
รายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

ห้องสอบที่ 1 สนามสอบ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัด ระยอง 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 621000001  ด.ช.ศิรวิชญ์  เปรื่องค้า   สิงห์สมุทร ชลบุร ี
2 621000002  นายพลวิชญ์  ธีรพนัธุวฒัน์   ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี

3 621000003  ด.ญ.นันท์นภสั  นนัทพรนิรชา   เมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ ชลบุร ี

4 621000004  ด.ญ.ชุติกาญจน์  ตระกูลโศภิษฐ ์  ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
5 621000005  ด.ช.นิธิศ  ชัยปรีดาพร   ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี

6 621000006  น.ส.อาคิรา  ผดุงพนัธ์ุ   พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
7 621000007  น.ส.จีนีน  กาญจนางกูรพันธุ์   สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ชลบุร ี

8 621000008  ด.ญ.ณิชกานต์  คงคางาม   แกลง(วิทยสถาวร) ระยอง 
9 621000009  ด.ช.ภูมิรินทร์  อิสสริยกุล   พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี

10 621000010  ด.ญ.วรกมล  วรรณพฤกษ์   ปรีชานุศาสน ์ ชลบุร ี
11 621000011  น.ส.พิราภรณ์  เหลืองรัตนมาศ   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี

12 621000012  ด.ญ.ชญานิศ  รัตนภาส   เบญจมราชูทิศ จันทบุร ี
13 621000013  นายธนวัต  ปีเจริญ   ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี

14 621000014  ด.ญ.ปัณฑิตา  จิรากูลสวสัดิ์   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี

15 621000015  ด.ญ.ลภัสรดา  ปุกทะเล   ระยองวิทยาคม ระยอง 
16 621000016  ด.ช.สิรพัชร์  ธรรมลีลากลุ   ระยองวิทยาคม ระยอง 

17 621000017  นายพนธกร  คูสกุล   ระยองวิทยาคม ระยอง 
18 621000018  ด.ช.ภาวัต  ปิยะณัตดิ์พลู   ระยองวิทยาคม ระยอง 

19 621000019  ด.ช.นภัสพล  ด ารงโชคพิพัฒน์   เบญจมราชูทิศ จันทบุร ี
20 621000020  ด.ช.ธีรภพ  อุปเท่ห์   ตราษตระการคุณ ตราด 

21 621000021 * น.ส.ปานระพี  ธีระผจญ   สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมพ์ กรุงเทพมหานคร 
22 621000022  ด.ญ.สุภีรพันธ์  อ่ิมนาง   ศรีราชา ชลบุร ี

23 621000023  ด.ญ.ปิยธิดา  เลสัก   ศรีราชา ชลบุร ี
24 621000024  ด.ญ.ไปรยา  ชัยปราการ   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี

25 621000025  ขาดคุณสมบัติ       
26 621000026  นายณัฐวตัร  ประสงค์   ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี

27 621000027  ด.ช.อภิรักษ์  ตั้งใจธรรม   มารีวิทย ์ ชลบุร ี

28 621000028  ด.ช.ณัฐทพงษ์  ศรีธนบุญมาพงษ์   ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
29 621000029  ขาดคุณสมบัติ       

30 621000030  ขาดคุณสมบัติ       

หมายเหตุ  ขอให้ผู้เข้าสอบท่ีชื่อมีเครื่องหมาย * ตรวจสอบ Inbox (กล่องขาเข้า) ใน email เกี่ยวกับการขอเอกสารเพิ่มเติม  
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี admission@kvis.ac.th



รายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

ห้องสอบที่ 2 สนามสอบ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัด ระยอง 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 621000031  ขาดคุณสมบัติ       
2 621000032  ด.ญ.พุทธวรรณ  ทองหุล   สุวรรณประสิทธิ ์ นครนายก 

3 621000033  ด.ญ.ภัทรนันท์  จันทราธรรมชาติ   เบญจมราชูทิศ จันทบุร ี

4 621000034  ด.ญ.ภัคจิรา  หนูฤทธิ์   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี
5 621000035  ด.ญ.ธมลวรรณ  แก้วแหยม   ดาราสมุทร อรัญประเทศ สระแก้ว 

6 621000036  ด.ญ.จารุรัมภา  บุตรศรี   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
7 621000037  ด.ช.ณัฐกฤษณ์  นามหนวด   เบญจมราชูทิศ จันทบุร ี

8 621000038  ด.ช.ปิยเชษฐ์  พงศ์สันตชิัย   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี
9 621000039  ด.ช.โทะโมะยะ  พิมทะวงศ์   สาธิต "พบิูลยบ์ าเพ็ญ" ฯ ชลบุร ี

10 621000040  ด.ช.ศุภณัฐ  สมบูรณ์ธนกิจ   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี
11 621000041  ด.ญ.อรจิรา  พ่วงรักษ์   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี

12 621000042  ด.ช.ศักย์ศรณ์  พิมพิสาร   ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
13 621000043  ด.ญ.ควีนสิริ  มีเพชรอัฐมงคล   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี

14 621000044  ด.ญ.ชญากาณฑ์  ถวิลกิจ   นครนายกวิทยาคม นครนายก 

15 621000045  น.ส.สดใส  นาคากาวา   ดาราสมุทร ชลบุร ี
16 621000046  ด.ช.รัชพล  จิตเปน็ธม   ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี

17 621000047  ด.ช.ภูภิพัทธ์  สิงขร   เบญจมราชูทิศ จันทบุร ี
18 621000048  ด.ญ.จุฑามาศ  แซ่เบ๊   ชลบุรี (สุขบท) ชลบุร ี

19 621000049  ด.ช.วชิรวิทย์  ปรสิุทธิวฒุิพร   เบญจมราชูทิศ จันทบุร ี
20 621000050  ด.ช.ภวิล  อรุณพันธุ์   เบญจมราชูทิศ จันทบุร ี

21 621000051  ด.ช.พีระณัฐ  ป้อมพิมพ์   สาธิต "พบิูลยบ์ าเพ็ญ" ฯ ชลบุร ี
22 621000052  ด.ช.พรภวิษย์  พลบุรี   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี

23 621000053  ด.ญ.ณัฐทิชา  บูรณะเรข   ระยองวิทยาคม ระยอง 
24 621000054  ด.ญ.ณัฐนิชา  ปกรณ์วิจิตร   ระยองวิทยาคม ระยอง 

25 621000055  ขาดคุณสมบัติ       
26 621000056  ขาดคุณสมบัติ       

27 621000057  ด.ช.ชานน  อินทโชติ   พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี

