
รายช่ือผูเขาสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพ่ือเขาเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนกําเนิดวิทย  

หองสอบที ่ 1 สนามสอบ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัด เชียงใหม 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 620100001  ด.ช.ศุภกร  ชินวัตร   ปรินสรอยแยลสวทิยาลัย เชียงใหม 

2 620100002  ด.ญ.ชมตะวัน  ศรีจนัทรพาล   พะเยาพิทยาคม พะเยา 

3 620100003  ด.ช.รักษกร  เอ่ียมสําอางค   บุญวาทยวิทยาลัย ลําปาง 

4 620100004  ด.ช.ภาณวุิชญ  พนาสันตพิงษ   ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม 

5 620100005  ด.ช.ศุภกฤต  เอ้ือหยิ่งศักดิ์   พะเยาพิทยาคม พะเยา 

6 620100006  ด.ญ.ญาณศิา  พีระชัยสมบูรณ   สามัคคีวิทยาคม เชียงราย 

7 620100007  ด.ช.กฤติน  กรสินกิตติ   จักรคําคณาทร ลําพูน 

8 620100008 * ด.ญ.ญาณศิา  เกียรติบุรุษ   จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชยีงราย เชียงราย 

9 620100009 * ด.ช.นันทิพฒัน  บุญรัตน   บุญวาทยวิทยาลัย ลําปาง 

10 620100010  ด.ช.สิณะมล  ตระกูลอภิรักษ   ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม 

11 620100011  ขาดคุณสมบัต ิ      

12 620100012  ด.ญ.นลินรัตน  กันทะรา   จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชยีงราย เชียงราย 

13 620100013  ด.ญ.กิตติญากร  ภักดีวงษ   สงวนหญงิ สุพรรณบุรี 

14 620100014  ด.ญ.กฤติมา  สุขสัก   เทิงวิทยาคม เชียงราย 

15 620100015  น.ส.นันทนภัส  ไชยพูน   จักรคําคณาทร ลําพูน 

16 620100016  ด.ช.ภัสกร  ผาสุข   บุญวาทยวิทยาลัย ลําปาง 

17 620100017  ด.ญ.ธัญชนก  ภิโรกาศ   จักรคําคณาทร ลําพูน 

18 620100018  ด.ญ.ศิริภา  อ้ึงวัฒนา   ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม 

19 620100019  ด.ญ.พรพธ ู วรปญญาสกุลชัย   ปรินสรอยแยลสวทิยาลัย เชียงใหม 

20 620100020  ด.ช.บุญศรัญญ  กัญจนวัตตะ   ยุวทูตศึกษาพฒันา เชียงใหม 

21 620100021  ด.ญ.ปริชมน  นาใจ   สามัคคีวิทยาคม เชียงราย 

22 620100022  ด.ช.วิธวิทย  โชติธนานุรักษ   สามัคคีวิทยาคม เชียงราย 

23 620100023  ด.ญ.ปานระพ ี อารีย   สามัคคีวิทยาคม เชียงราย 

24 620100024  นายธีร  วานิยะพงศ   วารีเชียงใหม เชียงใหม 

25 620100025  ด.ช.ธนวนิท  ทองใบ   ปรินสรอยแยลสวทิยาลัย เชียงใหม 

26 620100026  ด.ช.ปลาบปลื้ม วิลล  สุรเนาวรัตน   ปรินสรอยแยลสวทิยาลัย เชียงใหม 

27 620100027  ด.ช.อชิระ  อัครวิทยาพันธุ   ปรินสรอยแยลสวทิยาลัย เชียงใหม 

28 620100028  ด.ญ.สิริกร  กิจเสาวภาคย   มงฟอรตวิทยาลัย แผนกมัธยม เชียงใหม 

29 620100029  ด.ช.ทองกันธิชาติ  ทองกันทา   พะเยาพิทยาคม พะเยา 

30 620100030  ด.ช.กีรติ  วิกุล   สามัคคีวิทยาคม เชียงราย 

หมายเหตุ  ขอใหผูเขาสอบท่ีชื่อมีเครื่องหมาย * ตรวจสอบ Inbox (กลองขาเขา) ใน email เกี่ยวกับการขอเอกสารเพ่ิมเติม  
หากมีขอสงสัยสามารถติดตอสอบถามไดท่ี admission@kvis.ac.th



รายช่ือผูเขาสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพ่ือเขาเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนกําเนิดวิทย  

หองสอบที ่ 2 สนามสอบ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัด เชียงใหม 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 620100031  ด.ช.พรรณกว ี ราวกลาง   จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชยีงราย เชียงราย 

