
 

                        
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนราชานุบาล จังหวัดน่าน 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบแข่งขันความรู้โครงการห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

โรงเรียนราชานุบาล ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
    ตามที่โรงเรียนราชานุบาลได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเพ่ือสอบแข่งขันวัดความรู้โครงการห้องเรียน
ส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 4 ประจ าปีการศึกษา 2564  

 บัดนี้  โรงเรียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบแข่งขันวัดความรู้โครงการห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนราชานุบาล 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายป ระกาศนี้           
เข้าสอบ ในวันที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ตามตารางสอบนี้ 

 

 
ตารางสอบแข่งขันวัดความรู้โครงการห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

โรงเรียนราชานุบาล ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

วัน/เดือน/ปี เวลาสอบ รายวิชา ระยะเวลา 
วันอาทิตย์ 

ที่ 14 มีนาคม 
2564 

09.00 - 10.00 น. คณิตศาสตร์ 60 นาที 
10.00 - 10.15 น. พัก 
10.15 - 11.15 น. วิทยาศาสตร์ 60 นาที 
11.15 - 12.15 น. ภาษาอังกฤษ 60 นาที 

 
             ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการเข้าสอบดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา 
ตรวจกระดาษค าตอบ และถือการสอบเป็นโมฆะ 
 1. เข้าห้องสอบในเวลา 09.00-09.15 น. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังเวลา 09.30 น. 
 2. ไม่อนุญาตให้น ากระดาษใด ๆ และอุปกรณ์ช่วยคิดค านวณ เช่น เครื่องคิดเลข นาฬิกาท่ีใช้ในการ
ค านวณได้ ไม้บรรทัดที่มีสูตรค านวณต่าง ๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 
 3. ไม่อนุญาตให้น ากระเป๋าและสัมภาระส่วนตัว ตลอดจนอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ เช่น วิทยุสื่อสาร 
วิทยุติดตามตัว โทรศัพท์เคลื่อนที หรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด และทางคณะกรรมการผู้คุม
สอบจะไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน หากเกิดกรณีสูญหายหรือกรณีใด ๆ 
 4. ปฏิบัติตามมาตรการ Covid -19 อย่างเคร่งครัด 

 

 ประกาศ ณ วันที่  11 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 
 
  
 

                  (นางมนตรา  ฟักมงคล) 
                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนราชานุบาล 



