
รายช่ือผู*มีสิทธ์ิสอบรอบท่ี 2 เพ่ือเข*าศึกษาต=อช้ันมัธยมศึกษา ปBท่ี  4  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม= ใน 

“โครงการห*องเรียนวิทยาศาสตรLในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะท่ี 3” ของ       

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตรL วิจัยและนวัตกรรม ประจำปBการศึกษา 2566 

 

ห*องสอบท่ี ST 2301 
 
 
เลขท่ีน่ังสอบ เลขประจำตัวผู*สอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนป\จจุบัน 

1 06000054 ธัญชนก จันทร0ก่ิงทอง คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 

2 10000322 กEอขวัญ เทียนสวEาง หาดใหญEวิทยาลัย 

3 10000323 ภวิญ วรโชติกำจร หาดใหญEวิทยาลัย 

4 12000019 ปุณณ0 ตรีสัตยพันธุ0 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 

5 12000079 ศุภพิชญ0 คำอุปละ วิทยาศาสตร*จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

6 12000080 ภูสิษฐ0 คำอุปละ วิทยาศาสตร*จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

7 14000028 ณัฐวิชญ0 ฉายศิริกุล สุราษฎร0ธานี 

8 14000029 ณิชกานต0 ฉายศิริกุล สุราษฎร0ธานี 

9 14000102 ลักษิกา อาวุธ สุราษฎร0ธานี 

10 14000104 กันตินันท0 เกษตรชีวากรณ0 สุราษฎร0ธานี 

11 14000113 กานต0พิชชา ธรรมทีปกุล สุราษฎร0ธานี 

12 14000130 ธิติพัทธ0 ธนวนิชนาม  สุราษฎร0ธานี 

13 14000186 ธีรดนย0 โกละกะ สุราษฎร0ธานี 

14 14000219 ธีรภัทร มุสิกะ สุราษฎร0ธานี 

15 14000265 ณัชชา บุญจันทร0 สุราษฎร0ธานี 

16 15000106 พิมพ0อันดา โสดารักษ0 ภูเก็ตวิทยาลัย 

17 19000005 สุพิชชญา พรหมโยธา พิชัยรัตนาคาร 

18 20000224 สิระพงษ0 เศรษฐบรมศักด์ิ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 

19 23000090 อภิวิชญ0 ธวัชดำ วิทยาศาสตร0จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 

20 27000029 ปองคุณ ศรีจรัส ชัยนาทพิทยาคม 

 
 
 
 



รายช่ือผู*มีสิทธ์ิสอบรอบท่ี 2 เพ่ือเข*าศึกษาต=อช้ันมัธยมศึกษา ปBท่ี  4  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม= ใน 

“โครงการห*องเรียนวิทยาศาสตรLในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะท่ี 3” ของ       

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตรL วิจัยและนวัตกรรม ประจำปBการศึกษา 2566 

 

ห*องสอบท่ี ST 2302 
 
 
เลขท่ีน่ังสอบ เลขประจำตัวผู*สอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนป\จจุบัน 

21 29000021 วงศกร กล[วยน[อย สระบุรีวิทยาคม 

22 33000016 ธัญรดา มณีรัตนาพร วิทยาศาสตร*จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 

23 33000028 ศศิภา สันตะวัน วิทยาศาสตร*จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 

24 33000073 วีระวัสส0 ชัยพันธุ0 วิทยาศาสตร*จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 

25 33000116 ธนภรณ0 กุนมล วิทยาศาสตร*จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 

26 33000126 ณัฐพัชร0 สิทธิสมบัติ วิทยาศาสตร*จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 

27 33000210 ศลิษา จิตศรัณยูกุล วิทยาศาสตร*จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 