2 620100032  ด.ช.ปรัตถกร  ธนามี   ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร นาน 

3 620100033  ด.ญ.ธนภรณ  วังวล   พะเยาพิทยาคม พะเยา 

4 620100034  ด.ญ.ณิชกานต  เนตตกุล   สามัคคีวิทยาคม เชียงราย 

5 620100035  นายพศิน  นิมมานพิภักดิ์   พะเยาพิทยาคม พะเยา 

6 620100036  ด.ญ.เจณิสรา  สกุลเจียมใจ   พะเยาพิทยาคม พะเยา 

7 620100037  ด.ช.กิตติภัฎ  กนกทิพยกุล   ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม 

8 620100038  ด.ญ.พรรณปพร  ชัยวิชิต   พะเยาพิทยาคม พะเยา 

9 620100039  ด.ญ.เมธาสินี  กิติลือ   เทิงวิทยาคม เชียงราย 

10 620100040  น.ส.ยูอีรา  ฮัน   จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชยีงราย เชียงราย 

11 620100041  ด.ช.วชิรวิชญ  ธาดาเสถียร   สามัคคีวิทยาคม เชียงราย 

12 620100042  ขาดคุณสมบัติ       

13 620100043  นายเมธาสิทธิ ์ สทิธิมงคล   สามัคคีวิทยาคม เชียงราย 

14 620100044  น.ส.รักชนก  วงศสาระ   สามัคคีวิทยาคม เชียงราย 

15 620100045  น.ส.สิริกร  ดีอุด   ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร นาน 

16 620100046  ด.ช.ปญญวัฒน  รุงรุจิเมฆ   ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม 

17 620100047 * ด.ญ.ฐิตารีย  สินธุใส   จักรคําคณาทร ลําพูน 

18 620100048  นายนนทพทัธ  รัตนพนัธุ   มงฟอรตวิทยาลัย แผนกมัธยม เชียงใหม 

19 620100049  ด.ช.ธนพนธ  ภัทรเคหะ   ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร นาน 

20 620100050  ด.ญ.ธิดาพร  แซลี   เทศบาล 6  สลากกินแบงรัฐบาล เชียงราย 

21 620100051  น.ส.นิตา  เครือเถาว   เทิงวิทยาคม เชียงราย 

22 620100052  น.ส.นภัสรพี  อินทรองพล   จอมทอง เชียงใหม 

23 620100053  ด.ญ.ฐิตาพร  ขันคํา   เทิงวิทยาคม เชียงราย 

24 620100054  ด.ช.ธนาธปิ  ธาดาเศวร   ปรินสรอยแยลสวทิยาลัย เชียงใหม 

25 620100055  ด.ช.กฤติทัต  วิบุลสนัติ   วิชัยวิทยา เชียงใหม 

26 620100056  ด.ช.ณัฐพล  เดชพุทธวัจน   ปรินสรอยแยลสวทิยาลัย เชียงใหม 

27 620100057  ด.ญ.ยลรด ี วงศเงิน   บุญวาทยวิทยาลัย ลําปาง 

28 620100058  ด.ญ.ธมลพรรณ  ลิขิตกําจร   สาธิตมหาวทิยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 

29 620100059  ด.ญ.ปุณรวีณ  คําแปง   เทิงวิทยาคม เชียงราย 

30 620100060  ด.ญ.ชลธิชา  ปญญาหลา   เทิงวิทยาคม เชียงราย 

หมายเหตุ  ขอใหผูเขาสอบท่ีชื่อมีเครื่องหมาย * ตรวจสอบ Inbox (กลองขาเขา) ใน email เกี่ยวกับการขอเอกสารเพ่ิมเติม  
หากมีขอสงสัยสามารถติดตอสอบถามไดท่ี admission@kvis.ac.th



รายช่ือผูเขาสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพ่ือเขาเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนกําเนิดวิทย  

หองสอบที ่ 3 สนามสอบ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัด เชียงใหม 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 620100061  ด.ญ.ณิชา  อัศวโสภี   สามัคคีวิทยาคม เชียงราย 

2 620100062  นายคมชาญ  ชัยวงค   ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร นาน 

