  ธีนพัฒนG  เนตรสุวรรณG 

4 6503704  เด็กหญิง  พิตตินันทG  ณ ลำปาง 

5 6503705  เด็กชาย  ณิชคุณปุณณวิชญG  บัวเหลือง 

6 6503706  เด็กหญิง  พรรณปพร  ลำจวน 

7 6503707  เด็กชาย  ปุริมปรัชญG  สายอ2าย 

8 6503708  เด็กหญิง  ฐิติพร  ก2อนคำ 

9 6503709  เด็กชาย  ศรัทธาสถิต  จิตกล2า 

10 6503710  เด็กหญิง  ถักฝ^น  โพธิ์มาก 

11 6503711  เด็กหญิง  สุธีรา  คุ2มแก2ว 

12 6503712  เด็กหญิง  ศิโรรัตนG  ผWานสุวรรณ 

13 6503713  เด็กหญิง  จิตติมา  แปrนพงษG 

14 6503714  เด็กชาย  ธนกร  ศรลัมพG 

15 6503715  เด็กหญิง  นภัทรG  เผWากันทะ 

16 6503716  เด็กชาย  อาโปธG  กอสุนทร 

17 6503717  เด็กหญิง  ศุภัชยา  โกยวิวัฒนGตระกูล 

18 6503718  เด็กชาย  พุฒิธาดา  วWองไววุฒิ 

19 6503719  เด็กหญิง  ณญาตา  ยาสมุทรG 

20 6503720  เด็กชาย  กรรัช  จิรกิตยางกูร 

21 6503721  เด็กหญิง  ธัญมน  เทพรักษา 

22 6503722  เด็กหญิง  ภัคจีรา  วัฒนพีรพงศG 

23 6503723  เด็กหญิง  กุลปรียา  กาว ี

24 6503724  เด็กหญิง  หทัยภัทร  ป^ญญาจักรG 

25 6503725  เด็กหญิง  นันทGนภัส  เปรมกมล 

26 6503726  เด็กหญิง  ศรัณยGพร  ผWองใส 

27 6503727  เด็กชาย  ศุภกร  สุรคุปตG 

28 6503728  เด็กหญิง  ปวริศา  ขุนเทียน 

29 6503729  เด็กชาย  กฤชภัทร  ประสิทธิม ี

30 6503730  เด็กหญิง  สิริญาภรณG  การันตG 

31 6503731  เด็กชาย  บารมี  เขียวสอาด 

32 6503732  เด็กชาย  เปรมมากร  เปx|ยเกี๋ยง 

33 6503733  เด็กหญิง  ภิญญาพัชญG  พิมพาเนตร 

34 6503734  เด็กหญิง  วรัญญา  เรืองศรี 

35 6503735  เด็กชาย  อิทธิพร  เจียง 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังท่ี 3 ห*องสอบท่ี 38 (3303) จำนวน 15 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6503801  เด็กหญิง  ศิรินทรG  ไชยมงคล 

2 6503802  เด็กหญิง  พิชชานันทG  โภควินภูดิสนันทG 

3 6503803  เด็กหญิง  กรภัทร  สุวรรณพงษG 

4 6503804  เด็กหญิง  จิรัชญา  ชูเล2ง 

5 6503805  เด็กหญิง  วรรษชล  เดโชสวWาง 

6 6503806  เด็กหญิง  ณิชารี  สิทธิอาษา 

7 6503807  เด็กหญิง  วราภรณG  แสงสุวรรณ 

8 6503808  เด็กหญิง  ธวัลปภัสสร  ศรีปาลวิทยG 

9 6503809  เด็กหญิง  ภัณฑิลา  เดโชดำรงฤทธ์ิ 

10 6503810  เด็กชาย  ธนบดี  ดาบุตร 

11 6503811  เด็กหญิง  พิชญGสุกานตG  พิมพาภักด์ิ 

12 6503812  เด็กหญิง  ภัสสร  พุกกะชาติกุล 

13 6503813  เด็กชาย  ชิตวัน  นิลสนธิ 

14 6503814  เด็กหญิง  อักษราภัค  บุตรชา 

15 6503815  เด็กหญิง  อัญชิษฐา  สุริยะหนWอคำชัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อผู*เข*าทดสอบความรู*พื้นฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังที่ 3 ห*องสอบที่ 39 (3304) จำนวน 35 คน 

ลำดับ เลขที่นั่งสอบ คำนำหน2า ชื่อผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6503901  เด็กหญิง  ณัฐพิมล  มะโนวรรณ 

2 6503902  เด็กหญิง  ธัญญพัฒนG  ศรีปาลวิทยG 

3 6503903  เด็กหญิง  แสนฤดี  เรืองวัฒนา 

4 6503904  เด็กหญิง  ธนพรพรรณ  ภูWชินาพันธุG 

5 6503905  เด็กหญิง  ณัฐพร  เพ็ญเพียร 

6 6503906  เด็กชาย  ธันยธรณG  บุญศรีกุล 

7 6503907  เด็กชาย  ปรมะ  ทวีสิน 

8 6503908  เด็กหญิง  สาธนียG  แสงศรีจันทรG 

9 6503909  เด็กชาย  เอกกร  สิงหัษฐิต 

10 6503910  เด็กชาย  ธนากร  กองตุ2ย 

11 6503911  เด็กหญิง  รชพร  วรรณชยพล 

12 6503912  เด็กหญิง  ดวงไพลิน  อานนทG 

13 6503913  เด็กหญิง  ปาณิสรา  วิรัชเกษม 

14 6503914  เด็กชาย  ศิรภัสสG  สุธรรมเม็ง 

15 6503915  เด็กชาย  ภากร  วิญญายอง 

16 6503916  เด็กหญิง  นิมานันทG  เมืองมูล 

17 6503917  เด็กหญิง  เฌนิศา  เเดงไฟ 

18 6503918  เด็กหญิง  ขวัญปวีณG  ณัฐพงศกรณG 

19 6503919  เด็กหญิง  กนกขวัญ  ชมภูชัย 

20 6503920  เด็กหญิง  กนิษฐา  ลิ้มตระกูล 

21 6503921  เด็กหญิง  ณปภัช  เหมพัฒนG 

22 6503922  เด็กหญิง  ปริยากร  เเซWกือ 

23 6503923  เด็กชาย  กุลภัทร  ฟrอนงามดี 

24 6503924  เด็กหญิง  ณัฐกันยG  บุญธรรม 

25 6503925  เด็กชาย  เอกพิสิฐ  ตู2จินดา 

26 6503926  เด็กหญิง  พิตติธาร  ใจด ี

27 6503927  เด็กหญิง  รุ2งลดา  เลาหะรัตนG 

28 6503928  เด็กหญิง  ธนภร  ไชยเมือง 

29 6503929  เด็กชาย  พิชญGพิสิฐ  พัวพันพัฒนา 

30 6503930  เด็กหญิง  เฟรGญWา  อารGมสตรอง 

31 6503931  เด็กหญิง  ณัฐภา  วงศGวิวัฒนGพร 

32 6503932  เด็กชาย  ออนณ  คำมะนาม 

33 6503933  เด็กหญิง  รุจิรัตนG  แสนปmง 

34 6503934  เด็กชาย  จิราย ุ  นวลใส 

35 6503935  เด็กหญิง  ธนัญญา  สะอาด 



 

รายชื่อผู*เข*าทดสอบความรู*พื้นฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังที่ 3 ห*องสอบที่ 40 (3305) จำนวน 35 คน 

ลำดับ เลขที่นั่งสอบ คำนำหน2า ชื่อผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6504001  เด็กชาย  กวินภพ  กะหมาย 

2 6504002  เด็กหญิง  เขมนิจ  เกษมธนากร 

3 6504003  เด็กหญิง  ณิชาภัทร  คนทา 

4 6504004  เด็กหญิง  ศรินภัสรG  เจริญพระธรรมดี 

5 6504005  เด็กหญิง  อดิภา  อินทรGเอี่ยม 

6 6504006  เด็กหญิง  อรวรา  วงษGแสน 

7 6504007  เด็กชาย  อติคุณ  โลWหGทอง 

8 6504008  เด็กหญิง  ศิรินันทG  สักแกแก2ว 

9 6504009  เด็กชาย  ป^ณณวิชญG  รวมสุขกุลศักดิ์ 

10 6504010  เด็กหญิง  กวินทิพยG  เเก2วปา 

11 6504011  เด็กชาย  ศุภกฤษ  แสนทอน 

12 6504012  เด็กหญิง  ณัฏฐกันยG  ศรีไพบูลยG 

13 6504013  เด็กชาย  ณฐนนทG  ไชยเลิศ 

14 6504014  เด็กหญิง  กมลรัตนG  ธรรมใจ 

15 6504015  เด็กหญิง  พีชญาดา  ย2อยด ี

16 6504016  เด็กหญิง  อชิรญาณG  ฟูศร ี

17 6504017  เด็กหญิง  ปาลิดา  วัชระศักดิ์ศิลปj 

18 6504018  เด็กชาย  กานตG  ยะกัน 

19 6504019  เด็กหญิง  ปภาวรินทG  เสริมชาติเจริญกาล 

20 6504020  เด็กหญิง  ดรัลพร  วงคGนาง 

21 6504021  เด็กชาย  จิราภัทร  ใจคะจัด 

22 6504022  เด็กชาย  วรปรัชญG  แหลมหลัก 

23 6504023  เด็กหญิง  ชุติกาญจนG  มWวงมา 

24 6504024  เด็กชาย  ศักดิ์วรัตนG  วงคGเหล็ก 

25 6504025  เด็กหญิง  ปmณฑิรา  เพชรสุวรรณ 

26 6504026  เด็กชาย  เกื้ออังกูร  จันทรGโพธิ ์

27 6504027  เด็กหญิง  จิดาภา  มงพลเมือง 

28 6504028  เด็กชาย  ภวินทGภัทร  จันทรGจิเรศรัศม ี

29 6504029  เด็กชาย  จัสติน แมทธิว  อิสราเอล 

30 6504030  เด็กหญิง  ณัฐณิชา  มณีมูล 

31 6504031  เด็กหญิง  เบญจมาศ  สมไผW 

32 6504032  เด็กหญิง  คีตาญชล ี  ยงยืน 

33 6504033  เด็กหญิง  จีนWา เซียนนWา  ออง 

34 6504034  เด็กชาย  อชิตะ  กาวิชา 

35 6504035  เด็กชาย  พนธกร  หมูWพิก 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังท่ี 3 ห*องสอบท่ี 41 (3306) จำนวน 20 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6504101  เด็กหญิง  กุลกานตG  สุดเสนWหG 

2 6504102  เด็กชาย  ภูธดล  ป̂นทิวงคG 

3 6504103  เด็กชาย  กษิด์ิภัทรG  เตียเอ่ียมดี 

4 6504104  เด็กหญิง  ทริกยากานตG  ชัยเรืองเดช 

5 6504105  เด็กหญิง  นาระดา  เรืองกิจคณิต 

6 6504106  เด็กชาย  นวพล  มงคลมณีฉัตร 

7 6504107  เด็กหญิง  กวินตรา  ยอดคำ 

8 6504108  เด็กหญิง  ปวรลักษณG  แสนมหายักษG 

9 6504109  เด็กชาย  ดะอิชิ  ทานากะ 

10 6504110  เด็กชาย  ศุภากร  ขจิตพงศGพณิชยG 

11 6504111  เด็กหญิง  พิชญาพร  วงคGต๊ิบ 

12 6504112  เด็กชาย  วัฒนGชยพล  อินทรGเทศ 

13 6504113  เด็กชาย  กัญจนG  แสงขาว 

14 6504114  เด็กหญิง  ป̂ณณพร  สุขลักษณG 

15 6504115  เด็กหญิง  ธัญชนก  สัมพันธG 

16 6504116  เด็กชาย  ภานุพงศG  ต้ังเอกจิต 

17 6504117  เด็กหญิง  รุจิรดา  โยธาวงคG 

18 6504118  เด็กชาย  พิศิษฐG  คำตุ2ยเครือ 

19 6504119  เด็กหญิง  ณัฐนรี  หงษGทอง 

20 6504120  เด็กหญิง  กัญญาพัชรG  สายป̂ญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังท่ี 3 ห*องสอบท่ี 42 (3307) จำนวน 20 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6504201  เด็กชาย  ภูวิศ  แปงคำ 