28 33000385 วรนิษฐา ขาวสุวรรณ เฉลิมขวัญสตรี 

29 34000020 ธีทัต ประยูรวงษ0 กำแพงเพชรพิทยาคม 

30 34000075 กนกลักษณ0 เฟ̂_องวาณิชย0 กำแพงเพชรพิทยาคม 

31 35000012 ธัญชนก นาถกร ตากพิทยาคม 

32 35000044 ศศิมา บุญมาก สรรพวิทยาคม 

33 35000052 ปุญญิศา ภูมิอินทร0 ตากพิทยาคม 

34 35000063 กฤตธัช สุวรรณถาวรตกุล ตากพิทยาคม 

35 36000010 อนันตญา เสริมชาติเจริญกาล นครสวรรค0 

36 36000045 ภัทราภรณ0 บัวมาก นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 

37 36000054 ชวัลวิทย0 ประเสริฐเวชกุล นครสวรรค0 

38 37000057 วุฒิภัทร พงษ0พุฒ ตะพานหิน 

39 40000002 พนิตพิชา จันรุณ อุตรดิตถ0 

40 40000045 อนุวัฒน0 ทิง้ิวงาม อุตรดิตถ0 

 
 
 



รายช่ือผู*มีสิทธ์ิสอบรอบท่ี 2 เพ่ือเข*าศึกษาต=อช้ันมัธยมศึกษา ปBท่ี  4  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม= ใน 

“โครงการห*องเรียนวิทยาศาสตรLในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะท่ี 3” ของ       

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตรL วิจัยและนวัตกรรม ประจำปBการศึกษา 2566 

 

ห*องสอบท่ี ST 2303 
 
 
เลขท่ีน่ังสอบ เลขประจำตัวผู*สอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนป\จจุบัน 

41 40000059 สรวิชญ0 ทับเกษม อุตรดิตถ0 

42 40000087 ปรเมษฐ0 จ๋ิวปาน อุตรดิตถ0 

43 40000097 ชวัลรัตน0 มณีงาม อุตรดิตถ0ดรุณี 

44 40000139 อนัญญา วรพัฒนเมธ อุตรดิตถ0 

45 41000006 ปfยพล ไชยสุข มงฟอร0ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 

46 41000010 ดารมิงค0 บุษดาคำ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมE 

47 41000012 ปริญญ0 กันทวัง มงฟอร0ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 

48 41000014 ภัทริศ พัฒนา สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมE 

49 41000019 โกษิณ เฉลิมสุขสันต0 วารีเชียงใหมE 

50 41000049 ธนันท0รัฐ จอนสมจิตร0 วิชัยวิทยา 

51 41000050 ล[านนา อินตiะยศ ยุพราชวิทยาลัย 

52 41000056 ปภาวิชญ0 จินตนา ยุพราชวิทยาลัย 

53 41000078 วริศ ฤทธ์ิมานะ มงฟอร0ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 

54 41000088 ธัญย0พิชญะ ประกายวิทย0 วิชัยวิทยา 

55 41000094 จินตกัญญา แสงจง มงฟอร0ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 

56 41000128 ภูมิใจ ชัยอิสระเสรี ปรินส0รอยแยลส0วิทยาลัย 

57 41000134 พุฒิพงศ0 ปjญญาศิริวงค0 ปรินส0รอยแยลส0วิทยาลัย 

58 41000161 ปวิศรา วราสินธ0 ยุพราชวิทยาลัย 

59 41000187 กานต0พิสชา โตไพบูลย0 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมE 

60 41000196 กนกอร กาญจนรังษี ปรินส0รอยแยลส0วิทยาลัย 

 
 
 
 



รายช่ือผู*มีสิทธ์ิสอบรอบท่ี 2 เพ่ือเข*าศึกษาต=อช้ันมัธยมศึกษา ปBท่ี  4  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม= ใน 

“โครงการห*องเรียนวิทยาศาสตรLในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะท่ี 3” ของ       

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตรL วิจัยและนวัตกรรม ประจำปBการศึกษา 2566 

 

ห*องสอบท่ี ST 2201 
 
 
เลขท่ีน่ังสอบ เลขประจำตัวผู*สอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนป\จจุบัน 

61 41000217 เปรม แก[วบุญสEง มงฟอร0ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 

