
รายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

ห้องสอบที่ 1 สนามสอบ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัด พิษณุโลก 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 640200001  ด.ช.ณัฎฐรชัย วันพทุธ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 
2 640200002  ด.ช.ปภังกร เปาเล้ง พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ แพร ่

3 640200003  ด.ช.ชัยวรุตย์ สิงห์เครือ นิยมศิลป์อนสุรณ ์ เพชรบูรณ ์

4 640200004  ด.ช.ศิรสิทธิ์ ไพรอุดม ธีรธาดา พิษณุโลก พิษณุโลก 
5 640200005  น.ส.กีรติกา อ่อนศรี มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

6 640200006  ด.ญ.วิภารัตน์ สุขอ่วม ผดุงปัญญา ตาก 
7 640200007  นายจีรพัทธ์ สวนทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 

8 640200008  ด.ญ.อัจริยา ยังเเหยม โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ 
9 640200009  ด.ช.ธีรภัทร ศรีมาลา มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

10 640200010  นายอภิมงคล ธงสิบเจ็ด มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 
11 640200011  นายภูริมงคล ธงสิบเจ็ด มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

12 640200012  ด.ญ.ธนิตา นิมติล ้า ตากพิทยาคม ตาก 
13 640200013  ด.ญ.กิรณา วิมลลักษณ ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

14 640200014  ด.ญ.สุพิชญา พฤกษมาศ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

15 640200015  น.ส.ภูริชญา ศรีพูล นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
16 640200016  ด.ช.อนาวิล ศิลปศาสตร ์ สรรพวิทยาคม ตาก 

17 640200017  ด.ช.กรวิชญ์ ชัชชวลิตสกุล นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
18 640200018  ด.ญ.ณัฐธัญญา ผา่นชมภ ู เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ ์

19 640200019  น.ส.ณัฐรัตน์ มงคลรังสฤษฏ ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
20 640200020  น.ส.นภัสสร คงน้อย อุดมดรุณี สุโขทัย 

21 640200021  นายภูรีณัฐ จุน่น้อย นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
22 640200022  ด.ญ.พิชชาพร ไม้หอม นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

23 640200023  น.ส.ชัญญาพิฏฐ์ ทองหล่อนิรัต ิ สรรพวิทยาคม ตาก 
24 640200024  ด.ญ.อัณณ์ชญาณ์ มหบุญพาชัย ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร 

25 640200025  นายโอปอ อุ่นทิวากร นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
26 640200026  ด.ญ.ปริยากร ราชพรมมินทร ์ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

27 640200027  น.ส.ปพิชญา ผนัน้อย มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

28 640200028  ด.ช.ปรินทร์ พงศ์พลไพรวนั นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
29 640200029  ด.ช.วชิรวุธ มั่นศิลป ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

30 640200030  ด.ช.ชวนากรณ์ จอนพงษ ์ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 
 

หมายเหตุ    *    ให้ติดต่อคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563



รายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

ห้องสอบที่ 2 สนามสอบ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัด พิษณุโลก 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 640200031  ด.ญ.ธีราพร นาคอริยกุล นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
2 640200032  ด.ญ.พิมพ์แพรวา พุทธรักษ์ขิต อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 

3 640200033  ด.ญ.จิดาภา อินสทิธิ ์ พิชัย อุตรดิตถ์ 

4 640200034  ด.ญ.อธินินท์ธาดา ยศรัตนธนันท์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
5 640200035  ด.ญ.ณัฐวัน ค าคลี ่ พิชัย อุตรดิตถ์ 

6 640200036  ด.ญ.อินทิรา ทองอ ่า ญาณนเรศว์รพิทยาคม พิษณุโลก 
7 640200037  นายจสัธิญส์ ฉัตรไพศาลกุล นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

8 640200038  ด.ญ.จิรัจฌา ทองถาวรวงศ ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
9 640200039  นายธนกฤต เกิดแพร พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

10 640200040  นายกฤติน บูรณโชคไพศาล มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 
11 640200041  ด.ช.ก้องภพ เลี่ยมพิพัฒน ์ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

12 640200042  ขาดคุณสมบัติ    
13 640200043  ด.ช.ธีทัต หมีทอง นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

14 640200044  ด.ญ.ชุติกาญจน์ อินจันทร ์ อุดมดรุณี สุโขทัย 

15 640200045  ด.ช.ปภังกร นาคสวุรรณ อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 
16 640200046  ด.ญ.ณัฐนันท์ เชิญทอง นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

17 640200047  ด.ญ.พิชญาภา ศรีแจ่ม นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
18 640200048  ด.ญ.จิราพร บุญเหลือ ท่าตะโกพิทยาคม นครสวรรค์ 

19 640200049  ด.ญ.ศุภัชญา วงศ์แสงทอง นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
20 640200050  นายปรัตถกร อุปการะ ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร 

21 640200051  ด.ญ.ชญาดา ภาคภูมิกมลเลิศ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
22 640200052  ด.ญ.พิมพ์วลัญช์ เรืองทัพ ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 

23 640200053  ด.ญ.กัญญาวีร์ เกิดสุข นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
24 640200054  นายศุภวิชญ์ ศรีทองค า มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

25 640200055  ด.ญ.ณภาภัช ชัยชนะ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
26 640200056  ด.ช.พุทธรักษ์ โสดถานา มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

27 640200057  ด.ช.พันธ์ธีรา ตรัยรัตนเมธ ี นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