2 6504202  เด็กหญิง  ชัชชญา  สุนทรศรณG 

3 6504203  เด็กหญิง  บุญญาพร  คำภีระ 

4 6504204  เด็กชาย  พสธร  ทองรักษG 

5 6504205  เด็กหญิง  สุจรรยGจิรา  ถาวรวัตรG 

6 6504206  เด็กหญิง  พิชญGสิณี  กันธาทอง 

7 6504207  เด็กหญิง  จ้ิงฉี  ซุน 

8 6504208  เด็กหญิง  ชิฎาพัชรG  พัฒนกุล 

9 6504209  เด็กหญิง  พรพิชยา  ใจสุยะ 

10 6504210  เด็กหญิง  ณฐินี  โถนาค 

11 6504211  เด็กหญิง  สุภางคGสิริ  มีฉลาด 

12 6504212  เด็กหญิง  ณัฐปภัสรG  อWอนพูล 

13 6504213  เด็กหญิง  กรรณิการG  สกุลเงิน 

14 6504214  เด็กหญิง  พอเพียง  คล2ายเคล่ือน 

15 6504215  เด็กหญิง  ณิชากานตG  วิมลสิทธิชัย 

16 6504216  เด็กชาย  อชิรญาณG  ทาอุปรงคG 

17 6504217  เด็กหญิง  เพ็ญพิมล  สะปู 

18 6504218  เด็กชาย  ภูมิรภีพัธนG  พิณไชย 

19 6504219  เด็กหญิง  อารีฟะฮG  ชาญชัยชนะ 

20 6504220  เด็กหญิง  ธนัญญา  เหลียวรุWงเรือง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังท่ี 3 ห*องสอบท่ี 43 (3308) จำนวน 20 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6504301  เด็กหญิง  สุจรรยGจุฑา  ถาวรวัตรG 

2 6504302  เด็กหญิง  พิชชาภา  ศรีกันธา 

3 6504303  เด็กหญิง  วิชญาพร  คำมา 

4 6504304  เด็กหญิง  นรีรัตนG  โฉมนิธิตรานนทG 

5 6504305  เด็กชาย  อาณกร  กาวิชา 

6 6504306  เด็กหญิง  ปุณ  จึงพัฒนาวดี 

7 6504307  เด็กหญิง  สุขศิริ  พงศGพัฒนศิริ 

8 6504308  เด็กหญิง  ไอยวริญ  ธิเตจnะ 

9 6504309  เด็กชาย  กิจวิชญG  คำฝ̂|น 

10 6504310  เด็กชาย  พิชoุตมG  พรมพราย 

11 6504311  เด็กชาย  พิตตินันทG  เทือกถา 

12 6504312  เด็กหญิง  ภูริชญา  ถาคำดี 

13 6504313  เด็กหญิง  กัญญาณัฎฐG  บุตรดม 

14 6504314  เด็กชาย  ปกรณGวริศ  นพธนชัยวัฒนG 

15 6504315  เด็กชาย  ณพิชญG เรยG  เกนสG 

16 6504316  เด็กหญิง  ชวิศา  ทุนอินทรG 

17 6504317  เด็กชาย  ปวีณ  วาณิชพัฒนา 

18 6504318  เด็กชาย  ปองคุณ  แจWมจันทรา 

19 6504319  เด็กชาย  ปรนนทG  นิรันดรGสวัสด์ิ 

20 6504320  เด็กชาย  รวิศ  สงวนสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อผู*เข*าทดสอบความรู*พื้นฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังที่ 3 ห*องสอบที่ 44 (3309) จำนวน 35 คน 

ลำดับ เลขที่นั่งสอบ คำนำหน2า ชื่อผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6504401  เด็กชาย  ธนกฤต  จิรัณธนัฐ 

2 6504402  เด็กชาย  โพธิ์ธรรมารัก  โพธิ์รักษา 

3 6504403  เด็กชาย  สิรภพ  น2อยเสงี่ยม 

4 6504404  เด็กหญิง  วริษฐา  กาพิน 

5 6504405  เด็กหญิง  ปวีณGนุช  สงวนพงษG 

6 6504406  เด็กชาย  ป^ณณวิชญG  ฤทธิวงศG 

7 6504407  เด็กหญิง  รมิดา  ธัญลักษณภูมิ 

8 6504408  เด็กชาย  กวินภพ  กันทนาวินนทG 

9 6504409  เด็กหญิง  วีรภัทรา  พรินทรากุล 

10 6504410  เด็กชาย  พชรพงษG  ถาแดง 

11 6504411  เด็กชาย  พงศGภวัน  ประไพพันธG 

12 6504412  เด็กหญิง  เขมนิจ  นิวงษา 

13 6504413  เด็กหญิง  นันทนิตยG  ภิรมยGสดุดี 

14 6504414  เด็กชาย  ปุริม  เหลืองแดง 

15 6504415  เด็กหญิง  ปานตะวัน  คิดสม 

16 6504416  เด็กหญิง  โชติกา  มากสมบูรณG 

17 6504417  เด็กชาย  อภินันทG  พาที 

18 6504418  เด็กชาย  อลังการ  เสนาธรรม 

19 6504419  เด็กหญิง  ปพิชญา  กลันทะกะสุวรรณ 

20 6504420  เด็กหญิง  ภัคพร  อินตnะวงคG 

21 6504421  เด็กชาย  สิรภพ  ทาเกิด 

22 6504422  เด็กชาย  พงศGปณตชG  แก2วอ2น 

23 6504423  เด็กชาย  ชวกร  อินตnะโดด 

24 6504424  เด็กชาย  กิตติพศ  บุญเปqง 

25 6504425  เด็กชาย  อัครณัฎฐG  แมคโดโกลดG 

26 6504426  เด็กชาย  แทนคุณ  มานะงาน 

27 6504427  เด็กหญิง  เด็กหญิงณิชาภา  พนาพงศGไพร 

28 6504428  เด็กชาย  กรวิชญG  ถาแก2ว 

29 6504429  เด็กหญิง  น2นทGนภัส  ปาล ี

30 6504430  เด็กชาย  อชิรวิชญG  อรุณสิทธิ์ 

31 6504431  เด็กหญิง  ณัชพร  เมตไตรพันธG 

32 6504432  เด็กชาย  ณัฐวัฒนG  สุวรรณG 

33 6504433  เด็กชาย  อชิระ  ชูสุวรรณ 

34 6504434  เด็กหญิง  วชิราภรณG  ชัยสุข 

35 6504435  เด็กชาย  ภาสกร  กันทะรัตนG 



 

รายชื่อผู*เข*าทดสอบความรู*พื้นฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังที่ 3 ห*องสอบที่ 45 (3310) จำนวน 35 คน 

ลำดับ เลขที่นั่งสอบ คำนำหน2า ชื่อผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6504501  เด็กหญิง  นิรัชพร  หิรัญสุข 

2 6504502  เด็กชาย  ก2องภพ  ร2อยหมื่น 

3 6504503  เด็กชาย  พีชชากรณG  สุภาจันทรG 

4 6504504  เด็กหญิง  ญาณิศา  ดวงจันทรG 

5 6504505  เด็กชาย  พสิษฐG  ถุงจันทรG 

6 6504506  เด็กชาย  ภูริภัทร  นิมานันทG 

7 6504507  เด็กชาย  ธนกฤต  บัวตูม 

8 6504508  เด็กชาย  ศุภณัฐ  โชติชWวง 

9 6504509  เด็กหญิง  กัญญพัชญG  สุริวงคG 

10 6504510  เด็กหญิง  ปารดา  จีระประภา 

11 6504511  เด็กหญิง  ณิชารี  ปrอม 

12 6504512  เด็กหญิง  สวิชญา  กรุณามิตร 

13 6504513  เด็กหญิง  นะดา  ฮิมสกุล 

14 6504514  เด็กชาย  ภูริช  ภูริวรางคกูล 

15 6504515  เด็กชาย  ธนธัส  สิงหเสน ี

16 6504516  เด็กชาย  เคนเนทเหวยฟง  ค ู

17 6504517  เด็กหญิง  อภิสรา  นาคนิลพงศG 

18 6504518  เด็กหญิง  ภรภัทร  สุวรรณป^ญญา 

19 6504519  เด็กชาย  ณฐพงศG  อันทอง 

20 6504520  เด็กหญิง  พิชญสิร ิ  โกมาร 

21 6504521  เด็กหญิง  พัชรวรินทรG  โพนสูง 

22 6504522  เด็กหญิง  พิมพGรพ ี  อนุจรพันธG 

23 6504523  เด็กชาย  ณฐมน  กันตี 

24 6504524  เด็กหญิง  พรชนก  นาทิเลศ 

25 6504525  เด็กชาย  ภัทรพล  ไชยสาร 

26 6504526  เด็กชาย  วรากร  จันธิมา 

27 6504527  เด็กหญิง  จิรานุช  เกWงสุวรรณ 

28 6504528  เด็กหญิง  พลอยไพลิน  ธนภัทรGธีนันทG 

29 6504529  เด็กหญิง  ชนัฐปภา  นิระคม 

30 6504530  เด็กชาย  เขมณัฐ  ทองกอบ 

31 6504531  เด็กหญิง  วิภาวัลยG  จินโนวาส 

32 6504532  เด็กชาย  นพธีรา  คำหล2า 

33 6504533  เด็กชาย  ณัฐพัชรG  วิมลรัตนG 

34 6504534  เด็กหญิง  เปมิกา  อาลากุล 

35 6504535  เด็กชาย  อภิวิชญG  ปริญญา 



 

รายชื่อผู*เข*าทดสอบความรู*พื้นฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังที่ 3 ห*องสอบที่ 46 (3401) จำนวน 35 คน 

ลำดับ เลขที่นั่งสอบ คำนำหน2า ชื่อผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6504601  เด็กหญิง  ณิชาภัทร  เมืองฝ^|น 