ล ำดับ โรงเรียน เลขท่ีน่ังสอบ
1 เด็กชาย ธีรวิทย์ สุทธเสนา ราชานุบาล 1
2 เด็กชาย พศุตม์ มูลกัน ราชานุบาล 2
3 เด็กชาย อิทธพัทธ์ ไชยโชค ราชานุบาล 3
4 เด็กหญิง นิพิษฐา ไชยศิลป์ ราชานุบาล 4
5 เด็กหญิง ภัทรวัลล์ิ ปิจดี ราชานุบาล 5
6 เด็กหญิง พัศธนัญญา เดชเสน ราชานุบาล 6
7 เด็กชาย ธนกฤต มูลค า ราชานุบาล 7
8 เด็กชาย ณัฎพงศ์ เกษมจิตร ราชานุบาล 8
9 เด็กชาย กรวิชญ์ สุวรรณนาค ราชานุบาล 9
10 เด็กหญิง พาขวัญ งามค าตัน ราชานุบาล 10
11 เด็กหญิง พรรณภัทร สายสมบัติ ราชานุบาล 11
12 เด็กหญิง กัลยกร เย็นใจมา ราชานุบาล 12
13 เด็กชาย ชลณภัทร์ บุญสุยะ ราชานุบาล 13
14 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ค าปัน ราชานุบาล 14
15 เด็กชาย นพเกล้า ณ น่าน ราชานุบาล 15
16 เด็กชาย ธนกฤต บุญประเสริฐ ราชานุบาล 16
17 เด็กชาย ณพิศิษฎ์ ศรีประเสริฐ ราชานุบาล 17
18 เด็กชาย ชวนากร ถาวรโชติ ราชานุบาล 18
19 เด็กหญิง โชติกา ถุงเถ่ือน ราชานุบาล 19
20 เด็กหญิง ปุญญาพัฒน์  แสงวงค์ ราชานุบาล 20
21 เด็กหญิง พรลภัส รองเดช ราชานุบาล 21
22 เด็กชาย มนัญชัย ค าเวียง ราชานุบาล 22
23 เด็กชาย ชัยวิชญ์ จันทวงค์ ราชานุบาล 23
24 เด็กชาย นฤบดินทร์ ไชยกลาง ราชานุบาล 24
25 เด็กชาย ณัฐชนน มะโนวัน ราชานุบาล 25
26 เด็กหญิง วรพร แรงคง ราชานุบาล 26
27 เด็กหญิง นฤรัตน์ คชแก้ว ราชานุบาล 27
28 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา กันขาว ราชานุบาล 28
29 เด็กหญิง อภิชญา แก้วตุ้ย ราชานุบาล 29
30 เด็กหญิง นลินนิภา กันธิยา ราชานุบาล 30
31 เด็กหญิง ชญินทิตา ก๋าแก้ว สมปัญญา 31
32 เด็กหญิง สราญารัตน์ ผุดผ่องพรรณ สมปัญญา 32
33 เด็กชาย เดชชนนน โชคบัณฑิต บ้านข่ึงงามมงคล 33
34 เด็กหญิง พร้อมพลอย ต๊ะพรหม ราชานุบาล 34

                     ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบโครงกำรห้องเรียนส่งเสริมศักยภำพวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์