3 620100063  นายพงศภัค  อินวงควรรณ   งําเมืองวิทยาคม พะเยา 

4 620100064  น.ส.มรกต  เจนประชากร   งําเมืองวิทยาคม พะเยา 

5 620100065  ด.ญ.กัญญาพัชร  มีทรัพย   นารีรัตนจังหวัดแพร แพร 

6 620100066  นายภานุวฒัน  สุภางาม   แมออนวิทยาลัย เชียงใหม 

7 620100067  ด.ญ.เนือ้นวล  เตาทอง   บุญวาทยวิทยาลัย ลําปาง 

8 620100068  ด.ช.ภควัต  ดาวสดใส   ปรินสรอยแยลสวทิยาลัย เชียงใหม 

9 620100069  ด.ช.วสุ  มหัทธนะกุล   เทศบาล 6  สลากกินแบงรัฐบาล เชียงราย 

10 620100070  ด.ช.วชิรวัตติ์  จําปาโชค   สรรพวิทยาคม ตาก 

11 620100071  น.ส.วัสนนันท  ตันไชย   สาธิตมหาวทิยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 

12 620100072  ด.ญ.ณัฏฐศศิภา  ชุมวงศ   พะเยาพิทยาคม พะเยา 

13 620100073  ด.ช.พงศภัค  สุขสวัสดิ ์  จอมทอง เชียงใหม 

14 620100074  ด.ญ.สิริญาดา  แสงศิวาพร   บุญวาทยวิทยาลัย ลําปาง 

15 620100075  ด.ช.ภูริณัฐ  ปรังฤทธิ ์  ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค นาน 

16 620100076  ด.ญ.ญาโณทัย  บุญสม   วชิราลัย เชียงใหม 

17 620100077  ด.ญ.ชนิกานต  ศรีเข่ือนแกว   สาธิตมหาวทิยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 

18 620100078  ด.ญ.ธีรดา  ดีอาษา   ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร นาน 

19 620100079  ด.ญ.สิปาง  เจียรจนิดา   บุญวาทยวิทยาลัย ลําปาง 

20 620100080  ด.ญ.ขวัญขาว  เปยมทวีศักดิ ์  ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร นาน 

21 620100081  ด.ญ.จินดาภา  ร่ืนเริง   บุญวาทยวิทยาลัย ลําปาง 

22 620100082  ด.ญ.ภคพร  สอนทะ   ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร นาน 

23 620100083  ด.ญ.จรัสระว ี นนทนอย   เทิงวิทยาคม เชียงราย 

24 620100084  ด.ญ.สกุลนีรัตน  พระวสิัตย   เทศบาล 6  สลากกินแบงรัฐบาล เชียงราย 

25 620100085  ด.ญ.วิชญาพร  ประภาการ   พะเยาพิทยาคม พะเยา 

26 620100086  ด.ช.ปภิณวิช  อาสนเพชร   ปรินสรอยแยลสวทิยาลัย เชียงใหม 

27 620100087  ด.ญ.จิดาภา  วัฒนศิริ   มงฟอรตวิทยาลัย แผนกมัธยม เชียงใหม 

28 620100088  นายนภวิชญ  นันทะนอย   ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร นาน 

29 620100089  ด.ญ.ปธานนิ  พลอยสุกใส   บุญวาทยวิทยาลัย ลําปาง 

30 620100090  นายนภวินย  นันทะนอย   ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร นาน 

หมายเหตุ  ขอใหผูเขาสอบท่ีชื่อมีเครื่องหมาย * ตรวจสอบ Inbox (กลองขาเขา) ใน email เกี่ยวกับการขอเอกสารเพ่ิมเติม  
หากมีขอสงสัยสามารถติดตอสอบถามไดท่ี admission@kvis.ac.th



รายช่ือผูเขาสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพ่ือเขาเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนกําเนิดวิทย  

หองสอบที ่ 4 สนามสอบ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัด เชียงใหม 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 620100091  นายนิชฌาน  ลี้ประเสริฐ   บุญวาทยวิทยาลัย ลําปาง 

2 620100092  ด.ช.ธนกร  โพธิ์พันธทูล   พิริยาลยัจังหวัดแพร แพร 

3 620100093  ขาดคุณสมบัต ิ      

4 620100094  ด.ญ.ชนิกา  นลิใบ   ลําปางกัลยาณ ี ลําปาง 

5 620100095  น.ส.ปาริชาต  ใจพลแสน   เทิงวิทยาคม เชียงราย 

6 620100096  ด.ช.สัณหณัฐ  ศรีไม   สาธิตมหาวทิยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 

7 620100097  นายภคภพ  เชาวนพนูผล   ปรินสรอยแยลสวทิยาลัย เชียงใหม 

8 620100098  ด.ช.สรณัฐ  เมนแยม   ปรินสรอยแยลสวทิยาลัย เชียงใหม 

9 620100099  ด.ญ.พรหมพร  สามเพชรเจริญ   สาธิตมหาวทิยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 