2 6504602  เด็กหญิง  มัชฌิมา  กาชุWม 

3 6504603  เด็กหญิง  กรลาภัส  จักข ุ

4 6504604  เด็กหญิง  จิรชยา  กินาวงศG 

5 6504605  เด็กหญิง  เบญญาภา  พันธGซาว 

6 6504606  เด็กชาย  เจษฎาภรณG  จันทรGทอง 

7 6504607  เด็กหญิง  ปmvนเพชร  วงศGจักรG 

8 6504608  เด็กชาย  ธนัท  จำเริญวงศG 

9 6504609  เด็กชาย  วินทกร  คำศร ี

10 6504610  เด็กชาย  ณัฐวัชตG  กิตติรักษGวรกุล 

11 6504611  เด็กชาย  ปxติกร  อินยา 

12 6504612  เด็กชาย  กฤตยชญG  กลิ่นจันทรG 

13 6504613  เด็กชาย  ฐปนพงศG  ถนอม 

14 6504614  เด็กหญิง  ลภัสรินทรG  จิวรังสิมันตGกุล 

15 6504615  เด็กหญิง  พิชญาภา  หอมสุWม 

16 6504616  เด็กชาย  ชยานนทกรณG  กันธิยะ 

17 6504617  เด็กชาย  ทินภัทร  แสนจันทอง 

18 6504618  เด็กชาย  เขมคุณ  วังแวว 

19 6504619  เด็กหญิง  พิมพGพรรณอร  ชัยยาทา 

20 6504620  เด็กชาย  ธีรG  นพเกต ุ

21 6504621  เด็กหญิง  พัชรณัฏฐG  ภมรไมตรี 

22 6504622  เด็กหญิง  อชิรญา  วิชาราช 

23 6504623  เด็กหญิง  เพ็ญศุภา  เปxยงน2อย 

24 6504624  เด็กหญิง  พัคภิญญา  เปxยงน2อย 

25 6504625  เด็กชาย  วรปรัชญG  พงศGพัฒนะนุกุล 

26 6504626  เด็กหญิง  เบญญภา  สูงขาว 

27 6504627  เด็กชาย  สัภยา  ชินภัทรวิโรจนG 

28 6504628  เด็กชาย  อานิพัท  แสนแก2วทอง 

29 6504629  เด็กหญิง  ชาคริยา  ธีราทิตยกุล 

30 6504630  เด็กหญิง  วาริณี  บัวเขิน 

31 6504631  เด็กชาย  วรากร  อมรวิสัยสรเดช 

32 6504632  เด็กหญิง  ศิรภัทร  ศรีกำพล 

33 6504633  เด็กหญิง  สิริดานันทG  ตันดี 

34 6504634  เด็กชาย  ศุภเวช  ธรรมสอน 

35 6504635  เด็กหญิง  พิชญธิดา  อินตnะปา 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังท่ี 3 ห*องสอบท่ี 47 (3402) จำนวน 30 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6504701  เด็กหญิง  วริศรา  พูลทวี 

2 6504702  เด็กชาย  ธิปธนา  น่ิมนวน 

3 6504703  เด็กชาย  ณธรรศ  เลขะกุล 

4 6504704  เด็กชาย  ภัทรนรรธ  โปธิมอย 

5 6504705  เด็กชาย  ภัทรวัต  สุประดิษฐG ณ อยุธยา 

6 6504706  เด็กหญิง  อภิสรา  สุวรรณชมภู 

7 6504707  เด็กชาย  ประกฤษฏ์ิ  สิงหGประสิทธ์ิ 

8 6504708  เด็กหญิง  ภัตกัณฐGษญา  ป̂ญญาวัฒนGธนกุล 

9 6504709  เด็กชาย  พัชรภูมิ  ฟองศรี 

10 6504710  เด็กหญิง  นวรัตนG  หมอยาดี 

11 6504711  เด็กชาย  วสันตGพรรษ  เตชะวิทยะจินดา 

12 6504712  เด็กชาย  วีรวิชญG  สงWาแสง 

13 6504713  เด็กชาย  ชัยวิวัฒนG  มาเขียว 

14 6504714  เด็กชาย  อติวิชญG  สมบัติ 

15 6504715  เด็กชาย  กัญจนG  แสนขัติ 

16 6504716  เด็กหญิง  พิชญธิดา  ป̂ญโญกลาง 

17 6504717  เด็กหญิง  ภัคชิสา  วณิชยGวิสุทธ์ิชัย 

18 6504718  เด็กชาย  ณัฐภูมิ  ยะป̂น 

19 6504719  เด็กหญิง  เจิมขวัญ  จันทรGแจWม 

20 6504720  เด็กหญิง  นันทGมนัส  รังรองธานินทรG 

21 6504721  เด็กชาย  ทินภัทร  นามแก2ว 

22 6504722  เด็กหญิง  มนพัทธG  คำราพิช 

23 6504723  เด็กหญิง  วารีรินทรG  จอมแก2ว 

24 6504724  เด็กหญิง  ณัฏฐGรดา  ดีบาง 

25 6504725  เด็กหญิง  กัลยากร  แก2วคำฟู 

26 6504726  เด็กหญิง  ปุณรดา  ชวธนโรจนG 

27 6504727  เด็กชาย  ชุติพนธG  สุนทรานนทG 

28 6504728  เด็กหญิง  เมธาพร  คำเข่ือน 

29 6504729  เด็กหญิง  วิสุทธิดา  สุภาษี 

30 6504730  เด็กชาย  ภาคิน  จันทาทอง 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังท่ี 3 ห*องสอบท่ี 48 (3403) จำนวน 30 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6504801 เด็กหญิง ปยุดา รัตนพหรหม 

2 6504802 เด็กชาย ธนวินทG สุริยวงคG 

3 6504803 เด็กชาย ศรัณยพงศG ปงลังกา 

4 6504804 เด็กชาย กฤตพร พุกเขียว 

5 6504805 เด็กชาย ภาณุวัฒนG สิขัณฑกนาค 

6 6504806 เด็กหญิง ญาดา กอบแก2ว 

7 6504807 เด็กชาย ณัฐนันทG มาป̂ญญา 

8 6504808 เด็กหญิง ปริณดา รัตนพหรหม 

9 6504809 เด็กชาย รณพีรG อินชัยยงคG 

10 6504810 เด็กหญิง วรัชยา วงศGวัชรเดช 

11 6504811 เด็กหญิง ประวิชญา ชัยยะ 

12 6504812 เด็กชาย สุวพิชญG เหลWารักผล 

13 6504813 เด็กหญิง รุจนGสิกานตG มูลรินตnะ 

14 6504814 เด็กชาย ภีมปภังกร คำดี 

15 6504815 เด็กหญิง เขมจิรา ปรีชาเจริญศิลปj 

16 6504816 เด็กหญิง ณัฐปภัสรG ซากากิบารWา 

17 6504817 เด็กชาย ชวกร เทพประสิทธ์ิ 

18 6504818 เด็กชาย กันตพัฒนG กองสุวรรณG 

19 6504819 เด็กชาย ธนพลธG มูลธิดา 

20 6504820 เด็กหญิง มิรา สวามิส 

21 6504821 เด็กหญิง ศศิพัชรG แพรWพิทยากุล 

22 6504822 เด็กหญิง ณิชากร ชWวยชม 

23 6504823 เด็กหญิง พลอยชมพู จันทรGชาวนา 

24 6504824 เด็กชาย แผWนดิน ลอมแปลง 

25 6504825 เด็กชาย จงรักษG รัศมีเจริญ 

26 6504826 เด็กหญิง นวพรวรพรรณ ชาญทวีศรีสุข 

27 6504827 เด็กหญิง มนัสนันทG บุญเกิด 

28 6504828 เด็กชาย ป̂ญญากร ศรียอง 

29 6504829 เด็กชาย ดานิเอล แซWเอ้ีย 

30 6504830 เด็กหญิง จิดาภา แสงหงษG 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังท่ี 3 ห*องสอบท่ี 49 (3405) จำนวน 30 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6504901  เด็กหญิง  ประภัสสร  รัตนพหรหม 

2 6504902  เด็กหญิง  ชญาภา  ไชยจินดา 

3 6504903  เด็กชาย  ภูริวัชญG  สมานรัตนเสถียร 

4 6504904  เด็กชาย  ปภังกร  นครินทรG 

5 6504905  เด็กชาย  วนพัฒนG  วงคGฮู2 

6 6504906  เด็กหญิง  ปวีณGธิดา  เรืองเวช 

7 6504907  เด็กหญิง  กัลยกร  ป̂ญญามา 

8 6504908  เด็กชาย  ญาณาธิป  มังชินา 

9 6504909  เด็กหญิง  กนกวรรณ  พงษGดนตรี 

10 6504910  เด็กหญิง  ญาณิคศา  ใจดี 

11 6504911  เด็กหญิง  สุกัญญา  ขจร 

12 6504912  เด็กหญิง  ศุภาพิชญG  อินตา 

13 6504913  เด็กชาย  วชิรวิชญG  ไชยวงคG 

14 6504914  เด็กชาย  นันทGมนัส  หลวงปวน 

15 6504915  เด็กชาย  สกรรจG  คำอักษร 

16 6504916  เด็กหญิง  พรรณปพร  รัตนกูล 

17 6504917  เด็กหญิง  ธนัญชนก  คะโสธร 

18 6504918  เด็กชาย  ณัฐปวัชญG  พงษGพิพัฒนG 

19 6504919  เด็กชาย  กิตติพิชญG  ทาชมภู 

20 6504920  เด็กชาย  ก2องกิดากร  บุญสูง 

21 6504921  เด็กชาย  สิทธิเดช  บุญโสภา 

22 6504922  เด็กหญิง  ฉันทGสินี  ดีเรือง 

23 - - - - 

24 6504924  เด็กหญิง  จารุวรรณ  ชัยชนะ 

25 6504925  เด็กหญิง  ลภัสลดา  โกฏิปภา 

26 6504926  เด็กชาย  ภูปาณัสมG  สิริเจริญพานิช 

27 6504927  เด็กชาย  ภูตะวัน  รักเจริญ 

28 6504928  เด็กชาย  มณฑล  มูลน2อย 

29 6504929  เด็กชาย  ณศิศวรG  สุดทุWม 

30 6504930  เด็กชาย  กนกณัฐ  ระเบ็ง 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังท่ี 3 ห*องสอบท่ี 50 (3406) จำนวน 30 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6505001  เด็กหญิง  ชญานิษฐG  จะวรรณะ 

2 6505002  เด็กชาย  ภูริณัฐ  ภูมี 

3 6505003  เด็กหญิง  ภูษณิศา  บุญมาเรือง 

4 6505004  เด็กชาย  วชิรวิทยG  ยศพล 

5 6505005  เด็กชาย  ศิรา  ลิกขะไชย 

6 6505006  เด็กชาย  ปุณณวิทยG  เกียรติดำรงรัตนG 

7 6505007  เด็กหญิง  ณมณ  สุดทWุม 

8 6505008  เด็กหญิง  ศุภนิดา  บุญทา 

9 6505009  เด็กชาย  แทนคุณ  แสนปวน 

10 6505010  เด็กหญิง  พิมลณัฐ  กรรณกุลสุนทร 

11 6505011  เด็กหญิง  อภิชญา  สินสวาท 

12 6505012  เด็กหญิง  ปาณิสรา  พ่ึงบุญ 

13 6505013  เด็กหญิง  นวิยา  วรพันธุG 

14 6505014  เด็กชาย  ปุณณวิช  เลิศมัลลิกาพร 

15 6505015  เด็กหญิง  หทัยชนันทG  โพธานารีกษG 

16 6505016  เด็กหญิง  สุธีรา  วงศGใหญW 

17 6505017  เด็กชาย  กันตพงศG  สกุลชWางสัจจะทัย 

18 6505018  เด็กชาย  ณพิชญG  โพธา 

19 6505019  เด็กหญิง  สุดาวรรณ  ไฝeศรี 

20 6505020  เด็กชาย  ธนกร  สุพารัต 

21 6505021  เด็กหญิง  นันทิชา  ชัยมงคล 

22 6505022  เด็กหญิง  รัตนวรินทรG  ปmvนขันธยงคG 

23 6505023  เด็กชาย  ณัฐพัชรG  เช้ือภักดี 

24 6505024  เด็กหญิง  พิมพGชนก  มีสุข 

25 6505025  เด็กชาย  ปภังกร  สิทธิจินดา 

26 6505026  เด็กหญิง  ชาลิสา  กาวงศG 

27 6505027  เด็กชาย  อณรรฆวี  เหลWาต2น 

28 6505028  เด็กหญิง  วรฤทัย  สมชนะ 

29 6505029  เด็กชาย  กรัณยG  กันทะยศ 

30 6505030  เด็กหญิง  เดือนฉาย  ใจใหญW 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังท่ี 3 ห*องสอบท่ี 51 (3407) จำนวน 20 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6505101  เด็กหญิง  ณภาภัช  วงศGราษฎรG 