  โรงเรียนรำชำนุบำล     ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564
ห้องสอบท่ี  1 (ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 2/1 )

ช่ือ-สกุล

ระดับช้ันท่ีสอบ  ประถมศึกษำปีท่ี 2



ล ำดับ โรงเรียน เลขท่ีน่ังสอบ
1 เด็กชาย จิตติพัฒน์ จิใจ ราชานุบาล 35
2 เด็กชาย ณัฐเมศฐ์ วิเศษสรรค์ ราชานุบาล 36
3 เด็กชาย บวรวิชญ์ นันต๊ะ ราชานุบาล 37
4 เด็กหญิง รสา แสงสุริยะ ราชานุบาล 38
5 เด็กหญิง ภูมิพิชญ์ เชียงลา ราชานุบาล 39
6 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ วรรณพงษ์ ราชานุบาล 40
7 เด็กชาย ณภัทร เจริญผล ราชานุบาล 41
8 เด็กชาย อวิรุทธ์ิ ทัพสกุลศักด์ิ ราชานุบาล 42
9 เด็กชาย ธีรดนย์ ท่ังทอง ราชานุบาล 43
10 เด็กหญิง นันท์นภัส แสนอุบล ราชานุบาล 44
11 เด็กหญิง สาระวารี แพงโท ราชานุบาล 45
12 เด็กหญิง ภคพร ท้าวเชียง ราชานุบาล 46
13 เด็กชาย ธนาธิป อินทรีย์ ราชานุบาล 47
14 เด็กชาย กฤตชัย ศรีตนไชย ราชานุบาล 48
15 เด็กชาย พชร แสงสุวรรณ ราชานุบาล 49
16 เด็กชาย ณภัทร อินต๊ะเข่ือน ราชานุบาล 50
17 เด็กชาย พศุตม์ ข าบาง ราชานุบาล 51
18 เด็กหญิง รุ่งนิรันดร์ เพชรธันยบูรณ์ ราชานุบาล 52
19 เด็กหญิง รัญชิดา ทองปลูก ราชานุบาล 53
20 เด็กหญิง พัชราภรณ์ รุ่งเรือง ราชานุบาล 54
21 เด็กชาย พุฒิภัทร รัตนะ ราชานุบาล 55
22 เด็กชาย ธีรภัทร รัตน  าหิน ราชานุบาล 56
23 เด็กชาย นพคุณ ช านาญณรงค์ ราชานุบาล 57
24 เด็กชาย พงศ์ภีระ วิเศษกันทรากร ราชานุบาล 58
25 เด็กชาย ชัยวิชญ์ เวชพันธ์ุ ราชานุบาล 59
26 เด็กหญิง กานต์สินี ผัดสา ราชานุบาล 60
27 เด็กหญิง กนกพร วิชัยพูนทรัพย์ ราชานุบาล 61
28 เด็กหญิง กีรติกา ทะอินทร์ ราชานุบาล 62
29 เด็กชาย ณัชพล กันทะตา ราชานุบาล 63
30 เด็กหญิง ธีร์จุฑา ไชยเลิศ ราชานุบาล 64
31 เด็กชาย ศุภกฤต ทิพจันทร์ น่านคริสเตียนศึกษา 65
32 เด็กชาย ภัทรพล เย็นใจมา น่านคริสเตียนศึกษา 66
33 เด็กชาย กอบกาญจน์ สมบูรณ์น้อย น่านคริสเตียนศึกษา 67
34 เด็กหญิง บุญสิริ พลธนะ ราชานุบาล 68