28 621000058  ด.ญ.สุชานันทื  ลิ้มจิตสมบูรณ์   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
29 621000059  ด.ช.อกฤษณ์  ชุดเจือจีน   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี

30 621000060  ด.ช.อเนชา  อติโรจนป์ัญญา   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี

หมายเหตุ  ขอให้ผู้เข้าสอบท่ีชื่อมีเครื่องหมาย * ตรวจสอบ Inbox (กล่องขาเข้า) ใน email เกี่ยวกับการขอเอกสารเพิ่มเติม  
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี admission@kvis.ac.th



รายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

ห้องสอบที่ 3 สนามสอบ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัด ระยอง 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 621000061  นายญาณาธปิ  สตางค์ธนาคม   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี
2 621000062  ด.ช.กิตติพงษ์  รวมทรัพย์   เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 

3 621000063  ด.ช.ถิรณัฏฐ์  กาญจนธัญรัตน์   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี

4 621000064  ด.ญ.นภสร  อมรปิยธร   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
5 621000065  ด.ช.ศุภกร  ศิริมงคล   เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 

6 621000066  ด.ช.ปัญญารัตน์  พนมไพรรัตน์   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี
7 621000067  ด.ญ.ฉัตรพร  ฉิมภ ู  ระยองวิทยาคม ระยอง 

8 621000068  ด.ญ.วาฑิณี  ศรีตะลา   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
9 621000069  ด.ญ.ศศิกัญชณา  คงรักษา   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี

10 621000070  ด.ญ.ณิชนันทน์  เนื่องจ านงค์   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี
11 621000071  ด.ญ.จิดาภา  พรกระแส   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี

12 621000072  ขาดคุณสมบัติ       
13 621000073  ด.ช.เพรียวพันธุ์  พัดทอง   เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 

14 621000074  ด.ญ.กรวรรณ  ตั้งชัยธรรม   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี

15 621000075  ด.ญ.ณัฐณิชา  พรรณเขตรกรรณ์   ศรีราชา ชลบุร ี
16 621000076  ด.ญ.ธัญญาลักษณ์  พิศาล   มัธยมตากสินระยอง ระยอง 

17 621000077  ด.ช.วินเซนต์  อิสระประศาสน์   ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
18 621000078  นายธนภัทร  เตชะทวีกุล   ระยองวิทยาคม ระยอง 

19 621000079  นายเจษฎา  พลอยท า   มัธยมตากสินระยอง ระยอง 
20 621000080  ด.ญ.พัทธ์ธีรา  บุญค้ า   ศรียานุสรณ ์ จันทบุร ี

21 621000081  นายญาณศรณ์  อังคณาวิศัลย์   ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
22 621000082  ด.ช.วชิรวิทย์  นิศาพฤกษาชาติ   ระยองวิทยาคม ระยอง 

23 621000083  ขาดคุณสมบัติ       
24 621000084  ด.ช.ณัฐวร  ยะระสิทธิ์   เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 

25 621000085  ด.ญ.นภิศประภา  ศุภวิริยกุล   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี
26 621000086  ด.ช.ธนภัทร  มโนอ่ิม   เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 

27 621000087  ด.ญ.ปุญญาภา  ผสมทรัพย์   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี

28 621000088  นายพรภวิษย์  อิทธิอนนัตเกษม   พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
29 621000089  ด.ช.ปัณณวิชญ์  คงคา   ระยองวิทยาคม ระยอง 

30 621000090  ด.ช.สิทธินนธ์  เจียรพันธุ์   เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 

หมายเหตุ  ขอให้ผู้เข้าสอบท่ีชื่อมีเครื่องหมาย * ตรวจสอบ Inbox (กล่องขาเข้า) ใน email เกี่ยวกับการขอเอกสารเพิ่มเติม  
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี admission@kvis.ac.th



รายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

ห้องสอบที่ 4 สนามสอบ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัด ระยอง 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 621000091  ด.ญ.สุพรรษา  ธานี   กวงฮั้ว ระยอง 
2 621000092  น.ส.พจน์อาภา  พวงล าใย   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี

3 621000093  ด.ช.กณิศ  ชัยวรกุล   สาธิต "พบิูลยบ์ าเพ็ญ" ฯ ชลบุร ี

4 621000094  ด.ญ.ศุภนิดา  โอเชีย   เซนต์โยเซฟระยอง ระยอง 
5 621000095  ด.ญ.ปฐมา  บุญสิน   เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 

6 621000096  ด.ช.ณัฐพัชร์  บัวทอง   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี
7 621000097  ด.ช.ธนภูมิ  ศรีร่มโพธิ์   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี

8 621000098  ด.ช.ธนกฤต  สอ้านวงศ์   ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
9 621000099  ด.ญ.ปารมิตา  น้อยผาง   มารีวิทย ์ ชลบุร ี

10 621000100  ด.ญ.วิชาดา  ชัยประเสริฐสุด   สองภาษาระยอง ระยอง 
11 621000101  ด.ญ.นลัลลักษณ์  วงศ์กัลยา   สาธิต "พบิูลยบ์ าเพ็ญ" ฯ ชลบุร ี

12 621000102  ด.ญ.ภารด ี สุวรรณวงศ์   ระยองวิทยาคม ระยอง 
13 621000103  ด.ญ.โชติรัตน์  เต็มพงศ์ศรีสงา่   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี

14 621000104  ด.ช.โชติพฒัน์  เต็มพงศ์ศรีสงา่   ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี

15 621000105  น.ส.จริญญา  เพ็งสวา่ง   ระยองวิทยาคม ระยอง 
16 621000106  ด.ช.วาทการ  เจริญบุญพชัร   ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี

17 621000107  ด.ญ.กัญญาพัชร  ศรุติไพศาล   อารีย์วัฒนา ระยอง 
18 621000108  ด.ญ.ธมลวรรณ  ทับลอย   นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

19 621000109  นายนันทิพฒัน์  ผมทอง   เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ชลบุร ี
20 621000110  ด.ญ.ธนวรรณ  ทรัพย์สะสม   แกลง(วิทยสถาวร) ระยอง 

21 621000111  น.ส.จีรัชญา  วฒันชัย   ระยองวิทยาคม ระยอง 
22 621000112  ด.ญ.ขวัญลดา  ประทุมชาติ   ศรียานุสรณ ์ จันทบุร ี

23 621000113  น.ส.อรอนงค์  จินตวงศ์   ระยองวิทยาคม ระยอง 
24 621000114  ด.ญ.ศุภิสรา  อุดมสุข   ระยองวิทยาคม ระยอง 