2 6505102  เด็กหญิง  กฤติยาภรณG  พ่ึงศรี 

3 6505103  เด็กชาย  รามา  ธงภักดี 

4 6505104  เด็กชาย  ลักษมัณ  ธงภักดี 

5 6505105  เด็กหญิง  สุปรียา  จ้ีรัตนG 

6 6505106  เด็กหญิง  บุณยวีรG  ขจรบุปผา 

7 6505107  เด็กชาย  พศวีรG  โชติจันทรสมบัติ 

8 6505108  เด็กหญิง  สมปรารถนา  แก2วลังกา 

9 6505109  เด็กชาย  รชตะพงศG  ฉุยฉาย 

10 6505110  เด็กหญิง  กวินธิดา  ยืนยง 

11 6505111  เด็กหญิง  ณหฤทัย  ทุมนิมิตร 

12 6505112  เด็กหญิง  ฐิติปภา  ภิระบรรณG 

13 6505113  เด็กหญิง  ชวัลพัชร  เมืองแก2ว 

14 6505114  เด็กหญิง  พิชญา  มีสุข 

15 6505115  เด็กหญิง  นิสรีน  พชรกมล 

16 6505116  เด็กหญิง  ขวัญข2าว  นวลใย 

17 6505117  เด็กชาย  ปองคุณ  กล้ิงจักร 

18 6505118  เด็กหญิง  กัญญGจรียG  ลือยศ 

19 6505119  เด็กหญิง  ชนกชนมG  จิรรัตนGสถิต 

20 6505120  เด็กหญิง  ปุญญิศา  ช่ืนวงคG 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังท่ี 3 ห*องสอบท่ี 52 (3408) จำนวน 20 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6505201  เด็กหญิง  ณัฐรัมภา  มะโนวรรณ 

2 6505202  เด็กชาย  จิรัฎฐG  ปราณปริยสกุล 

3 6505203  เด็กหญิง  แพรไหม  สมุทรหล2า 

4 6505204  เด็กหญิง  สุพิชญา  จันทรGศรี 

5 6505205  เด็กชาย  นนทGปวิทฒG  ตรีชัยวิจิตร 

6 6505206  เด็กชาย  ญาณภัทร  โตสุวรรณ 

7 6505207  เด็กชาย  ป̂ณณสิทธ์ิ  พงษGพิจิตร 

8 6505208  เด็กชาย  นนทพัทธG  เทพนาริน 

9 6505209  เด็กหญิง  ชลกร  นาคพิน 

10 6505210  เด็กหญิง  พิทยาภรณG  วงศGทา 

11 6505211  เด็กหญิง  ประภัสสร  ใจมณี 

12 6505212  เด็กชาย  คณิศร  แก2วอินตnะ 

13 6505213  เด็กชาย  เดชาธร  เฉียบแหลม 

14 6505214  เด็กชาย  ชวกร  ยานะคำ 

15 6505215  เด็กชาย  ชินณG  วิศวไพศาล 

16 6505216  เด็กชาย  บุรินทรG  คำขัติ 

17 6505217  เด็กหญิง  กรมณฐกร  เรือนงาม 

18 6505218  เด็กชาย  ณัฐภวินทG  อินชัยยงคG 

19 6505219  เด็กหญิง  ณัฐฐา  สุขเกษม 

20 6505220  เด็กหญิง  ศุภสุตา  ปวงแก2ว 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังท่ี 3 ห*องสอบท่ี 53 (3409) จำนวน 20 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6505301  เด็กหญิง  กุลธิดา  รักษาพล 

2 6505302  เด็กชาย  คุณณาวัฒนG  คำทอง 

3 6505303  เด็กหญิง  ปพิชญา  ปrอมทองคำ 

4 6505304  เด็กหญิง  อรกัญญา  อุดมความสุข 

5 6505305  เด็กหญิง  นพิษฐา  ศรีปวนใจ 

6 6505306  เด็กชาย  รักรัตนG  สุทธศิลปj 

7 6505307  เด็กชาย  จิรวัฒนG  เขWงค2า 

8 6505308  เด็กหญิง  กฤตยา  ปล้ืมป̂ญญา 

9 6505309  เด็กชาย  ศุภกฤษณG  หมWอมพกุล 

10 6505310  เด็กชาย  ภูรัฐ  เย็นสดใส 

11 6505311  เด็กชาย  อับดุฮาซิม  สุหลง 

12 6505312  เด็กหญิง  ณพิชญา  สะกล 

13 6505313  เด็กชาย  ยศพัฒนG  จันทรGแจWม 

14 6505314  เด็กชาย  เกWงกิจ  หวังสุนทร 

15 6505315  เด็กชาย  กิตติคุณ  อ่ิมท่ัว 

16 6505316  เด็กชาย  ธนโชค  หนูกาฬ 

17 6505317  เด็กหญิง  กัญญาณัฐ  บุญญาอารยะวงศG 

18 6505318  เด็กหญิง  วิชญาดา  ชัยศักด์ิ 

19 6505319  เด็กหญิง  นิชาดา  ต้ังจิตสมคิด 

20 6505320  เด็กชาย  กฤติมุข  กลWอมนาค 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังท่ี 3 ห*องสอบท่ี 54 (3410) จำนวน 30 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6505401  เด็กหญิง  สุพิชญา  กันทะวงศG 

2 6505402  เด็กหญิง  ปวรรัตนG  ใจวังเย็น 

3 6505403  เด็กหญิง  พิมพGตะวัน  กระสังขG 

4 6505404  เด็กหญิง  ปรายฟrา  ล้ีบุตร 

5 6505405  เด็กหญิง  พิชญาวี  วันดี 

6 6505406  เด็กหญิง  ภูริชญา  ปาระมี 

7 6505407  เด็กชาย  อภิวุฒิ  ภูWทัยกุล 

8 6505408  เด็กชาย  อชิตะ  พิทักษG 

9 6505409  เด็กชาย  ภูรี  มุตตารักษG 

10 6505410  เด็กชาย  เธียรวิทยG  แจ2งชัด 

11 6505411  เด็กชาย  ณัฐพงศG  คนเท่ียง 

12 6505412  เด็กหญิง  ปุญญาพร  เหลWาจำรูญ 

13 6505413  เด็กหญิง  สิปาง  กุลโพธิสุุวรรรณ 

14 6505414  เด็กหญิง  ปภาดา  ทัศนสุวรรณ 

15 6505415  เด็กหญิง  สุวิชญาพร  ปล้ืมจิตร 

16 6505416  เด็กชาย  เจ2าพระยา  นันทพันธG 

17 6505417  เด็กหญิง  ขวัญตระกูล  มนทนม 

18 6505418  เด็กหญิง  ศศิชา  หอมสะอาด 

19 6505419  เด็กชาย  จิราธร  เศรษฐไกรกุล 

20 6505420  เด็กหญิง  ภคพร  สิงหาร 

21 6505421  เด็กหญิง  นันทGนภัส  อินทรส 

22 6505422  เด็กชาย  วรินทร  ผู2อยูWสุข 

23 6505423  เด็กหญิง  กานตGศิการG  หลาบมาลา 

24 6505424  เด็กหญิง  ญาณภูรี  สมวงคG 

25 6505425  เด็กชาย  ชยพล  แสนคะนารี 

26 6505426  เด็กชาย  ยศกร  แก2วสุยะ 

27 6505427  เด็กชาย  กันตพิพัฒนG  สินไชยกุล 

28 6505428  เด็กชาย  ภัทรดนัย  นันติชัย 

29 6505429  เด็กชาย  กรรณ  อนุสารสุนทร 

30 6505430  เด็กหญิง  เกวลิน  ชัยรัตนG 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังท่ี 3 ห*องสอบท่ี 55 (3411) จำนวน 30 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6505501  เด็กหญิง  จณิสตา  ผดุงกิจ 

2 6505502  เด็กชาย  ขสิณาวิณ  ขาวสังขG 

3 6505503  เด็กหญิง  เพลิน  นาคพงศGพันธุG 

4 6505504  เด็กชาย  ปฐพล  จันทรGตnะฝ̂|น 

5 6505505  เด็กหญิง  กันตGภรณG  สิทธิป̂ญญาวงศG 

6 6505506  เด็กชาย  วีรวิทยG  เมืองใจ 

7 6505507  เด็กชาย  กิตติคม  จองแก 

8 6505508  เด็กหญิง  เบญญาภา  ทรัพยGสุข 

9 6505509  เด็กหญิง  ณัฐวรา  จะนะจินา 

10 6505510  เด็กหญิง  บุตรศรันตG  ทองเนตร 

11 6505511  เด็กชาย  พชรพล  บุญธรรม 

12 6505512  เด็กชาย  อัฐวุฒ  เรือนงาม 

13 6505513  เด็กหญิง  ไอริส อรอรWา  แมน 

14 6505514  เด็กหญิง  เพชรน้ำหน่ึง  วงศGวรรณ 

15 6505515  เด็กหญิง  ณัฎฐธิดา  ปmยะเจริญกุล 

16 6505516  เด็กหญิง  ฐิตาภา  วงษGวรรณG 

17 6505517  เด็กหญิง  กษิรา  โมธรรม 

18 6505518  เด็กชาย  พอพระทัย  จันทรGแจWม 

19 6505519  เด็กชาย  อธิณัฐฐG  พลเย่ียม 

20 6505520  เด็กหญิง  จิดาภา  นำไพศาล 

21 6505521  เด็กชาย  นันทกร  มะสุริน 

22 6505522  เด็กหญิง  ญาณวิภา  สมวงศG 

23 6505523  เด็กชาย  วิชยุตมG  ชะฎา 

24 6505524  เด็กหญิง  ณัฎฐณิชา  จันทรGสะอาด 

25 6505525  เด็กชาย  ณัชชนมG  พะโคดี 

26 6505526  เด็กหญิง  อลิสา  เช่ียวธัญญกิจ 

27 6505527  เด็กชาย  ภูมิพัฒนG  ธำรงโรจนโกมล 

28 6505528  เด็กหญิง  ธัญชนก  สาธุเม 

29 6505529  เด็กชาย  ธีรัตมG  บุนนาค 

30 6505530  เด็กชาย  ปองคุณ  ปงหาญ 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังท่ี 5 ห*องสอบท่ี 56 (5201-1) จำนวน 30 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6505601  เด็กชาย  พระนาย  ณ เชียงใหมW 

2 6505602  เด็กหญิง  ภูษณิศา  นาคสนิท 

3 6505603  เด็กหญิง  พรพันธG  ศรีสุคนธG 

4 6505604  เด็กหญิง  อัญชิสา  วงสGประยูร 

5 6505605  เด็กชาย  กฤตธัช  ช่ืนสมบัติ 

6 6505606  เด็กหญิง  พัชรินทรG  แซWหลี 

7 6505607  เด็กหญิง  ชาลิสา  แปrนโพธ์ิกลาง 

8 6505608  เด็กหญิง  อภิชญา  สุนทร 

9 6505609  เด็กหญิง  เฟลิเชีย  เดวิส 

10 6505610  เด็กชาย  ศิรณาจายG  กันตGรพีเกสร 

11 6505611  เด็กหญิง  อริญรดา  กุศล 

12 6505612  เด็กหญิง  ณิชากร  อุทรา 

13 6505613  เด็กหญิง  กวินธิดา  ทะนันชัย 

14 6505614  เด็กชาย  สิรวิชญG  พิิชิตภารตะพงษG 

15 6505615  เด็กชาย  กรณิศ  ศรีอรุณสิริพร 

16 6505616  เด็กชาย  ยศภัทร  ชััยชนะ 

17 6505617  เด็กชาย  ม่ิงเชียงใหมW  ภควัตบริรักษG 

18 6505618  เด็กหญิง  ณิชาวีรG  พรหมเรืองฤทธ์ิ 

19 6505619  เด็กชาย  ธีราเมศรG  ผิวงาม 

20 6505620  เด็กชาย  ชวนากร  แก2วใสยะ 

21 6505621  เด็กหญิง  กนกนาถ  สุปmนนnะวรรณา 

22 6505622  เด็กหญิง  กวินธิดา  บัวอุWนใจ 

23 6505623  เด็กชาย  ปฎิณญา  ขันธเพชร 

24 6505624  เด็กชาย  อชิตะ  เหมืองทอง 

25 6505625  เด็กชาย  ชยพล  มีทอง 

26 6505626  เด็กหญิง  สุรภา  ไชยมณี 

27 6505627  เด็กหญิง  ณชกนก  ประหลาดเนตร 

28 6505628  เด็กชาย  สิรวิชญG  อินชัย 

29 6505629  เด็กหญิง  กัลยรัตนG  ปmงยศ 

30 6505630  เด็กชาย  เพียรพอ  เลิศศรี 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังท่ี 5 ห*องสอบท่ี 57 (5201-2) จำนวน 30 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6505701  เด็กชาย  อนุดิษฐG  โสมณวัตรG 