ช่ือ-สกุล

                     ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบโครงกำรห้องเรียนส่งเสริมศักยภำพวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์

  โรงเรียนรำชำนุบำล     ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564
   ห้องสอบท่ี  2  (ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 2/2 )

ระดับช้ันท่ีสอบ   ประถมศึกษำปีท่ี 2



ล ำดับ โรงเรียน เลขท่ีน่ังสอบ
1 เด็กชาย ปวรธรรศ ลัมยศ ราชานุบาล 69
2 เด็กชาย ภัทรภณ ศรชัย ราชานุบาล 70
3 เด็กหญิง ธัญชนก แก้วชุม ราชานุบาล 71
4 เด็กหญิง รวินท์นิภา พรมมา ราชานุบาล 72
5 เด็กหญิง สิริวรินทร์ รัตนจันทร์ ราชานุบาล 73
6 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ ครุธเงิน ราชานุบาล 74
7 เด็กชาย ทวีโชค อุ่นตุ้ย ราชานุบาล 75
8 เด็กชาย กิตติภูมิ อินทราพงษ์ ราชานุบาล 76
9 เด็กชาย สิรธีร์ ทองรูปพรรณ ราชานุบาล 77
10 เด็กหญิง แพรพันวาพร มหาไม้ ราชานุบาล 78
11 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ขิใสยา ราชานุบาล 79
12 เด็กหญิง วรรณรดา ณ น่าน ราชานุบาล 80
13 เด็กชาย รุจิภาส ชัยโลกา ราชานุบาล 81
14 เด็กชาย กิตติภูมิ รัชพลโฉมยงค์ ราชานุบาล 82
15 เด็กชาย ชยพล ชัยยศ ราชานุบาล 83
16 เด็กชาย ภคพงษ์ สมการ ราชานุบาล 84
17 เด็กชาย ณัฐชนน ถาทะนะ ราชานุบาล 85
18 เด็กหญิง สิริสุภดา รักชอบ ราชานุบาล 86
19 เด็กหญิง ขวัญชมน่าน ทะก๋า ราชานุบาล 87
20 เด็กหญิง กานต์นัดดา เอ่ียมอ่อน ราชานุบาล 88
21 เด็กชาย ภูคนนท์ อุปนันท์ ราชานุบาล 89
22 เด็กชาย กฤษฎา ทาค าสม ราชานุบาล 90
23 เด็กชาย พิสิษฐ์ เกตุพีรศิษฐ์ ราชานุบาล 91
24 เด็กชาย ปริยพงษ์ เทพสาร ราชานุบาล 92
25 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ ทะฤาษี ราชานุบาล 93
26 เด็กหญิง ธัลรัตน์ อยู่เจริญ ราชานุบาล 94
27 เด็กหญิง พัทธนันท์ พลจร ราชานุบาล 95
28 เด็กหญิง ทับทิม ใจจันทร์ ราชานุบาล 96
29 เด็กชาย นันทิวัฒน์ ตายอด ราชานุบาล 97
30 เด็กหญิง สกุลญารัตน์ ขัดเงางาม ราชานุบาล 98
31 เด็กชาย เอกคณินจ์ พงศ์สังกาจ อัจสัมชัญระยอง 99
32 เด็กชาย บัณฑิต อินใจ น่านคริสเตียนศึกษา 100
33 เด็กหญิง ปุณยภา คันทะมูล อนุบาลก าแพงเพชร 101