25 621000115  ด.ญ.พิรญาณ์  การประเสริฐกิจ   ระยองวิทยาคม ระยอง 
26 621000116  ด.ญ.ปิยาภัสร์  ธงชัยชยากร   ระยองวิทยาคม ระยอง 

27 621000117  ด.ญ.ธนพร  พลาพล   พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี

28 621000118  ด.ญ.นิติยา  ไตรราช   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี
29 621000119  ด.ช.ชัยชญช์  โยธาพนัธ์   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี

30 621000120  ด.ญ.รสิตา  ภูการุณย์   สิงห์สมุทร ชลบุร ี

หมายเหตุ  ขอให้ผู้เข้าสอบท่ีชื่อมีเครื่องหมาย * ตรวจสอบ Inbox (กล่องขาเข้า) ใน email เกี่ยวกับการขอเอกสารเพิ่มเติม  
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี admission@kvis.ac.th



รายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

ห้องสอบที่ 5 สนามสอบ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัด ระยอง 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 621000121  ขาดคุณสมบัติ       
2 621000122  น.ส.ณัฐนรี  สุวรรณประสิทธิ์   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี

3 621000123  ด.ญ.ศิศิรา  วงศ์รวีวิวัฒน์   เบญจมราชูทิศ จันทบุร ี

4 621000124  น.ส.ณัฐหทัยภร  เด็ดแก้ว   อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุร ี
5 621000125  ด.ญ.พริมา  นิภารักษ์   ระยองวิทยาคม ระยอง 

6 621000126  ด.ช.ณักษ์  สุขเขตต์   ระยองวิทยาคม ระยอง 
7 621000127  ด.ญ.พิชญา  ศิริสิงห์   ระยองวิทยาคม ระยอง 

8 621000128  ด.ญ.ภัณฑิรา  ขาวสบาย   อัสสัมชัญระยอง ระยอง 
9 621000129  ด.ญ.นภสกร  แตงบุตร   มารีวิทย์สัตหีบ ชลบุร ี

10 621000130  ด.ญ.รุจจิรา  คุณาสิทธิ์   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี
11 621000131  ขาดคุณสมบัติ       

12 621000132  ด.ช.ภูดิศ  มณีพรหม   ระยองวิทยาคม ระยอง 
13 621000133  ด.ญ.ณัฏฐนันท์  ประจุคมนผ์ล   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี

14 621000134  ด.ช.ภูรินท์  เงินถม   เบญจมราชูทิศ จันทบุร ี

15 621000135  ด.ช.ชยุตพงศ์  พิทธยาพทิักษ์   เบญจมราชูทิศ จันทบุร ี
16 621000136  ด.ญ.ศริณยา  จันทเปรมจิตต์   ตันตรารักษ ์ ชลบุร ี

17 621000137  ด.ญ.นุชชนก  ทวีทรัพย์   สาธิต "พบิูลยบ์ าเพ็ญ" ฯ ชลบุร ี
18 621000138  ด.ญ.พัทธนันท์  ศรีชลไพศาล   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี

19 621000139  ด.ช.กฤติน  เศลวัตนะกุล   เบญจมราชูทิศ จันทบุร ี
20 621000140  ด.ญ.ชนานันท์  ราษฎรวิจิตร   พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี

21 621000141  ด.ช.พชรพล  มิ่งมณี   ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุร ี
22 621000142  นายชุติภาส  อ่ิมเอิบ   ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี

23 621000143  ด.ญ.จรัสณัฐ  วงษ์ก าปั่น   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ปทุมธานี ปทุมธาน ี
24 621000144  ด.ช.สหวิชญ์  สอนเต็ม   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี

25 621000145  ด.ช.กุลบุรุษ  เซอร์เกอร์   เบญจมราชูทิศ จันทบุร ี
26 621000146  นายภูมินทร์  ธิบุตร   เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ชลบุร ี

27 621000147  ด.ช.สุกมนิน  วงศ์มีเกียรติ   ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี

28 621000148  ด.ช.รุ่งทวี  มั่งคั่ง   มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ระยอง 
29 621000149  ด.ช.ปุณณวิช  พงศ์ศรีอัศวิน   ระยองวิทยาคม ระยอง 

30 621000150  ด.ญ.พัชรณิธน์  ฉัตรเจริญพร   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี

หมายเหตุ  ขอให้ผู้เข้าสอบท่ีชื่อมีเครื่องหมาย * ตรวจสอบ Inbox (กล่องขาเข้า) ใน email เกี่ยวกับการขอเอกสารเพิ่มเติม  
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี admission@kvis.ac.th



รายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

ห้องสอบที่ 6 สนามสอบ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัด ระยอง 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 621000151  ด.ญ.ปานไพลนิ  กลางท่าไค่   บ้านสวน(จั่นอนสุรณ์) ชลบุร ี
2 621000152  ด.ญ.ภรภัทร  ประทีปเสถียรกุล   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี

3 621000153  ด.ญ.พิริยาภรณ์  วิริยะสุพพัต   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี

4 621000154  ด.ญ.เจติยา  พรหมบรรดาโชค   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี
5 621000155  ด.ญ.กชพร  หงวนสวัสดิ์   เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 

6 621000156  ด.ช.ธนสนิ  สมที   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี
7 621000157  ด.ช.พีรณัฐ  รัตตานนท์   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี

8 621000158  ด.ญ.ฐิติรัตน์  อัชฌายะสุนทร   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี
9 621000159  ด.ช.ณัฐพล  พลจนัทึก   วังจันทร์วิทยา ระยอง 

10 621000160  น.ส.พิมพ์พลอย  สุวรรณรัศมี   ดาราสมุทร อรัญประเทศ สระแก้ว 
11 621000161  น.ส.ชนิดาภา  นวลช่วย   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี

12 621000162  ด.ญ.ชลธิชา  ศรีวัฒนาเจริญ   เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
13 621000163  น.ส.ณัฐนนัท์  อภิสิทธิ์   เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 

14 621000164  ด.ญ.ณิชกุล  หล่อศิริรัตนากุล   สฤษดิเดช จันทบุร ี

15 621000165  น.ส.กนกวรรณ  สุขอรุณยืนยง   สฤษดิเดช จันทบุร ี
16 621000166  ด.ญ.ทัชชภร  ตั้งธนกุล   สฤษดิเดช จันทบุร ี

17 621000167  ด.ญ.บงกช  โพธสิวัสดิ์   สฤษดิเดช จันทบุร ี
18 621000168  ด.ช.ธนเทพ  สิทธบิุศย์   สฤษดิเดช จันทบุร ี