2 6505702  เด็กหญิง  ธนาภา  ศรีหฤทัย 

3 6505703  เด็กหญิง  อภิชญา  จันทิมา 

4 6505704  เด็กหญิง  ญาณิศา  เจียตระกูล 

5 6505705  เด็กชาย  เตชินทG  มาแสน 

6 6505706  เด็กหญิง  โชตินิภา  อารียGเกิดเพียร 

7 6505707  เด็กชาย  เมธาสิทธ์ิ  กำปงซัน 

8 6505708  เด็กชาย  สิรภัทร  ภูติวัฒนานันตG 

9 6505709  เด็กหญิง  มนพร  อุWนใจ 

10 6505710  เด็กหญิง  อชิรญาณG  บุตรนุชิต 

11 6505711  เด็กชาย  สุวรรณชัย  แก2วใส 

12 6505712  เด็กชาย  รติวิชญG  คงคาสวัสด์ิ 

13 6505713  เด็กหญิง  บัณฑิตา  จันทรมาศ 

14 6505714  เด็กหญิง  กัญลัคนG  ชูวัฒนกูล 

15 6505715  เด็กหญิง  กนกธร  ธนพลดำรงเดช 

16 6505716  เด็กหญิง  กุลพิชชา  สมมะณะ 

17 6505717  เด็กชาย  กิตติเกษม  บุญเปqง 

18 6505718  เด็กชาย  พงษGพิชญG  สุริยะวงศG 

19 6505719  เด็กชาย  พิชญGพงศG  สุริยะวงศG 

20 6505720  เด็กชาย  ป̂ญญากร  เกตตะพันธุG 

21 6505721  เด็กชาย  แทนคุณ  ไชยชนะ 

22 6505722  เด็กชาย  ธชาทัช  แก2งสุยะ 

23 6505723  เด็กหญิง  ชนิตา  กองแก2ว 

24 6505724  เด็กหญิง  แพรพิไล  ภูมี 

25 6505725  เด็กหญิง  ธาราสวรรคG  เสาวภาคยG 

26 6505726  เด็กชาย  จตุพงศG  ศรีเมืองมา 

27 6505727  เด็กชาย  ตรีภพ  เสมอใจ 

28 6505728  เด็กชาย  ธนวัฒนG  อรรถนิรันดรG 

29 6505729  เด็กหญิง  รมยกร  จันตnะ 

30 6505730  เด็กหญิง  พรกมล  ชิดสนิท 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังท่ี 5 ห*องสอบท่ี 58 (5202) จำนวน 20 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6505801  เด็กหญิง  ศรัญญา  ขัติกุล 

2 6505802  เด็กหญิง  ภัทรปภา  ศรีสุข 

3 6505803  เด็กหญิง  มารีญา  พวงทอง 

4 6505804  เด็กหญิง  ภัทรชนก  บุญเรืองยา 

5 6505805  เด็กชาย  เอ้ือคุณ  บุญชัย 

6 6505806  เด็กหญิง  พิชชาภา  พุกรอด 

7 6505807  เด็กชาย  ธิติพัทธG  ตนซ่ือ 

8 6505808  เด็กชาย  ชยพล  อินชูใจ 

9 6505809  เด็กชาย  คุณานนทG  บุญศรี 

10 6505810  เด็กหญิง  อมรรัตนG  ไชยศรี 

11 6505811  เด็กหญิง  ณปภัช  ศรีอWาง 

12 6505812  เด็กชาย  ณภัทร  เรืองเลิศศิริ 

13 6505813  เด็กหญิง  กฤตยา  จันทรGสุวรรณG 

14 6505814  เด็กหญิง  นภสร  วงคGนิธิกุล 

15 6505815  เด็กหญิง  จิดาภา  เอกธรรมทัศนG 

16 6505816  เด็กหญิง  อัญชิษฐา  แสนสาร 

17 6505817  เด็กหญิง  อติพร  โพธินคร 

18 6505818  เด็กหญิง  กนกรดา  ล้ิมสมุทรเพชร 

19 6505819  เด็กหญิง  กุลชิตา  เอ่ียมวรนิรันดรG 

20 6505820  เด็กหญิง  นันทGนภัส  ของก้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังท่ี 5 ห*องสอบท่ี 59 (5203) จำนวน 20 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6505901  เด็กหญิง  เมธาวี  ป̂นจันทรG 

2 6505902  เด็กหญิง  ชุติกาญจนG  ปราศรัย 

3 6505903  เด็กหญิง  ชวัลลักษณG  ไชยวรรณ 

4 6505904  เด็กหญิง  ปพิชญา  วงศGวิชัย 

5 6505905  เด็กหญิง  รรินทิพยG  วนาพงศากุล 

6 6505906  เด็กชาย  วิชธนินทG  จอนสมจิตรG 

7 6505907  เด็กชาย  ปริณวัฒนG  ดวงทอง 

8 6505908  เด็กหญิง  สรัณชนา  ป̂ญญา 

9 6505909  เด็กหญิง  พิมชญา  ปาละกวงคG ณ อยุธยา 

10 6505910  เด็กหญิง  อรพลิน  บุญชัย 

11 6505911  เด็กชาย  เมธี  ตรวจพล 

12 6505912  เด็กชาย  วรวัฒนG  วัชระจิรพงษGกุล 

13 6505913  เด็กชาย  วิธานัฐพล  ศรีพันธินันทG 

14 6505914  เด็กชาย  เมธาสิทธ์ิ  จินดาบรรเจิด 

15 6505915  เด็กชาย  ภูมิสวัสด์ิ  นุชิต 

16 6505916  เด็กหญิง  วรวลัญณG  จันทรGแก2ว 

17 6505917  เด็กชาย  จิรภัทร  ป̂นดงเขียว 

18 6505918  เด็กชาย  ณัฎฐกันตG  จินดาธรรม 

19 6505919  เด็กหญิง  วชิรา  ภาชนนทG 

20 6505920  เด็กหญิง  ทิฆัมพร  โยทานัน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังท่ี 2 ห*องสอบท่ี 60 (5204) จำนวน 20 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6506001  เด็กชาย  ชวัลวิทยG  นิมิตรศิลปj 

2 6506002  เด็กชาย  พีรวัฒนG  ทองเอม 

3 6506003  เด็กชาย  ตติภัทร  เหลWาภักดีพงศG 

4 6506004  เด็กชาย  ไทชิ  อิชิคาวา 

5 6506005  เด็กชาย  กรวิชญG  โตวรานนทG 

6 6506006  เด็กหญิง  ชุติกาญจนG  จันทะชา 

7 6506007  เด็กหญิง  ชนาภัทร  วงวรรณ 

8 6506008  เด็กหญิง  กวิสรา  สุริยะ 

9 6506009  เด็กหญิง  ชัชญาธาร  คำคง 

10 6506010  เด็กชาย  พนธGธเนษฐ  ธรารัชพงศG 

11 6506011  เด็กหญิง  ชรินทรGทิพยG  เปรมสุวรรณ 

12 6506012  เด็กหญิง  ภาวิตา  ทิพยGสิงหG 

13 6506013  เด็กหญิง  สิรินดา  เอ่ียมรักษา 

14 6506014  เด็กหญิง  ธวิภา  เรือนพระจันทรG 

15 6506015  เด็กหญิง  ฐิตินันทG  วิเชียร 

16 6506016  เด็กหญิง  อนิตา  กือเตnะ 

17 6506017  เด็กชาย  ภีมสร  ปริญานุภาพ 

18 6506018  เด็กหญิง  กรกนก  ศรีสารัตนG 

19 6506019  เด็กชาย  ณัฐคมนG  กุยคำ 

20 6506020  เด็กหญิง  จีรชกรรณ  จักรGครWอง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังท่ี 5 ห*องสอบท่ี 61 (5205) จำนวน 20 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6506101  เด็กหญิง  วิภาวินี  บุมาลี 

2 6506102  เด็กชาย  ภายุต  ศิริมหาราช 

3 6506103  เด็กหญิง  กัญญาภัค  ศรีมาลา 

4 6506104  เด็กหญิง  กัญญาภัค  ดวงแก2ว 

5 6506105  เด็กชาย  ณตะวัน  วงศGเพ่ิม 

6 6506106  เด็กหญิง  พชรมน  วิรยศิริ 

7 6506107  เด็กหญิง  ปmยปราณ  กล่ำคลัง 

8 6506108  เด็กหญิง  รัตนกร  จรรยวรรธนG 

9 6506109  เด็กชาย  ตันติกร  จำปาแดง 

10 6506110  เด็กหญิง  กุลกันยา  วงศGฉัตรากร 

11 6506111  เด็กหญิง  ทองกร  ขันจันทรGแสง 

12 6506112  เด็กหญิง  ณภัทร  แสงเพชรไพบูรณG 

13 6506113  เด็กหญิง  กฤติยาภรณG  ปmวยะ 

14 6506114  เด็กหญิง  ณภาภัศญา  งานคำอ2าย 

15 6506115  เด็กชาย  คีตะ  คำซาว 

16 6506116  เด็กหญิง  พร2อมรัก  ย้ิมเกตุ 

17 6506117  เด็กหญิง  แกมแพร  พันธุประกิจ 

18 6506118  เด็กหญิง  ชัญญภัทร  ขาวพราย 

19 6506119  เด็กหญิง  กรกนก  ธิราษฎรG 

20 6506120  เด็กหญิง  วลัยพรรณ  ตีรยพันธุG 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังท่ี 5 ห*องสอบท่ี 62 (5206) จำนวน 20 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6506201  เด็กชาย  หัสดินทรG  มโนจา 

2 6506202  เด็กหญิง  ดาเรศ  ปทุมทอง 

3 6506203  เด็กชาย  ป̂ณณวิชญG  ศรีบุญเรือง 

4 6506204  เด็กชาย  ภาสวีรG  บริคุต 

5 6506205  เด็กชาย  วรภพ  หล2าสา 

6 6506206  เด็กหญิง  สุปรียา  อุดมผล 

7 6506207  เด็กหญิง  ศิรภัสสร  คชยวง 

8 6506208  เด็กหญิง  สุตาภัทร  คงประชา 

9 6506209  เด็กหญิง  ตาราไต  ผลนาค 

10 6506210  เด็กหญิง  ภัคชนัญ  อินทรียGสังวร 

11 6506211  เด็กหญิง  ธมนพัชรG  ใจสุข 

12 6506212  เด็กหญิง  ณัฐกาญจนG  สังขGวรรณะ 

13 6506213  เด็กหญิง  เขมมุขภา  ศรีบุญนาค 

14 6506214  เด็กหญิง  วิรากานตG  แก2วจีน 

15 6506215  เด็กหญิง  ลภัสรดา  หิริรักษGวัฒนกิจ 

16 6506216  เด็กหญิง  สรสิชา  ศรีสกุล 

17 6506217  เด็กหญิง  ภูริชญา  ศรีคำ 

18 6506218  เด็กหญิง  ปวริศา  อุตมา 

19 6506219  เด็กหญิง  กรวีรินทรG  วิกรมประสิทธิ 

20 6506220  เด็กหญิง  ปุญญิสา  สีสุธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังท่ี 5 ห*องสอบท่ี 63 (5207) จำนวน 20 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6506301  เด็กหญิง  ธัญชนก  บัวศรี 