10 620100100  ด.ช.อัลเบิรต  วัฒนานนท   บุญวาทยวิทยาลัย ลําปาง 

11 620100101  ด.ช.เสฏฐวุฒิ  อินทรประดิษฐ   ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร นาน 

12 620100102  ด.ญ.ภคพร  รสเขม   จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชยีงราย เชียงราย 

13 620100103  ด.ช.ศิววิชญ  คงปญญา   บุญวาทยวิทยาลัย ลําปาง 

14 620100104  ด.ญ.ภุชมล  ไชยมงคล   พะเยาพิทยาคม พะเยา 

15 620100105  ด.ช.คณธัช  คูสุวรรณ   สาธิตมหาวทิยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 

16 620100106  ด.ญ.ปยะรินทร  ตัน๋ไชยวงค   เทิงวิทยาคม เชียงราย 

17 620100107  ด.ญ.ศุภิสรา  ไชยมงคล   เทิงวิทยาคม เชียงราย 

18 620100108  ด.ญ.กีรติญาณ  คักกันหา   เทิงวิทยาคม เชียงราย 

19 620100109  น.ส.ปาริฉัตร  ใจพลแสน   เทิงวิทยาคม เชียงราย 

20 620100110  นายธนกร  เครืออยู   พิริยาลยัจังหวัดแพร แพร 

21 620100111  ด.ญ.นัทธมน  เสตลิะ   สาธิตมหาวทิยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 

22 620100112  น.ส.ณัชชานษิฐ  อัครเสถียรพงศ   เทิงวิทยาคม เชียงราย 

23 620100113  ด.ญ.ณัฐสุรางค  วงศใหญ   เทิงวิทยาคม เชียงราย 

24 620100114  ด.ช.ตุลธร  ศรีดอนชัย   พิริยาลยัจังหวัดแพร แพร 

25 620100115  ด.ช.ธนนน  โรจโนภาส   สาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิต เชียงใหม เชียงใหม 

26 620100116  ด.ญ.พิณญารัตน  ผิวผอง   เทิงวิทยาคม เชียงราย 

27 620100117  ด.ช.ณัฐวัตร  ภิมาลย   พิริยาลยัจังหวัดแพร แพร 

28 620100118  ด.ญ.กัญญาณัฐ  สุวรรณเทพ   บุญวาทยวิทยาลัย ลําปาง 

29 620100119  ด.ญ.พิริยาภรณ  ธงยศ   ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร นาน 

30 620100120  ด.ช.ณรงคชัย  เชิงดอย   เทิงวิทยาคม เชียงราย 

หมายเหตุ  ขอใหผูเขาสอบท่ีชื่อมีเครื่องหมาย * ตรวจสอบ Inbox (กลองขาเขา) ใน email เกี่ยวกับการขอเอกสารเพ่ิมเติม  
หากมีขอสงสัยสามารถติดตอสอบถามไดท่ี admission@kvis.ac.th



รายช่ือผูเขาสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพ่ือเขาเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนกําเนิดวิทย  

หองสอบที ่ 5 สนามสอบ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัด เชียงใหม 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 620100121  นายจิราย ุ นาํไพศาล   พะเยาพิทยาคม พะเยา 

2 620100122  ด.ญ.นันทนภัส  สกุลวงศธนา   สามัคคีวิทยาคม เชียงราย 

3 620100123  น.ส.ปาริณา  จันทรเจนจบ   จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชยีงราย เชียงราย 

4 620100124  นายธรรศธาดา  ตันชัยสวัสดิ ์  สาธิตมหาวทิยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 

5 620100125  น.ส.มัชฌิมา  คํายอด   จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชยีงราย เชียงราย 

6 620100126  ด.ช.วิชญ  ศรฤทธิ์ชิงชัย   บุญวาทยวิทยาลัย ลําปาง 

7 620100127  ด.ช.สาริน  ยองสุวรรณ   จักรคําคณาทร ลําพูน 

8 620100128  น.ส.น้ําทิพย  มูลใจทราย   จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชยีงราย เชียงราย 

9 620100129  ด.ญ.ญาณศิา  สมานชาติ   มงฟอรตวิทยาลัย แผนกมัธยม เชียงใหม 

10 620100130  ด.ญ.พรภรณ  บุญยูฮง   บุญวาทยวิทยาลัย ลําปาง 

11 620100131  น.ส.ชนิกา  ปนธะรังษี   เทิงวิทยาคม เชียงราย 

12 620100132  น.ส.กนกประภา  กาวิโล   เทิงวิทยาคม เชียงราย 

13 620100133  น.ส.พิราภรณ  อรุโณ   ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร นาน 