19 621000169  ด.ช.ปกรณ์วิชญ์  งามการ   ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ชลบุร ี
20 621000170  ด.ช.ภูเบศร ์ บุญประเคน   มารีวิทยากบนิทร์บุร ี ปราจีนบุร ี

21 621000171  ด.ช.ธนกานต์  ธนาจิรวัฒน์   ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
22 621000172  ด.ช.ธัญธีร์  กีรติเจริญวงศ์   ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี

23 621000173  น.ส.จีรัสยา  ชัยจันทร์   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
24 621000174  น.ส.ธิญาดา  สอนสุภาพ   ศรีราชา ชลบุร ี

25 621000175  นายภัทรพล  เชี่ยวเอ่ียมวัฒนา   ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
26 621000176  น.ส.สานฝนั  ปัทมมงคลชัย   ระยองวิทยาคม ระยอง 

27 621000177  ด.ช.ธนิก  จันทวะฤทธิ์   เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร 

28 621000178  น.ส.ขวัญชนก  ปรีชาชีววฒัน์   เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
29 621000179  ด.ญ.นันท์นภสั  ระดมเพ็ง   เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 

30 621000180  ด.ญ.ภาวินี  หงษ์ทอง   เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 

หมายเหตุ  ขอให้ผู้เข้าสอบท่ีชื่อมีเครื่องหมาย * ตรวจสอบ Inbox (กล่องขาเข้า) ใน email เกี่ยวกับการขอเอกสารเพิ่มเติม  
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี admission@kvis.ac.th



รายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

ห้องสอบที่ 7 สนามสอบ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัด ระยอง 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 621000181  น.ส.วรนิษฐา  อัศวรุ่งนิรันดร์   ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุร ี
2 621000182  ด.ช.ปิยะณัฐ  หิรัญญาภรณ์วชิัย   บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) ชลบุร ี

3 621000183  นายสุรวฒุิ  สุระประเสริฐ   ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี

4 621000184  นายเศรษฐสิทธิ์  เศรษฐการุณย ์  ระยองวิทยาคม ระยอง 
5 621000185  ด.ช.รชวัลลภ  บุษบงก์   เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 

6 621000186  ขาดคุณสมบัติ       
7 621000187  ด.ญ.ณภัทร  พิมาพันธุ์ศรี   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี

8 621000188  ด.ญ.บัณฑิตา  วรรณภา   สาธิต "พบิูลยบ์ าเพ็ญ" ฯ ชลบุร ี
9 621000189  ด.ช.อาทิตย์ชล  เอกโกมลรัตน์   ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี

10 621000190  น.ส.ปริชญา  มัชฉิมวงศ์   เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
11 621000191  ด.ญ.ปวริศา  ถิตะพาณชิย์   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี

12 621000192  ด.ญ.ลภัสรดา  สิทธพิาชัยกุล   บดินทรเดชา (สงิห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 
13 621000193  ด.ญ.ทิฆัมพร  ไพศาล   มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ระยอง 

14 621000194  ด.ญ.แสนปลื้ม  พร้อมวงศ์   ตราษตระการคุณ ตราด 

15 621000195  ด.ญ.ธิดารัตน  สมานชาติ   นาวิกโยธนิบูรณะ ชลบุร ี
16 621000196  นายคมชาญ  กาญจนเกษตรกุล   เบญจมราชูทิศ จันทบุร ี

17 621000197  นายสิรภพ  ศริพันธุ์   ระยองวิทยาคม ระยอง 
18 621000198  น.ส.สิทธานนัณ์  พงษ์เจริญ   เบญจมราชูทิศ จันทบุร ี

19 621000199  นายวชิรวิทย์  เอ่ียมสอาด   ระยองวิทยาคม ระยอง 
20 621000200  ด.ช.ธนกฤต  อนันต์รัตนวิมล   ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี

21 621000201  ด.ญ.ศิรภัสสร  บัวขาว   เบญจมราชูทิศ จันทบุร ี
22 621000202  น.ส.รวิษฎา  ตั้งศรีไพโรจน์   ระยองวิทยาคม ระยอง 

23 621000203  ด.ช.นพนิธิ  พทุธเจริญ   ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
24 621000204  ด.ช.ธรรศ  สุวณะศิริ   สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร 

25 621000205  ด.ช.อภิมงคล  พูนสวสัดิ์   เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา 
26 621000206  ด.ญ.พิชญ์สุชา  สุวรรณโพธิ์   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี

27 621000207  นายกชภูมิ  สกุลกวีพร   วัดป่าประดู ่ ระยอง 

28 621000208  ด.ช.ศุภศิษฎิ์  ศรีนุเคราะห์   สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ชลบุร ี
29 621000209  ด.ญ.จินตวีร์  เครือผือ   เบญจมราชูทิศ จันทบุร ี

30 621000210  ด.ช.ปาลนิธน์  โชคจนิดาชัย   ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี

หมายเหตุ  ขอให้ผู้เข้าสอบท่ีชื่อมีเครื่องหมาย * ตรวจสอบ Inbox (กล่องขาเข้า) ใน email เกี่ยวกับการขอเอกสารเพิ่มเติม  
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี admission@kvis.ac.th



รายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

ห้องสอบที่ 8 สนามสอบ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัด ระยอง 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 621000211  ด.ญ.ธนกร  โยทองยศ   ระยองวิทยาคม ระยอง 
2 621000212  ด.ญ.สิรีธร  สอนสุภาพ   เบญจมราชูทิศ จันทบุร ี

3 621000213  ด.ญ.กัลปนัฎฐ์  ค ากรุนนัทกานต์   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี

4 621000214  ด.ช.ชัชพีต์ภัทร  ศิริวัชเดชากุล   เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 
5 621000215  ด.ญ.กุลธิดา  ชนิลกุล   สาธิต "พบิูลยบ์ าเพ็ญ" ฯ ชลบุร ี

6 621000216  ด.ญ.วาสิตา  ด าริมุ่งกิจ   เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
7 621000217  ด.ช.คุณภัทร  สุรวย   อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุร ี

8 621000218  ด.ญ.สริตา  เบี้ยแก้ว   สฤษดิเดช จันทบุร ี
9 621000219  ด.ญ.พรรณพัฐฑ์  บุตรเสรีชัย   สฤษดิเดช จันทบุร ี

10 621000220  ด.ญ.กานติมา  ปริ่มผล   สฤษดิเดช จันทบุร ี
11 621000221  นายสุรพฒัน์  สวัสดิล์้น   วัดป่าประดู ่ ระยอง 