2 6506302  เด็กชาย  ธัชกร  ไชยวงคG 

3 6506303  เด็กหญิง  พัฒนGนรี  ผลชวนป̂ญโญ 

4 6506304  เด็กชาย  ญาณภัทร  ตาสา 

5 6506305  เด็กชาย  ภาณุวิชญG  วงคGป̂นสี 

6 6506306  เด็กชาย  ณัฐวัศ  แก2วประเสริฐศรี 

7 6506307  เด็กหญิง  พรพรรณราย  ทรายมูล 

8 6506308  เด็กหญิง  จิดาภา  ใจจริง 

9 6506309  เด็กชาย  ป̂ณณวิชญG  ใจสม 

10 6506310  เด็กหญิง  ภิญญาพัชญG  กาวิโล 

11 6506311  เด็กหญิง  สุภิสรา  มงคลวงศG 

12 6506312  เด็กหญิง  ลานนา  มอญศรี 

13 6506313  เด็กหญิง  พรพรรณ  ศิลา 

14 6506314  เด็กหญิง  ยุพาพัชรG  กาวิระ 

15 6506315  เด็กชาย  สรรเสริญ  บัวขำ 

16 6506316  เด็กชาย  สุรสีหG  ขำสงคG 

17 6506317  เด็กหญิง  ศุภพรรษา  ธรรมเดช 

18 6506318  เด็กหญิง  ธนพร  พระบาลี 

19 6506319  เด็กชาย  นฤดล  นวลหิรัญกุล 

20 6506320  เด็กหญิง  ธัญสินี  ขวัญศรีวงคG 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังท่ี 5 ห*องสอบท่ี 64 (5208) จำนวน 30 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6506401  เด็กหญิง  พิมพGพิชชา  ศักด์ิแก2ว 

2 6506402  เด็กหญิง  อริญชญา  พรหมป̂ญญา 

3 6506403  เด็กหญิง  พัชราภรณG  มณีวรรณG 

4 6506404  เด็กชาย  ธนัตถG  แสงรัศมี 

5 6506405  เด็กหญิง  ชญาภา  ฤกษGอภิวาทยG 

6 6506406  เด็กชาย  ธณกฤต  ใจยะป̂�น 

7 6506407  เด็กหญิง  กมลลักษณG  ทรายแก2ว 

8 6506408  เด็กหญิง  พิชญากร  ทิศหล2า 

9 6506409  เด็กหญิง  กัลยาพฤก  พรพรรณราย 

10 6506410  เด็กชาย  สาริศ  จอมดวง 

11 6506411  เด็กชาย  ดวิษ  ภูมิพฤกษG 

12 6506412  เด็กหญิง  วรลักษณG  ชูวิระ 

13 6506413  เด็กหญิง  ธนพร  นุชนารถ 

14 6506414  เด็กชาย  พีรวิชญG  สิมศิริวงษG 

15 6506415  เด็กหญิง  สุพิชญา  ทาแก2ว 

16 6506416  เด็กชาย  ศิรวิทยG  ธรรมตา 

17 6506417  เด็กหญิง  ณุศิตา  จันทรGราช 

18 6506418  เด็กชาย  พีระวิชญG  ธำรงกิจเจริญ 

19 6506419  เด็กชาย  มัฆวาน  คุ2มผล 

20 6506420  เด็กหญิง  ปุญญิศา  คำนWาน 

21 6506421  เด็กชาย  ก2องเกียรติ  เกษร 

22 6506422  เด็กชาย  นนทพัทธG  ปราบโรค 

23 6506423  เด็กหญิง  ธนาวดี  แสนพรม 

24 6506424  เด็กชาย  ภูธนินทG  ตาจุมปา 

25 6506425  เด็กชาย  ต้ังปณิธาน  ยอดสาร 

26 6506426  เด็กชาย  ชนาสิน  สุนทรดี 

27 6506427  เด็กหญิง  ลัลลลา  มาลี 

28 6506428  เด็กชาย  ณัฐชนน  ใจวารี 

29 6506429  เด็กชาย  เบญจภูมิ  โค2วตระกูล 

30 6506430  เด็กชาย  วรปรัชญG  จันทรมูล 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังท่ี 5 ห*องสอบท่ี 65 (5209) จำนวน 30 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6506501  เด็กชาย  คุณาธิป  แสงสิงหG 

2 6506502  เด็กชาย  กฤตภาส  อมรชีวิน 

3 6506503  เด็กชาย  พงศGพณิช  ศิริราช 

4 6506504  เด็กหญิง  อภิชญา  จินตนา 

5 6506505  เด็กชาย  ปmติพัฒนG  ยศบัวพิศ 

6 6506506  เด็กหญิง  กัญญาภัค  บรรเรียนกิจ 

7 6506507  เด็กหญิง  พิมพGภัทรา  ธัญญะ 

8 6506508  เด็กชาย  ภัทรดนัย  วรรณวัต 

9 6506509  เด็กหญิง  สุภาวรัตนG  ขวัญคีรี 

10 6506510  เด็กชาย  เอกวีรG  แชWมประเสริฐ 

11 6506511  เด็กชาย  ป̂ณณพงศG  อินทรียGสังวร 

12 6506512  เด็กหญิง  วิรัลพัชร  วิบูสวัสด์ิวัฒนา 

13 6506513  เด็กหญิง  พลอยแสง  ชุWมมงคล 

14 6506514  เด็กหญิง  ฐิติพร  พ่ึงสวน 

15 6506515  เด็กชาย  วรากร  ดอนดี 

16 6506516  เด็กหญิง  ธวัลรัตนG  น2อยสำลี 

17 6506517  เด็กหญิง  เพ็ญพิชชา  กWอกอง 

18 6506518  เด็กชาย  ธีรนัย  บุสยา 

19 6506519  เด็กหญิง  ณิชชา  เทพพรมวงคG 

20 6506520  เด็กชาย  นรบวร  ลบเมือง 

21 6506521  เด็กชาย  โสภณพิสิษฐG  กุลจันทรG 

22 6506522  เด็กหญิง  ธัญวรัตนG  วงคGอnอด 

23 6506523  เด็กชาย  พงศGณภัทร  คุณาธรรม 

24 6506524  เด็กหญิง  รมตี  อภิวงคG 

25 6506525  เด็กชาย  พีรณัฐ  หล2าดวงดี 

26 6506526  เด็กหญิง  ธนภรณG  ไฝป̂น 

27 6506527  เด็กชาย  ธนบูลยG  แบนแก2ว 

28 6506528  เด็กชาย  จรูญวิทยG  ยาวิเริง 

29 6506529  เด็กหญิง  ชญานิศ  น2อยวรรณา 

30 6506530  เด็กชาย  ณัฐนนทG  โยนิจ 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังท่ี 5 ห*องสอบท่ี 66 (5210) จำนวน 30 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6506601  เด็กหญิง  เกณิกา  ศรีเพ็ชร 

2 6506602  เด็กชาย  อติคุณ  หุตะแพทยG 

3 6506603  เด็กหญิง  วรัญญGชิตา  อภิญญาวงศGเลิศ 

4 6506604  เด็กชาย  ธีรภัทร  หอมนาน 

5 6506605  เด็กชาย  ภัทรพล  เมืองคำ 

6 6506606  เด็กชาย  ประกาศิต  สุริยะ 

7 6506607  เด็กหญิง  ณัชชา  พรประสิทธ์ิ 

8 6506608  เด็กหญิง  สรัลนุช  ข2องหลิม 

9 6506609  เด็กหญิง  กัญญาณัฐ  เลิศพัฒนาทรัพยG 

10 6506610  เด็กชาย  ชินพัฒนG  จอมแปง 

11 6506611  เด็กชาย  กิตติวินทG  พรหมม่ัง 

12 6506612  เด็กหญิง  ณัฐนรี  กงจักร 

13 6506613  เด็กชาย  ทยากร  สุริเย 

14 6506614  เด็กหญิง  ไปรยาณิชา  ขำคง 

15 6506615  เด็กหญิง  ณัฐชยา  กาบคำ 

16 6506616  เด็กหญิง  ปุณธีรา  อภิปรัชญาฐิติกุล 

17 6506617  เด็กหญิง  วชิรญาณG  ค2าขาย 

18 6506618  เด็กชาย  ชลธี  ขอร2อง 

19 6506619  เด็กชาย  ธรรมวัตร  เทศเกตุ 

20 6506620  เด็กหญิง  อิสรียG  วังจิระพันธG 

21 6506621  เด็กชาย  นิธิศ  วงคGสูน 

22 6506622  เด็กหญิง  ทักษอร  สุภาวงคG 

23 6506623  เด็กหญิง  วริสรา  แสนหาญชัย 

24 6506624  เด็กหญิง  ธนธัญ  นิติกาญจนโภคิน 

25 6506625  เด็กหญิง  พิมพGนิภา  ต้ังวงศาคณากุล 

26 6506626  เด็กหญิง  ศศิการ  มาสขาว 

27 6506627  เด็กหญิง  ณิชาภัทร  พุทธโส 

28 6506628  เด็กหญิง  ปริณดา  ไชยสุข 

29 6506629  เด็กหญิง  ปราณตGทิตยา  ชัยญานะ 

30 6506630  เด็กชาย  อภิวิชญG  ญาณวดี 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังท่ี 5 ห*องสอบท่ี 67 (5301-1) จำนวน 30 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6506701  เด็กหญิง  อภิชญา  บุญธรรม 

2 6506702  เด็กหญิง  วรางคGศิริ  พันธุGณรงคG 

3 6506703  เด็กหญิง  สรัลชนา  ทองคำฟู 

4 6506704  เด็กชาย  ภวินทG  รสช่ืน 

5 6506705  เด็กหญิง  ปวริศา  แสงแก2ว 

6 6506706  เด็กหญิง  ชุติกาญจนG  สารถ2อย 

7 6506707  เด็กหญิง  ภคพร  หWวงศรี 

8 6506708  เด็กหญิง  นพัตศรณG  สังขGทอง 

9 6506709  เด็กชาย  ปภาวิน  นิลผ้ึง 

10 6506710  เด็กชาย  สุภัชชา  เดชะบุญ 

11 6506711  เด็กชาย  สิรวิชญG  เข่ือนวัง 

12 6506712  เด็กหญิง  ฐานิดา  บุตรเงิน 

13 6506713  เด็กหญิง  ญาดาณัฐ  พะริกะ 

14 6506714  เด็กชาย  ธวรรธ  ใจคำวัง 

15 6506715  เด็กชาย  วิสัยทัศนG  กองปาง 

16 6506716  เด็กหญิง  รัชวัลภG  ไทยก่ิง 

17 6506717  เด็กหญิง  แพรวพิชชา  ป̂นดี 

18 6506718  เด็กหญิง  พิรัลพัชร  เพชรสุวรรณ 

19 6506719  เด็กชาย  ธีรGกวิน  อินตnะสิน 

20 6506720  เด็กหญิง  ธีรGจุฑา  ศรีพยัคฆG 

21 6506721  เด็กหญิง  อนันตญา  สีธิสาร 

22 6506722  เด็กชาย  สุวิจักขณG  อุปะทะ 

23 6506723  เด็กหญิง  ภัชรัตนG  โลWหGสวัสด์ิกุล 

24 6506724  เด็กหญิง  ปรีชวรรณ  คันธามารัตนG 

25 6506725  เด็กชาย  ป̂ณณธร  สิริภักดีกุล 

26 6506726  เด็กชาย  สุรเวศมG  พนาวัลยGคีรี 

27 6506727  เด็กหญิง  ภูริตา  ม่ันอาจ 

28 6506728  เด็กชาย  วชรชัย  ใฝคำ 

29 6506729  เด็กชาย  วรพงศG  ศุภสุทธิรางกูล 

30 6506730  เด็กหญิง  สิตางศุG  เทพบินการ 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังท่ี 5 ห*องสอบท่ี 68 (5301-2) จำนวน 30 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6506801  เด็กหญิง  มธุรดา  แซWโค2ว 