ช่ือ-สกุล
  ห้องสอบท่ี  3 (ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 2/3 )

                     ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบโครงกำรห้องเรียนส่งเสริมศักยภำพวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์

  โรงเรียนรำชำนุบำล     ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564
ระดับช้ันท่ีสอบ   ประถมศึกษำปีท่ี 2



ล ำดับ โรงเรียน เลขท่ีน่ังสอบ
1 เด็กชาย ธีรวุฒิ ทาเสน ราชานุบาล 102
2 เด็กชาย ปวีณ โกรีภาพ ราชานุบาล 103
3 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ศรีสุขค า ราชานุบาล 104
4 เด็กหญิง กวินทิพย์ แก้วกันทา ราชานุบาล 105
5 เด็กหญิง พิชชาอร ยอดออน ราชานุบาล 106
6 เด็กชาย พณิชพล ชมพู ราชานุบาล 107
7 เด็กชาย พิทักษ์ วาฤทธ์ิ ราชานุบาล 108
8 เด็กชาย สิรวิชญ์ สุขทวี ราชานุบาล 109
9 เด็กหญิง ปวันพัสตร์  ปันทะนะ ราชานุบาล 110
10 เด็กหญิง ชนกนันท์ ญาติฝูง ราชานุบาล 111
11 เด็กหญิง เขมจิรา ณัฐปดัลภ์ ราชานุบาล 112
12 เด็กชาย ฉัตรเฉลิม สมศรี ราชานุบาล 113
13 เด็กชาย ธนภูมิ สมดวง ราชานุบาล 114
14 เด็กชาย ศุภณัฐ วัฒนากรณ์ ราชานุบาล 115
15 เด็กชาย กวินทร์ สุขวุฒิไชย ราชานุบาล 116
16 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ ใจจันทร์ ราชานุบาล 117
17 เด็กชาย ชัยธีริทธ์ิ สมันจิตร์ ราชานุบาล 118
18 เด็กหญิง กชพร ไชยศิริ ราชานุบาล 119
19 เด็กหญิง รัตน์เกล้า หาญสกุลชัย ราชานุบาล 120
20 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สิทธิกัน ราชานุบาล 121
21 เด็กชาย กนกพล ปันชุน ราชานุบาล 122
22 เด็กชาย ลภณ ผ่องศรีสุข ราชานุบาล 123
23 เด็กชาย ณัฐชนน ใจจันทร์ ราชานุบาล 124
24 เด็กชาย สรวิชญ์ กองทา ราชานุบาล 125
25 เด็กหญิง ไพลิน เชื อหมอ ราชานุบาล 126
26 เด็กหญิง กีรติพร ธนะมิตร ราชานุบาล 127
27 เด็กหญิง ภัทรนันท์ ต๊ะมุกดา ราชานุบาล 128
28 เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ เฟืองแก้ว ราชานุบาล 129
29 เด็กชาย ณฐพงศ์ สุท าเลา ราชานุบาล 130
30 เด็กหญิง ชนัญญา ชนะงาม ราชานุบาล 131
31 เด็กหญิง จิรัชญา ปัญญาค า พรรณทิพย์วิทยา 132
32 เด็กชาย พีรวิชญ์ กันชนะ น่านคริสเตียนศึกษา 133
33 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ วีระพันธ์ น่านคริสเตียนศึกษา 134
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ล ำดับ โรงเรียน เลขท่ีน่ังสอบ
1 เด็กชาย ณัฐภัทร     ค าน้อย ราชานุบาล 1
2 เด็กชาย ณัฏฐภัทร ล าน้อย ราชานุบาล 2
3 เด็กชาย บุญยรัตต์ บัณฑิต ราชานุบาล 3
4 เด็กชาย อภิณัฐ สุนันต๊ะ ราชานุบาล 4
5 เด็กชาย ชวัลวิทย์ วงค์วุฒิ ราชานุบาล 5
6 เด็กหญิง ศิรัสวยา  ปัญญานะ ราชานุบาล 6