12 621000222  น.ส.นวพร  กุสสลานุภาพ   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี
13 621000223  น.ส.นวรัตน์  หาญพล   ตราษตระการคุณ ตราด 

14 621000224  น.ส.ปณิตา  ฉวิกขุนรัมย์   ศรีสุวิช ชลบุร ี

15 621000225  ด.ช.ผ่านฟ้า  เลาหสินนุรักษ์   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี
16 621000226  ด.ช.ภูริณัฐ  โชติพนัง   แกลง(วิทยสถาวร) ระยอง 

17 621000227  ด.ญ.ณัฐณิชา  อุ่นเเก้ว   สารสาสน์วิเทศชลบุรี ชลบุร ี
18 621000228  ด.ญ.พลอยนภัส  ชลธาร์นนท์   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี

19 621000229  ด.ช.สุกฤษฎิ์ไชย  หอมกระจาย   มัธยมตากสินระยอง ระยอง 
20 621000230  ด.ญ.ลภัสธณา  จนัทรวงศ์   ศรีสุวิช ชลบุร ี

21 621000231  ด.ญ.เบญจรัตน์  ด ารงธนพาณชิย์   สิงห์สมุทร ชลบุร ี
22 621000232  ด.ช.ศุภกร  รัตนา   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี

23 621000233  ด.ญ.กมลลักษณ์  แวงโสธรณ์   สาธิต "พบิูลยบ์ าเพ็ญ" ฯ ชลบุร ี
24 621000234  ด.ญ.อรจิรา  สุริยวงศ์   สัตหีบวิทยาคม ชลบุร ี

25 621000235  ด.ญ.มนัสนนัท์  บุญระยอง   ระยองวิทยาคม ระยอง 
26 621000236  ด.ญ.ณ ฐญารัชต์  โสพิมพ์   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี

27 621000237  นายสรวิศ  สืบตระกูล   พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี

28 621000238  น.ส.ฉายสุรีย์  บุญมา   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
29 621000239  ด.ญ.สุนันทนิี  วนชิย์ถนอม   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี

30 621000240  นายอรรธพร  ศรประสิทธิ์   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี

หมายเหตุ  ขอให้ผู้เข้าสอบท่ีชื่อมีเครื่องหมาย * ตรวจสอบ Inbox (กล่องขาเข้า) ใน email เกี่ยวกับการขอเอกสารเพิ่มเติม  
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี admission@kvis.ac.th



รายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

ห้องสอบที่ 9 สนามสอบ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัด ระยอง 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 621000241  ด.ญ.นนทเนตร  จนัทร์ทับ   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี
2 621000242  ด.ช.ชวิศ  พิมาพนัธุ์ศรี   ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี

3 621000243  ด.ญ.เกษศิรินทร์  ขวัญภัทรนันท์   มัธยมตากสินระยอง ระยอง 

4 621000244  ด.ช.กิดาการ  โจว   สฤษดิเดช จันทบุร ี
5 621000245  ด.ช.ภราดร  จันทร์เจริญ   สุตะบ ารุงพิทยาคาร ฉะเชิงเทรา 

6 621000246  ด.ญ.นภัสพร  รักชาติ   สฤษดิเดช จันทบุร ี
7 621000247  ด.ญ.ญาดา  ลลีานุรักษ์   เมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ ชลบุร ี

8 621000248  ด.ญ.รมย์ธีรา  บุญกอ   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
9 621000249  ด.ช.ณรงค์กรณ์  เจริญศร ี  สิงห์สมุทร ชลบุร ี

10 621000250  ด.ญ.มนฑิรารัชญ์  มากมี   มารีวิทยากบนิทร์บุร ี ปราจีนบุร ี
11 621000251  นายศิวชั  ดลสอาด   ระยองวิทยาคม ระยอง 

12 621000252  ด.ช.เจตนิพัทธ์  แสงสุรศักดิ์   ระยองวิทยาคม ระยอง 
13 621000253  นายรชต  ขาวงาม   สุรศักดิ์วิทยาคม ชลบุร ี

14 621000254  ด.ญ.ปณิตา  เสถียรจารุการ   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี

15 621000255  ด.ช.พชร  วิโรจน์วฒันกลุ   ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
16 621000256  นายภาวิต  จันทร์แสง   วังน้ าเยน็วิทยาคม สระแก้ว 

17 621000257  ด.ญ.ปภาวรินท์  วนะบดีนิมิต   ตราษตระการคุณ ตราด 
18 621000258  ด.ญ.ชมพูนุท  มงคล   เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา 

19 621000259  นายภูมิช  เพิงมาก   สองภาษาระยอง ระยอง 
20 621000260  ด.ญ.เพชรชมพู  ค าจันทร์   มารีวิทย ์ ชลบุร ี

21 621000261  ด.ญ.อรปรียา  จันทนา   อัสสัมชัญระยอง ระยอง 
22 621000262  ด.ช.เชิดเกียรติ  บุญมาก   พนมสารคาม(พนมอดลุวิทยา) ฉะเชิงเทรา 

23 621000263  ด.ช.อธิษฐ์  แก้วซิ้ม   ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
24 621000264  ด.ช.เจษฎา  ขุนหอม   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี

25 621000265  ด.ญ.นภสร  จิ้วบุญสรา้ง   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
26 621000266  นายพสักร  ภรณ์ศรแสง   สามมุกคริสเตียนวิทยา ชลบุร ี

27 621000267  ด.ญ.เปมิกา  บุญมี   เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 

28 621000268  ด.ญ.พุทธิชา  ประไพ   มารีวิทย์บ่อวิน ชลบุร ี
29 621000269  ด.ญ.ศิริภัณฑิรา  พันธุเวช   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี

30 621000270  ด.ญ.เบญจพร  รุ่งเรืองพินิจ   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี

หมายเหตุ  ขอให้ผู้เข้าสอบท่ีชื่อมีเครื่องหมาย * ตรวจสอบ Inbox (กล่องขาเข้า) ใน email เกี่ยวกับการขอเอกสารเพิ่มเติม  
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี admission@kvis.ac.th



รายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

ห้องสอบที่ 10 สนามสอบ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัด ระยอง 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 621000271  ด.ช.จิรภัทร  แสงเพ็ชร์   มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ระยอง 
2 621000272  ด.ญ.ฤทัยภักดิ์  เอกแก้วน าชัย   สิงห์สมุทร ชลบุร ี

3 621000273  ด.ช.ภูมิ  บุญเลิศ   เบญจมราชูทิศ จันทบุร ี

4 621000274  ด.ญ.พรปวีณ์  จ าปา   ระยองวิทยาคม ระยอง 
5 621000275  ด.ญ.ร้อยแก้ว  วรสิงห์   ตราษตระการคุณ ตราด 