14 620100134  น.ส.พิชามญชุ  กันทะโฮง   ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร นาน 

15 620100135  ด.ญ.พิมพกัญมาศ  พากเพียร   แมจันวิทยาคม เชียงราย 

16 620100136  น.ส.นริศรา  คําตุน   จักรคําคณาทร ลําพูน 

17 620100137  ด.ญ.รชตวรรณ  นิรัญศิลป   ปรินสรอยแยลสวทิยาลัย เชียงใหม 

18 620100138  ด.ช.กันตณัช  โภชนะสมบัติ   สาธิตมหาวทิยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 

19 620100139  นายวรัชญะ  วชัโรทยางกูร   ปรินสรอยแยลสวทิยาลัย เชียงใหม 

20 620100140  ด.ช.พรภวิษย  พวงเรือนแกว   บุญวาทยวิทยาลัย ลําปาง 

21 620100141  น.ส.พรรณิศา  เหมากระโทก   จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชยีงราย เชียงราย 

22 620100142  น.ส.กัญญาพัชร  ศรีใจวงค   เทพนารี แพร 

23 620100143  ด.ญ.สุวลักษณ  ใจแกว   จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชยีงราย เชียงราย 

24 620100144  ด.ญ.พิมพญาดา  สิงหผาสุข   จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชยีงราย เชียงราย 

25 620100145  ด.ญ.อิสรีย  ผานวิริยะชัย   จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชยีงราย เชียงราย 

26 620100146  ด.ญ.ปราณปรียา  ไชยมูล   สะเมิงพิทยาคม เชียงใหม 

27 620100147  ด.ญ.สมปรารถนา  รักคํา   เทิงวิทยาคม เชียงราย 

28 620100148  นายบรรณวิชญ  พชิัยวงศ   ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร นาน 

29 620100149  นายนนทณภัทร  เกียรติอมรเวช   สตรีศรีนาน นาน 

30 620100150  ด.ช.ธรรมนูญ  ตันธนสิน   ปรินสรอยแยลสวทิยาลัย เชียงใหม 

หมายเหตุ  ขอใหผูเขาสอบท่ีชื่อมีเครื่องหมาย * ตรวจสอบ Inbox (กลองขาเขา) ใน email เกี่ยวกับการขอเอกสารเพ่ิมเติม  
หากมีขอสงสัยสามารถติดตอสอบถามไดท่ี admission@kvis.ac.th



รายช่ือผูเขาสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพ่ือเขาเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนกําเนิดวิทย  

หองสอบที ่ 6 สนามสอบ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัด เชียงใหม 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 620100151  ด.ญ.พิมพชนก  ภูทอง   สาธิตมหาวทิยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 

2 620100152  ด.ช.ปราณ  มุตตารักษ   ปรินสรอยแยลสวทิยาลัย เชียงใหม 

3 620100153  น.ส.ชญาพร  สมประสงค   สามัคคีวิทยาคม เชียงราย 

4 620100154  ด.ช.ภวัต  เพียรงาม   สาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา พะเยา 

5 620100155  ด.ช.พงษศักดิ์  อุดตึง   จักรคําคณาทร ลําพูน 

6 620100156  ด.ญ.ภัทธิญา  วรวงษววิฒัน   ปรินสรอยแยลสวทิยาลัย เชียงใหม 

7 620100157  นายพีรพฒัน  ผองมณี   เทิงวิทยาคม เชียงราย 

8 620100158  น.ส.กรรวี  มากเพ็ง   ปรินสรอยแยลสวทิยาลัย เชียงใหม 

9 620100159  นายสุรพัศ  อินตะสนิ   เทิงวิทยาคม เชียงราย 

10 620100160  ด.ช.วิชญพล  ชมภูมิ่ง   สา นาน 

11 620100161  นายปวริศ  จิตอารีย   สตรีศรีนาน นาน 

12 620100162  ด.ญ.กชพร  พิมพชัยมูล   ปรินสรอยแยลสวทิยาลัย เชียงใหม 

13 620100163  ด.ญ.ชญานิศ  คําวงค   จักรคําคณาทร ลําพูน 

14 620100164  น.ส.รังสิมา  จนัทรทูรย   เทิงวิทยาคม เชียงราย 

หมายเหตุ  ขอใหผูเขาสอบท่ีชื่อมีเครื่องหมาย * ตรวจสอบ Inbox (กลองขาเขา) ใน email เกี่ยวกับการขอเอกสารเพ่ิมเติม  
หากมีขอสงสัยสามารถติดตอสอบถามไดท่ี admission@kvis.ac.th

 