7 เด็กหญิง อัญญารัตน์   ท าเพียร ราชานุบาล 7
8 เด็กหญิง ภคมน พลังฤทธ์ิ ราชานุบาล 8
9 เด็กหญิง ธิดารัตน์ กิวัฒนา ราชานุบาล 9
10 เด็กหญิง วชิรญาณ์ กุณา ราชานุบาล 10
11 เด็กชาย นิรัช  กระฐินทอง ราชานุบาล 11
12 เด็กชาย ชินดนัย สบานงา ราชานุบาล 12
13 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ วิชารักษ์ ราชานุบาล 13
14 เด็กชาย ญาณภัทร หอมใบบัว ราชานุบาล 14
15 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ ไชยศิลป์ ราชานุบาล 15
16 เด็กชาย วรัชญ์ ค าลือ ราชานุบาล 16
17 เด็กหญิง ชนม์พิชา พินิจสุวรรณ ราชานุบาล 17
18 เด็กหญิง พัชรียา ไชยสลี ราชานุบาล 18
19 เด็กหญิง นิศารัตน์ แก้วมา ราชานุบาล 19
20 เด็กหญิง ณภัทร์พิชชา พิริยกรพงศ์ ราชานุบาล 20
21 เด็กชาย ภัตธนสันต์   มาขวา ราชานุบาล 21
22 เด็กหญิง กนกวรรณ ชัยค า ราชานุบาล 22
23 เด็กหญิง ศุภิสรา อินทิยศ ราชานุบาล 23
24 เด็กหญิง ณัฐชนน  มลาวรรณ ราชานุบาล 24
25 เด็กหญิง เบญญาภา  ศรีงาม ราชานุบาล 25
26 เด็กหญิง  อชิรญา รัตนอุบล ราชานุบาล 26
27 เด็กหญิง แพรตะวัน ค าประเสริฐ พรรณทิพย์วิทยา 27
28 เด็กชาย กันต์พิชาญ ป่ินทอง น่านคริสเตียนศึกษา 28
29 เด็กชาย ธนภัทร ค าหว่าง ราชานุบาล 29
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ล ำดับ โรงเรียน เลขท่ีน่ังสอบ
1 เด็กชาย วีระพัฒน์  สุขใจ ราชานุบาล 30
2 เด็กชาย ศิวกร   ศรีชาแอน ราชานุบาล 31
3 เด็กชาย ปรมะ จันทรมณี ราชานุบาล 32
4 เด็กชาย ภัทรดนัย สวัสดีวงษา ราชานุบาล 33
5 เด็กหญิง จิรัชญา   ตาค า ราชานุบาล 34
6 เด็กหญิง กัญญาพัชร  ผ่องศรีสุข ราชานุบาล 35
7 เด็กหญิง วรรณกร น้อยจีน ราชานุบาล 36
8 เด็กหญิง สุธิมา ต๊ะกิติ ราชานุบาล 37
9 เด็กหญิง ณัฐชา หาญชัย ราชานุบาล 38
10 เด็กหญิง ศิริรัตน์ มหาปาน ราชานุบาล 39
11 เด็กชาย กษิด์ิเดช  วุฒิ ราชานุบาล 40
12 เด็กชาย เตชิต  สุดใจ ราชานุบาล 41
13 เด็กชาย นันตชัย นันต๊ะ ราชานุบาล 42
14 เด็กชาย ชินสุเวศ แก้วกันยา ราชานุบาล 43
15 เด็กชาย ณัฐชนน กุดนาน้อย ราชานุบาล 44
16 เด็กหญิง โยษิตา คะใจ ราชานุบาล 45
17 เด็กหญิง กชพรรณ ชุติโชติธนัน ราชานุบาล 46
18 เด็กหญิง ธนภรณ์   ธิค า ราชานุบาล 47
19 เด็กหญิง ภิญญารัชช์ แต้มด่ืม ราชานุบาล 48
20 เด็กชาย ธนกฤต ไชยรังษี ราชานุบาล 49
21 เด็กชาย นนท์ปวิชญ์ อินน้อย ราชานุบาล 50
22 เด็กหญิง ปัญญาพร ขุนแก้ว ราชานุบาล 51
23 เด็กชาย ปิยพัทธ์  พิมสาร ราชานุบาล 52
24 เด็กหญิง ลภัสรดา มะซังหลง ราชานุบาล 53
25 เด็กหญิง อชิรญาณ์ จิตมะโน ราชานุบาล 54
26 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ วังตา อนุบาลอยู่วิทยา 55
27 เด็กขาย ธนกฤต ใหวพรม อนุบาลอยู่วิทยา 56
28 เด็กหญิง ชนิตา จันทร์ผง น่านคริสเตียนศึกษา 57