6 621000276  ด.ช.ณัฏฐกิตติ์  กอบประเสริฐกุล   สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ชลบุร ี
7 621000277  ด.ญ.มุกตาภา  อัศวภาณุวัฒน์   สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ 

8 621000278  ด.ญ.พรกนก  พระสิงห์   สัตหีบวิทยาคม ชลบุร ี
9 621000279  ด.ช.พุฒิเมธ  สมุลไพร   วัดป่าประดู ่ ระยอง 

10 621000280  ขาดคุณสมบัติ       
11 621000281  ด.ญ.นันท์นภสั  ศิลปสม   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี

12 621000282  น.ส.ปิยะธดิา  ช่างสุวรรณ   ระยองวิทยาคม ระยอง 
13 621000283  ด.ญ.พัชรินทร์  สิงหพันธ์   สตรีประเสริฐศิลป ์ ตราด 

14 621000284  น.ส.ภัทรลักษณ์  เขมวงค์   ศรียานุสรณ ์ จันทบุร ี

15 621000285  ด.ญ.ธวัลรัตน์  เจตเจริญอารยะ   เบญจมราชูทิศ จันทบุร ี
16 621000286  ด.ช.ภัทรพล  จันทร์สง่า   พนมสารคาม(พนมอดลุวิทยา) ฉะเชิงเทรา 

17 621000287  ด.ญ.กฤติกา  ณีวงค์   พนมสารคาม(พนมอดลุวิทยา) ฉะเชิงเทรา 
18 621000288  ด.ญ.พรธิภา  แสนใจงาม   พนมสารคาม(พนมอดลุวิทยา) ฉะเชิงเทรา 

19 621000289  ด.ญ.กัญญาณัฐ  คณาวงค์   พนมสารคาม(พนมอดลุวิทยา) ฉะเชิงเทรา 
20 621000290  ด.ญ.ทิพกฤตา  สินธไุสย   ระยองวิทยาคม ระยอง 

21 621000291  นายกฤตภาส  ราชบุรณะ   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี
22 621000292  ด.ญ.นภัสกรณ์  แก่นโท   ระยองวิทยาคม ระยอง 

23 621000293  ด.ช.สิริทรัพย์  ประทุมทอง   พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
24 621000294  นายภูริวัจน์  อภิกมลศักดิ์ชัย   ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี

25 621000295  ด.ญ.วชิราภรณ์  คชเดช   พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
26 621000296  ด.ช.ภูริชญ์  น่วมสวสัดิ์   สาธิต "พบิูลยบ์ าเพ็ญ" ฯ ชลบุร ี

27 621000297  น.ส.กุลิสรา  พนัธ์ทอง   สาธิต "พบิูลยบ์ าเพ็ญ" ฯ ชลบุร ี

28 621000298  ด.ญ.มนัสนนัท์  บุญแจง้   วังน้ าเยน็วิทยาคม สระแก้ว 
29 621000299  น.ส.อนุสรา  หนูแก้ว   มัธยมตากสินระยอง ระยอง 

30 621000300  ด.ช.เกียรติศักดิ์  ติวสร้อย   ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี

หมายเหตุ  ขอให้ผู้เข้าสอบท่ีชื่อมีเครื่องหมาย * ตรวจสอบ Inbox (กล่องขาเข้า) ใน email เกี่ยวกับการขอเอกสารเพิ่มเติม  
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี admission@kvis.ac.th



รายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

ห้องสอบที่ 11 สนามสอบ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัด ระยอง 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 621000301  ด.ช.จุฑาธัญญ์  วลีย์พรกิตติ   ตันตรารักษ ์ ชลบุร ี
2 621000302  ด.ช.พุฒิเมธ  ลายคราม   ระยองวิทยาคม ระยอง 

3 621000303  ด.ช.ธีทัต  ธีระวรรณ   ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี

4 621000304  ด.ช.นนทพทัธ์  รองเดช   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี
5 621000305  น.ส.จุฑามาส  พานเงนิ   เนินพิทยาคม เพชรบูรณ์ 

6 621000306  ด.ช.นันท์ธร  จอมศิลป์   เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
7 621000307  ด.ญ.ชุติกาญจน์  จนัต๊ะวงค์   สิงห์สมุทร ชลบุร ี

8 621000308  ด.ช.พีรวิชญ์  อินแก้วพะเนา   ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
9 621000309  ด.ช.ภัทรพล  ณ เนตร   ระยองวิทยาคม ระยอง 

10 621000310  ด.ช.จิรพนธ์  ยะหัตตะ   พนมสารคาม(พนมอดลุวิทยา) ฉะเชิงเทรา 
11 621000311  ด.ญ.วราภรณ์  เจี้ยเวชศิลป์   เบญจมราชูทิศ จันทบุร ี

12 621000312  ด.ญ.กัญญารัตน์  โรจนารุณ   อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุร ี
13 621000313  ด.ช.ธนัท  ไชยยอด   ระยองวิทยาคม ระยอง 

14 621000314  ด.ญ.ปภาชนก  โพธิ   พนมสารคาม(พนมอดลุวิทยา) ฉะเชิงเทรา 

15 621000315  ด.ญ.รัชนียา  ไม้ดัด   สิงห์บุรี สิงห์บุรี 
16 621000316  ด.ญ.กมลพรรณ  อิทธิประทีป   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี

17 621000317  ด.ญ.ชยาพา  เนรัญชร   เบญจมราชูทิศ จันทบุร ี
18 621000318  นายพิศุทธิ์  เกิดทอง   มารีวิทยากบนิทร์บุร ี ปราจีนบุร ี

19 621000319  นายพีรณัฐ  คลา้ยทอง   มารีวิทย์บ่อวิน ชลบุร ี
20 621000320  ด.ญ.ใบบุญ  บูรณะภักดี   ระยองวิทยาคม ระยอง 

21 621000321  ด.ญ.กวิสรา  รักรุ่งโรจน์   ระยองวิทยาคม ระยอง 
22 621000322  ด.ช.ฐปกร  วุฒิเจริญกิจ   ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี

23 621000323  ด.ญ.ปฑิตตา  คงแนวดี   สาธิต "พบิูลยบ์ าเพ็ญ" ฯ ชลบุร ี
24 621000324  ด.ช.ศิริพล  ค าทรัพย์   สาธิต "พบิูลยบ์ าเพ็ญ" ฯ ชลบุร ี

25 621000325  น.ส.หนึ่งฤทัย  ธานีเจตน์   สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 
26 621000326  น.ส.กิตติยาพร  มูลประดี   ระยองวิทยาคม ระยอง 