2 6506802  เด็กหญิง  ปวริศา  มายาง 

3 6506803  เด็กชาย  ภูมิภากร  ทิวรรณา 

4 6506804  เด็กชาย  ปภินวัช  ใจยเลิศ 

5 6506805  เด็กหญิง  ฐิติวรดา  โพธ์ิหล2า 

6 6506806  เด็กชาย  รชธร  จันทรจิรกุล 

7 6506807  เด็กชาย  ภัทรพล  ปนัตตา 

8 6506808  เด็กชาย  รวินทGวัชร  ต้ังเฉลิมวงษG 

9 6506809  เด็กชาย  สุพิชากรณG  วรรณสังขG 

10 6506810  เด็กหญิง  ธัญญรัตนG  คล2ายสุวรรณ 

11 6506811  เด็กหญิง  ขวัญพัฒนG  ทิพยวงศG 

12 6506812  เด็กชาย  บุญอัษฎายุธ  มิลหล2า 

13 6506813  เด็กหญิง  พรรณปพร  วุฒิเสน 

14 6506814  เด็กชาย  กิตติพงศG  แก2วป̂น 

15 6506815  เด็กชาย  นัทธวัฒนG  อนันตรักษG 

16 6506816  เด็กชาย  ทนุธรรม  สีหาเวช 

17 6506817  เด็กหญิง  นันธิดา  ป̂ญญาแจWม 

18 6506818  เด็กหญิง  ภูริชา  วิชัยศรี 

19 6506819  เด็กหญิง  ชัชพร  ศรีอุบล 

20 6506820  เด็กหญิง  วิรัลพัชร  สงสะอาด 

21 6506821  เด็กหญิง  สิริขวัญ  ทองดอนใหมW 

22 6506822  เด็กหญิง  ชัญญาภัค  หิมวันตG 

23 6506823  เด็กชาย  กัลปj  กันแจWม 

24 6506824  เด็กชาย  นพวัฒนG  มะโนธรรม 

25 6506825  เด็กหญิง  ณัฐวรา  ศรีวิไชย 

26 6506826  เด็กชาย  กฤติคุณ  ศรีวิชัย 

27 6506827  เด็กหญิง  กัญญาภัค  พระบาลี 

28 6506828  เด็กชาย  ชยากร  ปอกกันทา 

29 6506829  เด็กชาย  คณาธิป  สีนวล 

30 6506830  เด็กชาย  ณัฐภัทร  ทนะวัง 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังท่ี 5 ห*องสอบท่ี 69 (5302) จำนวน 20 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6506901  เด็กหญิง  ศิรภัสสร  ตันกลาง 

2 6506902  เด็กหญิง  เกตนGสิรี  ชูปาน 

3 6506903  เด็กชาย  นราวิชญG  เตโช 

4 6506904  เด็กชาย  ภูริภัทรG  เมืองคำ 

5 6506905  เด็กหญิง  กัญญาวีรG  มวลจันทรG 

6 6506906  เด็กหญิง  ธนัสถGอร  นุนาค 

7 6506907  เด็กหญิง  พรปวีณG  ด2วงกาศ 

8 6506908  เด็กชาย  ธีรGธวัช  กองยศสืบ 

9 6506909  เด็กหญิง  บวรลักษณG  รุWงเรือง 

10 6506910  เด็กหญิง  ชนิตา  บุญหม้ัน 

11 6506911  เด็กชาย  ยศวินทG  ป̂ญญาศรี 

12 6506912  เด็กชาย  ภูมิรพี  คำตรี 

13 6506913  เด็กหญิง  ณัฐธิดา  รินชัย 

14 6506914  เด็กหญิง  ชญาภา  กายประสิทธ์ิ 

15 6506915  เด็กหญิง  ศิริกรณGกมล  บัวนวล 

16 6506916  เด็กหญิง  บุญณดา  มูลอินตnะ 

17 6506917  เด็กหญิง  วรัญญากร  ธรรมสอน 

18 6506918  เด็กชาย  สติมา  ขจรอาชวG 

19 6506919  เด็กชาย  ณัฏฐกิตต์ิ  พรมพิงคG 

20 6506920  เด็กหญิง  พราวแสง  วัฒนาพร 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังท่ี 5 ห*องสอบท่ี 70 (5303) จำนวน 20 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6507001  เด็กหญิง  พรรณปพร  ตุ2ยบุญมา 

2 6507002  เด็กชาย  มาวิมุติ  หมายสุข 

3 6507003  เด็กชาย  กษิด์ิเดช  จินาการ 

4 6507004  เด็กหญิง  พนิตนันทG  พรหมขัติแก2ว 

5 6507005  เด็กชาย  นราพงศG  วันตัน 

6 6507006  เด็กหญิง  ศิริภาสร  จิระประภาโชค 

7 6507007  เด็กหญิง  ฉัตรณิชา  วงศGวรกูลกิจ 

8 6507008  เด็กหญิง  ชนัญชิดา  สงเตราะหG 

9 6507009  เด็กหญิง  กุลธิดา  เปาลิวัฒนG 

10 6507010  เด็กหญิง  ภัทรศยา  แจ2งสวWาง 

11 6507011  เด็กชาย  ตรัยคุณ  สุชาตานนทG 

12 6507012  เด็กชาย  ชนัต  กุลกัลยากรกมล 

13 6507013  เด็กหญิง  อาทิตยาพร  ธรรมวงศG 

14 6507014  เด็กชาย  พชรพล  พิชัย 

15 6507015  เด็กชาย  ธนวรรธนG  โพธ์ิภักดี 

16 6507016  เด็กหญิง  ณัฐธยานG  โรจนเสาวภาคยG 

17 6507017  เด็กชาย  พศิน  ศรีพัฒนาวัฒนG 

18 6507018  เด็กหญิง  ชนัญฑิดา  ณ ดวงจินตG 

19 6507019  เด็กหญิง  ณิชาพร  รอตภัย 

20 6507020  เด็กชาย  ชิษณุพัฒนG  ทวีจรัลรัตนG 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังท่ี 5 ห*องสอบท่ี 71 (5304) จำนวน 20 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6507101  เด็กหญิง  พรวิภา  ตาธิมา 

2 6507102  เด็กชาย  พัฒนา  แก2วบุญเรือง 

3 6507103  เด็กชาย  เมธาสิทธ์ิ  วรุณพงศGปกรณG 

4 6507104  เด็กชาย  ณัชพล  คงกฤตยานุกุล 

5 6507105  เด็กหญิง  ภัควลัญชณG  กันทะวรรณG 

6 6507106  เด็กชาย  แทนคุณ  อินตnะ 

7 6507107  เด็กหญิง  นันทGนภัส  ระบิน 

8 6507108  เด็กชาย  ศุภวุฒิ  จิรกุลวัฒนาพร 

9 6507109  เด็กหญิง  จิรานันทG  มูลแก2ว 

10 6507110  เด็กหญิง  ชยุดา  บัวหยูW 

11 6507111  เด็กชาย  ณัฐชนน  กันธวงคG 

12 6507112  เด็กหญิง  วรัชยา  นรานุต 

13 6507113  เด็กหญิง  เพชราภรณG  กันทักษG 

14 6507114  เด็กชาย  กันตพัฒนG  โถงาม 

15 6507115  เด็กชาย  ญาณภัทร  สุทธกูล 

16 6507116  เด็กชาย  ก2องภพ  เอียดทุWงคา 

17 6507117  เด็กหญิง  ธนัชพร  ยะป̂น 

18 6507118  เด็กหญิง  ริญญาภัทรG  ทวีจรัลรัตนG 

19 6507119  เด็กหญิง  รดา  ขัตพันธุG 

20 6507120  เด็กหญิง  ชิสา  ปmยะภาคี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังท่ี 5 ห*องสอบท่ี 72 (5305) จำนวน 20 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6507201  เด็กหญิง  สัณหวัจนG  สุวรรณพรหม 

2 6507202  เด็กหญิง  สุประวีณG  จารุศุภนันทG 

3 6507203  เด็กชาย  ธนพล  จิตรสวัสด์ิ 

4 6507204  เด็กชาย  ณัฐภัทร  แก2วมา 

5 6507205  เด็กชาย  ปรัชญา  ชัยชมภู 

6 6507206  เด็กหญิง  ดารารัตนG  เลารุจิราลัย 

7 6507207  เด็กหญิง  ศศิพิมพG  สันตติทรัพยG 

8 6507208  เด็กชาย  ธนวรรธนG  ไชยมงคล 

9 6507209  เด็กหญิง  จิรสุดา  หล2าปาวงศG 

10 6507210  เด็กหญิง  แพรวพันดาว  พันธุGพฤกษG 

11 6507211  เด็กหญิง  ธัญญาภรณG  เตชะอุดมเดช 

12 6507212  เด็กชาย  ธฤต  สายเสรีภาพ 

13 6507213  เด็กหญิง  สุวพิชญG  สุใจโรจนG 

14 6507214  เด็กหญิง  เพียงพรหม  คงไชย 

15 6507215  เด็กชาย  ชัยธวัช  สงบ 

16 6507216  เด็กหญิง  กานตGชนิต  มูลสุข 

17 6507217  เด็กชาย  ศุภสัณหG  ผาม่ัน 

18 6507218  เด็กชาย  ปmยวัฒนG  อุดมสุทธ์ิรักษา 

19 6507219  เด็กหญิง  ปmยะธิดา  ป̂นเจริญ 

20 6507220  เด็กหญิง  มนตGธิชา  แก2วอยูW 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังท่ี 5 ห*องสอบท่ี 73 (5306) จำนวน 20 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6507301  เด็กหญิง  มนตGสิริ  โมรG 

2 6507302  เด็กหญิง  รัชภร  ชมเพ่ือน 

3 6507303  เด็กหญิง  อชิรญาณG  ปวงย2อยแก2ว 

4 6507304  เด็กหญิง  ปวิชญา  จันตnะมงคล 

5 6507305  เด็กหญิง  พัชราลักษณG  เกิดสุข 

6 6507306  เด็กหญิง  ลฎาภา  จันทะเล 

7 6507307  เด็กหญิง  ณัฐณิชา  จักขุเรือง 

8 6507308  เด็กหญิง  ณัฐยาพร  กุณณะกัน 

9 6507309  เด็กชาย  จักรกฤช  พลเย่ียม 

10 6507310  เด็กหญิง  ญาสิตา  คำบุรี 

11 6507311  เด็กชาย  กวิน  แสนศิริ 

12 6507312  เด็กหญิง  ณัฐธิดา  สีหาโครต 

13 6507313  เด็กหญิง  สกุลชนก  พวงรัตนG 

14 6507314  เด็กชาย  จิตธาดา  เดชสิมมา 

15 6507315  เด็กหญิง  พิชญาพันธุG  สุวรรณศรี 

16 6507316  เด็กชาย  ยศพัทธG  พิมสาร 

17 6507317  เด็กหญิง  ธนวรรณ  ฤทธ์ิชัยภูมิ 

18 6507318  เด็กชาย  ศุภณัฐ  กุศล 

19 6507319  เด็กหญิง  ชญาดา  ฤกษGชินธนา 

20 6507320  เด็กหญิง  ภูริชญา  เวชกามา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังท่ี 5 ห*องสอบท่ี 74 (5307) จำนวน 20 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6507401  เด็กหญิง  ภิสารัตนG  จิตตนาน 