                     ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบโครงกำรห้องเรียนส่งเสริมศักยภำพวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์

                     ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบโครงกำรห้องเรียนส่งเสริมศักยภำพวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
ระดับช้ันท่ีสอบ  ประถมศึกษำปีท่ี 4

  โรงเรียนรำชำนุบำล     ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564
   ห้องสอบท่ี  2 (ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4/2 )

ช่ือ-สกุล



ล ำดับ โรงเรียน เลขท่ีน่ังสอบ
1 เด็กชาย สิรวัฒน์   บุตรศรีภูมิ ราชานุบาล 58
2 เด็กชาย ปุณณวิช   ศรีแก้ว ราชานุบาล 59
3 เด็กชาย ธฤตวัน มหาวัน ราชานุบาล 60
4 เด็กชาย รัชชานนท์ รัตนพิสิษฐ์ไพศาล ราชานุบาล 61
5 เด็กหญิง สิริวิมล ไชยโคตร ราชานุบาล 62
6 เด็กหญิง ประวิชญา  เบิกบาล ราชานุบาล 63
7 เด็กหญิง ขวัญจิรา  ปัตติธรรม ราชานุบาล 64
8 เด็กหญิง ศุภนิดา ชูติพงศ์ ราชานุบาล 65
9 เด็กหญิง ปภาอร ศรีจันทร์ ราชานุบาล 66
10 เด็กหญิง พิชามญช์ ยอดออน ราชานุบาล 67
11 เด็กชาย ปรวิชญ์ ประสิทธ์ิ ราชานุบาล 68
12 เด็กชาย ทักษ์ดนัย อุ่นตุ้ย ราชานุบาล 69
13 เด็กชาย นนฐกาญจน์ จันทะนะ ราชานุบาล 70
14 เด็กชาย นฤบดินทร์ ทุนประเสริฐ ราชานุบาล 71
15 เด็กชาย ศฐิฎพงศ์ แจ้งอ าพันธ์ ราชานุบาล 72
16 เด็กหญิง ชาลิสา   ชาวแหลง ราชานุบาล 73
17 เด็กหญิง ชนัญชิดา    เทพราช ราชานุบาล 74
18 เด็กหญิง พัทรศยา แสงค ามา ราชานุบาล 75
19 เด็กหญิง ชนัญชิดา กันคุ้ม ราชานุบาล 76
20 เด็กชาย ชินดนัย   ศรีรางวัล ราชานุบาล 77
21 เด็กชาย ชินชัย ชินาวงศ์ ราชานุบาล 78
22 เด็กหญิง ภัทราวดี ทาแหล้ ราชานุบาล 79
23 เด็กชาย วัชรภูวินทร์ แส่วภูเขียว ราชานุบาล 80
24 เด็กหญิง พิชญสินี เพ็งชัย ราชานุบาล 81
25 เด็กชาย ศิระคุณ ทองศรี ราชานุบาล 82
26 เด็กชาย จิรภัทร สวนวัน อนุบาลอยู่วิทยา 83
27 เด็กหญิง ปริยากร อ๊อดผูก อนุบาลอยู่วิทยา 84
28 เด็กหญิง ตุลยา เทพอินทร์ น่านคริสเตียนศึกษา 85
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ล ำดับ โรงเรียน เลขท่ีน่ังสอบ
1 เด็กชาย คุณานนต์ แสนอุบล ราชานุบาล 86
2 เด็กชาย ฐานพัฒน์   จินะสิทธ์ิ ราชานุบาล 87
3 เด็กชาย ภาณุเดช ขันทะ ราชานุบาล 88
4 เด็กชาย เทย์เลอร์ณัฐสลิล ปร่ าเป็ง ราชานุบาล 89
5 เด็กหญิง ฐิติชญา สิทธิภารัตน์ ราชานุบาล 90
6 เด็กหญิง กนกกาญจน์  ทองคมข า ราชานุบาล 91
7 เด็กหญิง ณัฐชญา  นันค า ราชานุบาล 92
8 เด็กหญิง กชพรรณ อารินทร์ ราชานุบาล 93
9 เด็กหญิง เพ็ชร์รุ้ง ดีวุฒิ ราชานุบาล 94
10 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ ณ   น่าน ราชานุบาล 95
11 เด็กชาย น่านนที นรสิงห์ ราชานุบาล 96
12 เด็กชาย คณิศร   กาศเจริญ ราชานุบาล 97
13 เด็กชาย นพคุณ ณ  น่าน ราชานุบาล 98
14 เด็กชาย ธัชธรรม์ ใจคง ราชานุบาล 99
15 เด็กชาย ธรรมจักร แดงค า ราชานุบาล 100
16 เด็กหญิง ฐิติชญา     พันธ์ุพาณิชย์ ราชานุบาล 101
17 เด็กหญิง ชนม์นิภา มูลมณี ราชานุบาล 102
18 เด็กหญิง ณัฐณิชาพันธ์ นิกรพันธ์ุ ราชานุบาล 103
19 เด็กหญิง กิตติวรา อุนันตา ราชานุบาล 104
20 เด็กชาย ณภัทรธรณ์ วงศ์ราช ราชานุบาล 105
21 เด็กหญิง พรรณภัทร ปัญญาภู ราชานุบาล 106
22 เด็กหญิง กัลยาณี กาศมณี ราชานุบาล 107
23 เด็กหญิง ปุณณภา ยะราช ราชานุบาล 108
24 เด็กหญิง ธัญจิรา นะราศรี ราชานุบาล 109
25 เด็กชาย ธนเดช พรมโกน ราชานุบาล 110
26 เด็กชาย ณ ฐพงษ์ ตินยอด อนุบาลเชียงใหม่ 111
27 เด็กหญิง เพ็ญพิชาญ วรรณโยธา น่านคริสเตียนศึกษา 112
28 เด็กหญิง พิชญธิดา เชียงทา ชุมชนบ้านน  าป้ัว 113
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