27 621000327  ด.ช.วินท์วรัชญ์  เจริญครองสกลุ   วัดป่าประดู ่ ระยอง 

28 621000328  ด.ช.นิธิ  พูลวทิยกิจ   ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
29 621000329  นายสปิปภาส  เจริญสรรพพืช   เบญจมราชูทิศ จันทบุร ี

30 621000330  ด.ญ.เบญญาภา  พฒุิสุข   ระยองวิทยาคม ระยอง 

หมายเหตุ  ขอให้ผู้เข้าสอบท่ีชื่อมีเครื่องหมาย * ตรวจสอบ Inbox (กล่องขาเข้า) ใน email เกี่ยวกับการขอเอกสารเพิ่มเติม  
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี admission@kvis.ac.th



รายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

ห้องสอบที่ 12 สนามสอบ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัด ระยอง 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 621000331  ด.ญ.พรดาว  อังคะหิรัญ   เบญจมราชูทิศ จันทบุร ี
2 621000332  น.ส.สุชาวดี  ศรีวัฒนะ   สุรศักดิ์วิทยาคม ชลบุร ี

3 621000333  ด.ช.กฤตภาส  ด้วงเจริญ   โพธิสัมพนัธ์พิทยาคาร ชลบุร ี

4 621000334  ด.ช.ปราชญ์  จ ารัสธนสาร   เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
5 621000335  ด.ช.ณัฐวุฒิ  อ่อนค าเหลือง   ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุร ี

6 621000336  ด.ช.สรวิศ  อรุณรัตน์   ระยองวิทยาคม ระยอง 
7 621000337  ด.ช.กันต์ดนัย  ศรีวัฒนะ   ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี

8 621000338  ด.ญ.พรลภัส  ชลวานชิ   พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
9 621000339  ด.ญ.ฉมามาศ  ถึงคุณ   สตรีมารดาพิทักษ ์ จันทบุร ี

10 621000340  นายณธีพฒัน์  กิตตสิารพงษ์   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี
11 621000341  ด.ญ.ภัณฑิรา  กวักทรัพย์   วัดป่าประดู ่ ระยอง 

12 621000342  ด.ช.ภัคพล  พัชรนฤมล   ระยองวิทยาคม ระยอง 
13 621000343  ด.ช.วงศธร  กียะวัฒน์   ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุร ี

14 621000344  ด.ญ.กมลกานต์  ส าราญกาย   สุรวิทยาคาร สุรินทร ์

15 621000345  ด.ญ.แพรวา  เพชรสังข์   ตราษตระการคุณ ตราด 
16 621000346  ด.ญ.พรรณพัชร  มั่งคั่ง   ระยองวิทยาคม ระยอง 

17 621000347  ด.ญ.วชิราภา  ลิมปนะวรรณกุล   เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
18 621000348  น.ส.พิณเพ็ชร  เข็มดี   ตราษตระการคุณ ตราด 

19 621000349  ด.ช.ธนดล  ธาราดล   สาธิต "พบิูลยบ์ าเพ็ญ" ฯ ชลบุร ี
20 621000350  ด.ญ.บุรัสกร  หัวใจ   พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี

21 621000351 * ด.ช.ศุภกิตติ์  สุขวัฒนานุกิจ   ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
22 621000352  น.ส.ฟ้าใส  ส่องสว่างธรรม   สตรีมารดาพิทักษ ์ จันทบุร ี

23 621000353  น.ส.ศศิธร  เชื้อมั่ง   พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
24 621000354  ด.ญ.ชฎาวรรณ  ผิวงาม   สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 

25 621000355  ด.ญ.ปัญฑารีย์  เจริญศิริโสภาคย์   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
26 621000356  ด.ช.มณฑล  ชาวเนนิ   ระยองวิทยาคม ระยอง 

27 621000357  น.ส.สุฑิตา  ศรีประไหม   ลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ)์ จันทบุร ี

28 621000358  น.ส.นภัสวี  ทวิงษา   ระยองวิทยาคม ระยอง 
29 621000359  ด.ญ.เกศกนก  วัฒนานุสทิธิ์   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี

30 621000360  ด.ญ.วรัญญา  ก าชัยสิทธิพล   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี

หมายเหตุ  ขอให้ผู้เข้าสอบท่ีชื่อมีเครื่องหมาย * ตรวจสอบ Inbox (กล่องขาเข้า) ใน email เกี่ยวกับการขอเอกสารเพิ่มเติม  
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี admission@kvis.ac.th



รายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

ห้องสอบที่ 13 สนามสอบ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัด ระยอง 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 621000361  น.ส.ณชญาดา  จนัทร์หอม   ระยองวิทยาคม ระยอง 
2 621000362  ด.ช.อภิวิชญ์  จันต๊ะคาด   ระยองวิทยาคม ระยอง 

3 621000363  นายชญานิน  คงเสรีกุล   ระยองวิทยาคม ระยอง 

4 621000364  ด.ญ.ภัทราพร  งามฉาย   วัดป่าประดู ่ ระยอง 
5 621000365  ด.ช.พงศ์ศรัณย์  บริบูรณ์เวช   เบญจมราชูทิศ จันทบุร ี

6 621000366  ด.ญ.ลลิตา  ห่วงรัตน์   สองภาษาระยอง ระยอง 
7 621000367  ด.ช.ปวรุฒม์  แจ่มจ ารูญ   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี

8 621000368  ด.ช.มัชฌิมา  เพ็ญนุกูล   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี
9 621000369  ด.ช.กฤษกร  เหล็กดี   ระยองวิทยาคม ระยอง 

10 621000370  ด.ญ.พรไพลิน  ทัศนียรัตน์   เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 
11 621000371  น.ส.อติพร  มามีชัย   วัดป่าประดู ่ ระยอง 

12 621000372  ด.ช.ศุภฤกษ์  คงกิติมานนท์   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี
13 621000373  ด.ญ.ศศินันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี

14 621000374  น.ส.อธิชา  มามีชัย   วัดป่าประดู ่ ระยอง 

15 621000375  ด.ช.จารุกิตติ์  ปานเอ่ียม   มัธยมตากสินระยอง ระยอง 
16 621000376  ด.ช.ภูริภัทร  อภิรักษ์โขติมา   ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี

17 621000377  ด.ช.ภูริภัทร  มากขุนทด   ระยองวิทยาคม ระยอง 
18 621000378  ด.ญ.ศศิสมา  จิตรวิโรจน์   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี

19 621000379  ด.ญ.กัญญาณัฐ  บุพลบั   เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา 
20 621000380  ด.ช.ธัญวัฒน์  ศรีจนัทร์   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี

21 621000381  ด.ช.กองคลัง  โพธิรักษ์   ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
22 621000382  ด.ญ.สุพิชชา  แมนประโคน   ระยองวิทยาคม ระยอง 

23 621000383  ด.ช.อธิศ  โกสินทรจิตต์   ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
24 621000384  นายชิตพล  แก้วไทรคุ้ม   ชลบุรี (สุขบท) ชลบุร ี

25 621000385  ด.ญ.พัชราพร  เพ็ชรัตน์   ชลบุรี (สุขบท) ชลบุร ี
26 621000386  ด.ญ.วิชิตา  วชิาจารย์   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี

27 621000387  ขาดคุณสมบัติ       

28 621000388  ขาดคุณสมบัติ       
29 621000389  ด.ช.ชนวีร์  งามข า   เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 

30 621000390  น.ส.ณิชาภทัร  ชินนิวัฒน์   เบญจมราชูทิศ จันทบุร ี

หมายเหตุ  ขอให้ผู้เข้าสอบท่ีชื่อมีเครื่องหมาย * ตรวจสอบ Inbox (กล่องขาเข้า) ใน email เกี่ยวกับการขอเอกสารเพิ่มเติม  
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี admission@kvis.ac.th



รายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

ห้องสอบที่ 14 สนามสอบ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัด ระยอง 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 621000391  ด.ญ.ณัฐวรา  เกิดประดิษฐ์   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
2 621000392  นายอนชุา  ฉัตรสิริกุลชัย   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี

3 621000393  ด.ญ.ศิรินรัตน์  บ ารุงวงษ์   ศรียานุสรณ ์ จันทบุร ี

4 621000394  ด.ญ.เขมิกา  อรัญศักดิ์   มารีวิทย์บ่อวิน ชลบุร ี
5 621000395  น.ส.ปรีชญา  มากทรัพย์   ระยองวิทยาคม ระยอง 

6 621000396  นายภูมินทร์  ศิริธร   ระยองวิทยาคม ระยอง 
7 621000397  ด.ญ.ภัคประภา  สมงาม   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี

8 621000398  ด.ญ.นันท์นภสั  ทันบุญมา   ระยองวิทยาคม ระยอง 
9 621000399  ด.ญ.ณัฐนร ี โกศล   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี

10 621000400  ด.ญ.มัลลิกา  น้ าลึก   เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา 
11 621000401  ด.ญ.ปัญญาพร  แก้วค า   สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 

12 621000402  ด.ช.จิรวัฒน์  เศษอ่อน   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี
13 621000403  ด.ช.ภีระพงศ์  ใจตรง   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี

14 621000404  ด.ช.ปรเมศร ์ เอ่ียมละออง   จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี

15 621000405  ด.ญ.เนตรชนก  เทศศิร ิ  บ้านฉางกาญจนกุลวทิยา ระยอง 
16 621000406  ด.ช.คุณานนต์  รักกะสิวิทย์   ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี

17 621000407  ด.ญ.พิมพ์ณภัทร  สวนจิตร   สาธิต "พบิูลยบ์ าเพ็ญ" ฯ ชลบุร ี
18 621000408  ด.ช.กฤติน  สาครินทร์   ระยองวิทยาคม ระยอง 

19 621000409  ด.ญ.ชาลิสา  แช่มชื่น   ชลราษฎรอ ารุง 2 ชลบุร ี
20 621000410  ด.ช.จักรพงษ์  แจ่มรุจี   บ้านบ่อวิน ชลบุร ี

21 621000411  ด.ญ.พิชชาภา  ศรีวิเศษ   ศรีราชา ชลบุร ี
22 621000412  ด.ญ.วรัญญา  ยุระชัย   กวงฮั้ว ระยอง 

23 621000413  ด.ญ.พิมพกานต์  เกตุค าขวา   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
24 621000414  นายกัณฑพงษ์  พวงสุวรรณ   เบญจมราชูทิศ จันทบุร ี

25 621000415  ด.ญ.ธนพร  แก้วทอง   มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ระยอง 
26 621000416  ด.ช.ภูริช  อัมพะวา   ระยองวิทยาคม ระยอง 

27 621000417  ด.ช.ณภัทร  เดชะ   ระยองวิทยาคม ระยอง 

28 621000418  น.ส.ธนภรณ์  ปีพิมพ์   แกลง(วิทยสถาวร) ระยอง 
29 621000419  ด.ญ.วรินร าไพ  เล็กวงษ์   ศรียานุสรณ ์ จันทบุร ี

30 621000420  ด.ช.เมธี  เมธาวรากุล   เบญจมราชูทิศ จันทบุร ี

หมายเหตุ  ขอให้ผู้เข้าสอบท่ีชื่อมีเครื่องหมาย * ตรวจสอบ Inbox (กล่องขาเข้า) ใน email เกี่ยวกับการขอเอกสารเพิ่มเติม  
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี admission@kvis.ac.th



รายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

ห้องสอบที่ 15 สนามสอบ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัด ระยอง 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 621000421  ด.ญ.อรญา  จิตต์บรรจง   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
2 621000422  ด.ช.ธนกร  วิจาระ   เบญจมราชูทิศ จันทบุร ี

3 621000423  ด.ช.พัทธพล  เหลืองอ่อน   อนุบาลเกาะจันทน ์ ชลบุร ี

4 621000424  น.ส.รัญชนา  กาชยั   กวงฮั้ว ระยอง 
5 621000425  ด.ญ.ณฐวรรณ  ถมกระจ่าง   บางละมุง ชลบุร ี

6 621000426  น.ส.เบญจพร  ชนะวงศา   ตราษตระการคุณ ตราด 
7 621000427  ด.ช.ธนกฤต  สุวรรณสมบัติ   ระยองวิทยาคม ระยอง 

8 621000428  นายอภิชนม์  พรมเพชร์   พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
9 621000429  ด.ช.สัณหณัฐ  นุกูลกิจ   เบญจมราชูทิศ จันทบุร ี

10 621000430  ด.ญ.วิมลสิร ิ นกอยู่   ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
11 621000431  น.ส.ญานิกา  พรมชัย   ตราษตระการคุณ ตราด 

หมายเหตุ  ขอให้ผู้เข้าสอบท่ีชื่อมีเครื่องหมาย * ตรวจสอบ Inbox (กล่องขาเข้า) ใน email เกี่ยวกับการขอเอกสารเพิ่มเติม  
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี admission@kvis.ac.th

 