62 41000223 ศุภกริชชฐ0 ปjญญแสง มงฟอร0ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 

63 41000236 จณิสตา คำกิติ วัฒโนทัยพายัพ 

64 41000265 ธีระโชติ ฟูใจ ยุพราชวิทยาลัย 

65 41000288 ญาณกร แซEพEาน ชEองฟlาซินเซิงวาณิชบำรุง 

66 41000293 กชพร เพ่ิมกำลังพล ปรินส0รอยแยลส0วิทยาลัย 

67 42000001 กฤตภาส แก[วน[อย สามัคคีวิทยาคม 

68 42000021 นิรชา งามเหมาะ สามัคคีวิทยาคม 

69 42000028 ณัฐพร เอ่ียมอรุณวรรณ สามัคคีวิทยาคม 

70 42000044 พิชชาภา สัมพันธ0นุกูล สามัคคีวิทยาคม 

71 42000055 ศิวัช มณีวงศ0 วิทยาศาสตร*จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

72 42000057 พริมรตา กิตติชยากุล วิทยาศาสตร*จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

73 42000063 เดEนตุลา จันตiะคาด วิทยาศาสตร*จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

74 42000083 กันติชา ทิพพวงค0 วิทยาศาสตร*จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

75 42000094 ณฐกร ขัติยะ วิทยาศาสตร*จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

76 42000106 ปณชัย ปm_แสงเงิน วิทยาศาสตร*จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

77 42000111 ณัฏฐ0ธนัน ปานมาก สามัคคีวิทยาคม 

78 42000120 ปณิดาภา ณ วันจันทร0 สามัคคีวิทยาคม 

79 42000122 กิตติกร สีไพร สามัคคีวิทยาคม 

80 42000133 ภูรี เขียวแก[ว วิทยาศาสตร*จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
 
 
 
 



รายช่ือผู*มีสิทธ์ิสอบรอบท่ี 2 เพ่ือเข*าศึกษาต=อช้ันมัธยมศึกษา ปBท่ี  4  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม= ใน 

“โครงการห*องเรียนวิทยาศาสตรLในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะท่ี 3” ของ       

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตรL วิจัยและนวัตกรรม ประจำปBการศึกษา 2566 

 

ห*องสอบท่ี ST 2202 
 
 
เลขท่ีน่ังสอบ เลขประจำตัวผู*สอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนป\จจุบัน 

81 42000138 เตชินท0 คงศรีเจริญ สามัคคีวิทยาคม 

82 42000144 สรวิชญ0 กาต๊ิบ สามัคคีวิทยาคม 

83 42000175 ณัฐกัญญา สุขสำราญ สามัคคีวิทยาคม 

84 42000209 ประภาวรินทร0 รูปสูง สามัคคีวิทยาคม 

85 42000222 เบญญาภา ริมทอง สามัคคีวิทยาคม 

86 42000251 พลภัทร มนตร0วัชรินทร0 สามัคคีวิทยาคม 

87 42000288 เปpนตEอ มนิษาบวรกุล สามัคคีวิทยาคม 

88 42000296 นันท0นภัส ใจวงค0 สามัคคีวิทยาคม 

89 42000335 แทนคุณ อัมพวา สามัคคีวิทยาคม 

90 43000003 พิมพ0นารา ชราพก ศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดนEาน 

91 43000004 ณัฎฐกมล ขัติยะ ปjว 

92 43000008 เขมจิรา อนันต0 ปjว 

93 43000009 ฐิติกร คำอ[าย สตรีศรีนEาน 

94 43000032 ณัฐชนน พันธวงค0 สตรีศรีนEาน 

95 43000051 พีรวิชญ0 การินไชย ศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดนEาน 

96 43000059 พิศุธย์ิ คงปุก ศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดนEาน 

97 43000066 ญาณิศา จันทร0ดี สตรีศรีนEาน 

98 43000073 คณพศ กาญจนสินิทธ0 สตรีศรีนEาน 

99 43000080 ปวีย0ธิดา ทุEงลา สตรีศรีนEาน 

100 43000083 ปาณิศา ศรชัย สตรีศรีนEาน 

 
 