2 6507402  เด็กหญิง  พิชญาภา  อินตnะ 

3 6507403  เด็กหญิง  พลอยปภัส  แก2วศรีงาม 

4 6507404  เด็กชาย  นนทGพิพัฒนG  บุญศรี 

5 6507405  เด็กหญิง  ธาริษา  แก2วจักรG 

6 6507406  เด็กหญิง  อชิวรัลญG  จันตnะโพธ์ิ 

7 6507407  เด็กชาย  ปรมัตถG  ผจญเรืองฤทธ์ิ 

8 6507408  เด็กชาย  ศิวัช  สุภาครอง 

9 6507409  เด็กหญิง  ศิรดา  มงคลสวัสด์ิ 

10 6507410  เด็กหญิง  ปพิชญา  โสวะนา 

11 6507411  เด็กหญิง  ขวัญนรี  พ่ึงธรรม 

12 6507412  เด็กหญิง  กรัณฑรัตนG  ปลาลาศ 

13 6507413  เด็กชาย  กฤตพล  จักรผัน 

14 6507414  เด็กชาย  พีรพัฒนG  วงศGปวน 

15 6507415  เด็กหญิง  ญาณิน  ชูเช้ือ 

16 6507416  เด็กหญิง  ฐาวรียG  แก2วสาย 

17 6507417  เด็กหญิง  กัญญาณัฐ  ชัยกันยG 

18 6507418  เด็กชาย  เบญจมินทรG  ธาราธีรภาพ 

19 6507419  เด็กหญิง  พิทณภัทร  จองเซ 

20 6507420  เด็กหญิง  พชรฒณฑG  อินตnะพิงคG 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังท่ี 5 ห*องสอบท่ี 75 (5308) จำนวน 30 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6507501  เด็กหญิง  พัชรกัญญG  บุญขจร 

2 6507502  เด็กชาย  ชยพล  ตุลาการ 

3 6507503  เด็กหญิง  ณิชารียG  คุตตะเทพ 

4 6507504  เด็กชาย  ปณิธาน  ตระกูลรัตนมัจฉา 

5 6507505  เด็กชาย  พิชชากร  บุญขจร 

6 6507506  เด็กชาย  ยุทธภูมิ  มะธิปmไข 

7 6507507  เด็กหญิง  ศรัณยGภัทร  จิรกวินสถิตกุล 

8 6507508  เด็กชาย  พัทธนันทG  ย่ีนาง 

9 6507509  เด็กชาย  พัชรพล  บุญป̂น 

10 6507510  เด็กหญิง  อิงฟrา  ตันติธนเดช 

11 6507511  เด็กหญิง  พาขวัญ  คำภาพิลา 

12 6507512  เด็กหญิง  ธนภร  แก2วสุข 

13 6507513  เด็กหญิง  ธัญญลักษณG  ชูพันธG 

14 6507514  เด็กหญิง  ทิพยาภา  เหล็กกล2า 

15 6507515  เด็กหญิง  เพ็ญนีต์ิ  ธนยศวงศGสกุล 

16 6507516  เด็กหญิง  สุรภา  คำอ2าย 

17 6507517  เด็กชาย  ปภังกร  บัวชุม 

18 6507518  เด็กชาย  ศรัณยพงศG  ตnะดุก 

19 6507519  เด็กชาย  จักริน  กองศรี 

20 6507520  เด็กหญิง  ตรัยรัตนG  ตาแก2ว 

21 6507521  เด็กหญิง  อัญชิสา  สุป̂ญญา 

22 6507522  เด็กชาย  ณัทกร  เนระวงคG 

23 6507523  เด็กหญิง  นภธร  คมชาญศักด์ิ 

24 6507524  เด็กชาย  กิตติธัช  สินทนา 

25 6507525  เด็กหญิง  นวภรณG  เขตวัง 

26 6507526  เด็กหญิง  วีรยา  พรสิทธางกูร 

27 6507527  เด็กหญิง  ณัฐณิชา  ทะนามแสง 

28 6507528  เด็กชาย  อานัส  อัศววิริยะกุล 

29 6507529  เด็กชาย  เมธาสิทธ์ิ  สังขGสุวรรณ 

30 6507530  เด็กชาย  ปภาวิน  ป̂ญญาราช 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังท่ี 5 ห*องสอบท่ี 76 (5309) จำนวน 30 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6507601  เด็กหญิง  ชนมGพรรษGษา  ง้ึมนันใจ 

2 6507602  เด็กชาย  ปmยทัศนG  พรหม 

3 6507603  เด็กชาย  นาคิน  มุกขGโตเกียว 

4 6507604  เด็กหญิง  จีรญาดา  ชัยรังษี 

5 6507605  เด็กหญิง  รัณชยา  กรรมาระกุล 

6 6507606  เด็กหญิง  อุบลวรรณ  ทาอินทรG 

7 6507607  เด็กหญิง  ภูริชญา  แสงสวWาง 

8 6507608  เด็กหญิง  ภิญญาพัชญG  ป̂ญญา 

9 6507609  เด็กชาย  นราวิชญG  อWอนดี 

10 6507610  เด็กชาย  ปmยวัฒนG  นารายณG 

11 6507611  เด็กหญิง  รัฐภรณG  ปริปุณนานนทG 

12 6507612  เด็กหญิง  ปาระพี  บัวเงิน 

13 6507613  เด็กชาย  พรพิทักษG  ศรศิริวงศG 

14 6507614  เด็กหญิง  ศรัณยภรณG  คำเจริญ 

15 6507615  เด็กชาย  ปรัฏถะกรณG  ขืมจันทรG 

16 6507616  เด็กหญิง  ปmยธิดา  ศิริเมือง 

17 6507617  เด็กหญิง  ภาณิชา  เนติแพทยกุล 

18 6507618  เด็กหญิง  ปาณิสรา  อWองสมบูรณG 

19 6507619  เด็กหญิง  ทนันทGยา  เทียนอำไพ 

20 6507620  เด็กหญิง  นรมน  กิจเจริญวิศาล 

21 6507621  เด็กหญิง  ภัทรธิดา  อินทริยา 

22 6507622  เด็กหญิง  กัชชรส  เอสุจินตG 

23 6507623  เด็กหญิง  รมยGนลิน  แก2วอารีลักษณG 

24 6507624  เด็กหญิง  เอม่ี  มิวเดล 

25 6507625  เด็กชาย  ธนัทพงศG  เอ่ียมสำอางคG 

26 6507626  เด็กชาย  พร2อมกุศล  ญาณภาพ 

27 6507627  เด็กหญิง  ธัญชนก  อินตะสาร 

28 6507628  เด็กชาย  วชิรวิทยG  เทพเทพินทรG 

29 6507629  เด็กหญิง  กวินธิดา  ประพฤติธรรม 

30 6507630  เด็กชาย  ญานทัศนG  เปqงอินทรG 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังท่ี 5 ห*องสอบท่ี 77 (5310) จำนวน 30 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6507701  เด็กหญิง  อัณณGณิชา  ไชยพลพงศG 

2 6507702  เด็กหญิง  กานตGธีรา  อรรถานนทG 

3 6507703  เด็กชาย  กวีศิลปj  สุขโน 

4 6507704  เด็กหญิง  มณสิญจG  สุริยวงศG 

5 6507705  เด็กชาย  อธิภัทร อารGม  จันทวิเศษ 

6 6507706  เด็กหญิง  ธนัทชญา  นันตาเวียง 

7 6507707  เด็กชาย  สิรวิชญG  ศิริป̂ญญวัฒนG 

8 6507708  เด็กชาย  ภูมิธรรม  ณ ราช 

9 6507709  เด็กชาย  เพชรรัตนG  สุมัชยา 

10 6507710  เด็กชาย  ภัทรชัย  ปmงเมือง 

11 6507711  เด็กหญิง  ณัชชา  สัมฤทธ์ิสกุล 

12 6507712  เด็กหญิง  อารดา  วิวัฒนเดชา 

13 6507713  เด็กหญิง  จารุพร  เตชัษณาวุธ 

14 6507714  เด็กชาย  ณัฐวัชตG  แนวบุตร 

15 6507715  เด็กหญิง  แสนม่ิงขวัญ  ไคขWานฟrา 

16 6507716  เด็กชาย  อภิภู  จารุพันธุG 

17 6507717  เด็กชาย  พชรคุณ  เชียงสWง 

18 6507718  เด็กชาย  ป̂ตยุบัน  วัฒนพันธพงษG 

19 6507719  เด็กหญิง  วชิรญาณG  ทรายป̂น 

20 6507720  เด็กชาย  กรวิชญG  เชยบาล 

21 6507721  เด็กชาย  ป̂ณณทัต  แปงบุญเลิศ 

22 6507722  เด็กชาย  พทศิษยG  เครือสาร 

23 6507723  เด็กชาย  รามิน  จีริผาบ 

24 6507724  เด็กหญิง  ภูริชชญา  จำปาคำ 

25 6507725  เด็กหญิง  นัยนGปพร  มานุจำ 

26 6507726  เด็กหญิง  พัทธGธีรา  หอมมาก 

27 6507727  เด็กชาย  ปธานิน  อนุพงษG 

28 6507728  เด็กหญิง  อชิรญา  อัตถศาสตรG 

29 6507729  เด็กหญิง  สโรชิน  สินธุยะ 

30 6507730  เด็กชาย  สิรภพ  วรรณชัย 

 



 

รายช่ือผู*เข*าทดสอบความรู*พ้ืนฐานทางการเรียน ในการเข*าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ปCการศึกษา 2565 

อาคารเรียนรวมหลังท่ี 5 ห*องสอบท่ี 78 (5401-1) จำนวน 23 คน 

ลำดับ เลขท่ีน่ังสอบ คำนำหน2า ช่ือผู2สมัคร          นามสกุล             

1 6507801  เด็กหญิง  เบญญาภา  แสนภพ 

2 6507802  เด็กชาย  นพณัฐ  อุWนโพธิ 

3 6507803  เด็กชาย  ลัทธพล  ผู2ผ้ึง 

4 6507804  เด็กหญิง  พรกนก  สิงหธนากร 

5 6507805  เด็กชาย  ศีลรักษา  ศีลพร 

6 6507806  เด็กชาย  นภ  นพรัตนGไกรลาศ 

7 6507807  เด็กชาย  นทนนทG  แก2วปmง 

8 6507808  เด็กชาย  กรภัทร  สินธุวงศานนทG 

9 6507809  เด็กชาย  ชยธร  ศุภการกิตติกุล 

10 6507810  เด็กหญิง  กาญจนGวาริน  จันทรGขจรชัย 

11 6507811  เด็กชาย  เตชินทG  รWางรัตนG 

12 6507812  เด็กหญิง  นภัสรัญชG  รักการพาณิชยG 

13 6507813  เด็กหญิง  อรรถวดี  พัฒนสิงหG 

14 6507814  เด็กหญิง  ปรียาดา  สารทอง 

15 6507815  เด็กหญิง  พิมพGปวีณG  วงศGมณี 

16 6507816  เด็กหญิง  นพัตร  สุคนธรส 

17 6507817  เด็กชาย  นาโอโตะ  ทานากะ 

18 6507818  เด็กหญิง  อารมณGดี  มณีชาติ 

19 6507819  เด็กหญิง  สิรภัทร  กำจรเวทยG 

20 6507820  เด็กหญิง  ลักษณารียG  สุวรรณสิทธ์ิ 

21 6507821  เด็กหญิง  กัญญาพัชรG  โพคะรัตนGศิริ 

22 6507822  เด็กหญิง  พรนภัส  จ่ันสมพงษG 

23 6507823  เด็กชาย  ธนกฤต  กิติบุตร 

 