 
 



รายช่ือผู*มีสิทธ์ิสอบรอบท่ี 2 เพ่ือเข*าศึกษาต=อช้ันมัธยมศึกษา ปBท่ี  4  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม= ใน 

“โครงการห*องเรียนวิทยาศาสตรLในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะท่ี 3” ของ       

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตรL วิจัยและนวัตกรรม ประจำปBการศึกษา 2566 

 

ห*องสอบท่ี ST 2203 
 
 
เลขท่ีน่ังสอบ เลขประจำตัวผู*สอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนป\จจุบัน 

101 43000087 ศุภวิชญ0 ไชยสลี สตรีศรีนEาน 

102 43000089 ปวริศา ราชพลีสิงห0 ปjว 

103 43000090 มนัสนันท0 ใจบุญ สตรีศรีนEาน 

104 43000127 บุญรักษา วิชัยตiะ ศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดนEาน 

105 43000135 นลัทรดา พิเคราะห0 ปjว 

106 43000161 วรกันต0 นันติยะ ศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดนEาน 

107 43000175 ณัฐภูมิสิริ พุกประเสริฐ ศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดนEาน 

108 43000197 จิรัชญา แสนธิวัง สตรีศรีนEาน 

109 44000001 ชตวัลค0 ทองอุEน พะเยาพิทยาคม 

110 44000019 พิชญา พิพัฒนพงศ0กุล เชียงคำวิทยาคม 

111 44000027 ภาสกฤต คงสงวนสุข พะเยาพิทยาคม 

112 44000031 ภาสินี ขาวงาม พะเยาพิทยาคม 

113 44000048 อัยยา สุทธิกุลบุตร พะเยาพิทยาคม 

114 44000141 วิชยิน กันทายวง พะเยาพิทยาคม 

115 45000003 ศุภกร วดีอินทวงศ0 เทพนารี 

116 45000008 นภัสสร จองพิพัฒนพงษ0 พิริยาลัยจังหวัดแพรE 

117 45000018 อารียา นันตา นารีรัตน0จังหวัดแพรE 

118 45000019 ไปรยภัค ถิรนันท0 นารีรัตน0จังหวัดแพรE 

119 45000022 จิณณพัต กัลยา พิริยาลัยจังหวัดแพรE 

120 45000024 ชิชญา โอสถสมบูรณ0 นารีรัตน0จังหวัดแพรE 

 
 
 
 



รายช่ือผู*มีสิทธ์ิสอบรอบท่ี 2 เพ่ือเข*าศึกษาต=อช้ันมัธยมศึกษา ปBท่ี  4  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม= ใน 

“โครงการห*องเรียนวิทยาศาสตรLในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะท่ี 3” ของ       

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตรL วิจัยและนวัตกรรม ประจำปBการศึกษา 2566 

 

ห*องสอบท่ี ST 2209 
 
 
เลขท่ีน่ังสอบ เลขประจำตัวผู*สอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนป\จจุบัน 

121 45000028 นราวิชญ0 ตาลกุล พิริยาลัยจังหวัดแพรE 

122 45000033 ไอริสา บุญมี พิริยาลัยจังหวัดแพรE 

123 45000043 วรฤทัย ขัตติโย นารีรัตน0จังหวัดแพรE 

124 45000063 พิชาญาณ0 จันรุณ เทพนารี 

125 45000064 ปjณฑิตา คำทิพย0 นารีรัตน0จังหวัดแพรE 

126 45000069 ศุภวิชญ0 อุEนกาศ พิริยาลัยจังหวัดแพรE 

127 45000074 วชิรญาณ0 ทองประไพ นารีรัตน0จังหวัดแพรE 

128 45000076 ปfยาภรณ0 ศรีใจวงศ0 นารีรัตน0จังหวัดแพรE 

129 47000001 ฐปนรรฆ0 เทียมถนอม บุญวาทย0วิทยาลัย 

130 47000009 ณัฏฐวศา คำแผลง บุญวาทย0วิทยาลัย 

131 47000013 กฤษฎา พงศ0สุพัฒน0 บุญวาทย0วิทยาลัย 

132 47000014 กันตินันท0 อภัยสุวรรณ บุญวาทย0วิทยาลัย 

133 47000021 ชัญญานิตา ง[าวทาสม บุญวาทย0วิทยาลัย 

134 47000022 พลอยชยา แจEมพรมงคล บุญวาทย0วิทยาลัย 

135 47000037 อิษยา จารุวัฒนกุล บุญวาทย0วิทยาลัย 

136 47000042 อชิรญา พิลา บุญวาทย0วิทยาลัย 

137 47000053 มนัสนันท0 จิตตวัฒนรัตน0 บุญวาทย0วิทยาลัย 

138 47000055 ณัดฐนันญ0 พลอยแดง บุญวาทย0วิทยาลัย 

139 47000058 ภภรกัญ วณิชย0วิสุทธ์ิชัย บุญวาทย0วิทยาลัย 

140 47000063 มินตรา วิธวาศิริ บุญวาทย0วิทยาลัย 

 
 
 
 



รายช่ือผู*มีสิทธ์ิสอบรอบท่ี 2 เพ่ือเข*าศึกษาต=อช้ันมัธยมศึกษา ปBท่ี  4  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม= ใน 

“โครงการห*องเรียนวิทยาศาสตรLในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะท่ี 3” ของ       

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตรL วิจัยและนวัตกรรม ประจำปBการศึกษา 2566 

 

ห*องสอบท่ี ST 2207-8 
 
 
เลขท่ีน่ังสอบ เลขประจำตัวผู*สอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนป\จจุบัน 

141 47000109 ภัทรพล ปวงแก[ว บุญวาทย0วิทยาลัย 

142 47000111 กัลยกร มากเมือง บุญวาทย0วิทยาลัย 

143 48000023 ด่ังใจ เรือนเงิน จักรคำคณาทร 

144 48000079 คุณภัทร มือแป ธีรกานท0บ[านโฮEง 

145 49000030 ณ นนท0 พิริยะสกุลย่ิง ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี 

146 49000257 เพียงพอ ชัยจันทา อุดรพิทยานุกูล 

147 51000003 ภัทราพร นินทรีย0 เลยพิทยาคม 

148 51000115 พงศ0ปณต สกุลคู วิทยาศาสตร0จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 

149 51000189 ธนภัทร ชารี วิทยาศาสตร0จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 

150 68000117 ภัทรวดี คำนึงสิทธิ ชลกันยานุกูล 

151 68000251 ธัญรดา สุขเกษม วิทยาศาสตร0จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 

152 70000045 นิศารัตน0 ช่ืนชม เซนต0หลุยส0 ฉะเชิงเทรา 

153 74000106 ณัชชาพรณ0 เงินยวง ระยองวิทยาคม 

154 78000427 กุลวริศร0 ชาญเกียรติก[อง สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

155 82000179 สิรินทรา นภาชัยเทพ บดินทรเดชา (สิงห0 สิงหเสนี) 

156 82000301 ณรัชช0อร ชิตทรงสวัสด์ิ วัฒนาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 



รายช่ือผู*มีสิทธ์ิสอบรอบท่ี 2 เพ่ือเข*าศึกษาต=อช้ันมัธยมศึกษา ปBท่ี  4  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม= ใน 

“โครงการห*องเรียนวิทยาศาสตรLในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะท่ี 3” ของ       

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตรL วิจัยและนวัตกรรม ประจำปBการศึกษา 2565 

 

ห*องสอบท่ี ST 2 ห*องปฏิบัติการ 2 (ห*องพิเศษ1) 

 

เลขท่ีน่ังสอบ เลขประจำตัวผู*สอบ ช่ือ - สกุล 

   

 