28 640200058  ด.ช.ศิรณัฐ สันตติทรัพย ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
29 640200059  ด.ช.ปุริมปรัชญ์ ทบัเกษตร นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

30 640200060  นายธนบดี เสือเขียว นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
 

หมายเหตุ    *    ให้ติดต่อคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563



รายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

ห้องสอบที่ 3 สนามสอบ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัด พิษณุโลก 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 640200061  ด.ญ.นวพรรษ อยู่มาก เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ นครสวรรค์ 
2 640200062  ด.ญ.กฤตพร แซ่อ้ึง เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ นครสวรรค์ 

3 640200063  ด.ญ.ชมนาด ย้อยพลแสน เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ นครสวรรค์ 

4 640200064  น.ส.แพรวา ภู่ศิลป ์ เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ นครสวรรค์ 
5 640200065  ด.ญ.ซากุระ ชิบาฮาร่า มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

6 640200066  ด.ช.ชินาธิป สุวัฒนะโสภณ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 
7 640200067  นายชนัยชนม์ สังเพ็ง ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 

8 640200068  ด.ช.ปัณณทัต จิรธนานันท ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
9 640200069  นายสปุระวีณ์ แตงฉ ่า นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

10 640200070  ด.ญ.ฮันนา่ เมรี โอเวน มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 
11 640200071  ด.ญ.มธุรดา ใจเอ้ือ เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ นครสวรรค์ 

12 640200072  ด.ญ.ศศิวรรณ ตันติวงศ์ เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ นครสวรรค์ 
13 640200073  นายภาณุพงษ์ สภานนท ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 

14 640200074  ด.ช.กิตติธเนศ กองกาญจนาทิพย์ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

15 640200075  ด.ช.วีรภัทร ปัญญามัง มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 
16 640200076  ด.ช.กิตติธนา กองกาญจนาทิพย์ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

17 640200077  ด.ญ.ฐานะมาศ ศรีไชยเจริญวงศ ์ เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก 
18 640200078  ด.ญ.ทิพฏิญากร มีไชยโย พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

19 640200079  ด.ญ.ศุภานัน ตนัติจารุกร มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 
20 640200080  ด.ญ.ศุภาพิมพ์ ตันติจารุกร มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

21 640200081  น.ส.ธัญญรัตน์ จนัทร์อ าไพ ผดุงปัญญา ตาก 
22 640200082  น.ส.ณัชชา สมพะมิตร ผดุงปัญญา ตาก 

23 640200083  นายพชิญุตม์ บูรกิจภาชัย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
24 640200084  นายปรีชานนท์ คุ้มทัศ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 

25 640200085  น.ส.อภิญญา ชาญชัยวีระพันธุ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
26 640200086  ด.ญ.ปิยเพชร ข าแป้น นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

27 640200087  ด.ญ.ภัททสิรินทร์ พัฒนเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 

28 640200088  น.ส.มนปิญา อริยะวงศ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
29 640200089  ด.ช.นิธิศ เอ้ือนจิตญานนท ์ ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร 

30 640200090  ด.ญ.กชกร วิกุลชัยกิจ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 
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เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 640200091  นายสถาพร อ่องสกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
2 640200092  นายอธิธัช สุทธ ิ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

3 640200093  นายสิรภพ โชตชิ่วง นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

4 640200094  นายธนภัทร ฉันทวรางค ์ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 
5 640200095  นายรัฐกิตติ์ รัฐศักดิ์นชิากุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 

6 640200096  ด.ญ.ชาคริยา วชิระอังกูร มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 
7 640200097  ด.ช.กฤศกร สุทธิวุฒิชัย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 

8 640200098  น.ส.พรไพลนิ รัตนสวุรรณ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
9 640200099  ขาดคุณสมบัติ    

10 640200100  นายจิรภัทร ศิริเขตกรณ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
11 640200101  ด.ญ.รัตนาวลี ค าวิเศษ เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก 

12 640200102  ด.ญ.ศศิพิชญ์ สมใจ นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ แพร ่
13 640200103  ด.ช.นรภัทร หวังซื่อกุล นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

14 640200104  ด.ญ.ปภาวี เชื้อปรางค ์ เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก 

15 640200105  ด.ญ.ธารธารา ตรีสุทธาชีพ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 
16 640200106  นายณภัทร โพธิ์เรือง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 

17 640200107  ด.ญ.บุรพร เรืองแจ่ม นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
18 640200108  ด.ช.ชานนท์ ลิ้มจ ารูญรัตน ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

19 640200109  ด.ช.บุณวรัตถ์ ประสารพันธุ ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
20 640200110  ด.ญ.ทยา เเซ่กัง มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

21 640200111  น.ส.อรจิรา ฮองกูล เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ ์
22 640200112  ด.ญ.พรปวีณ์ ศรีทรัพย์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

23 640200113  น.ส.ณัฐธิชาภรณ์ สิทธ ิ เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก 
24 640200114  ด.ญ.รัตนาภรณ์ เทียนพันธ ์ ตากพิทยาคม ตาก 

25 640200115  ด.ญ.ภรัณยา มั่งกิ่ง มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 
26 640200116  ด.ญ.กัญญพัชร หมั่นบรรจง มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

27 640200117  ด.ญ.ณิชาภา ฉัตรจนิดารัตน ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 

28 640200118  ด.ญ.พิชญาภา พานทอง ตากพิทยาคม ตาก 
29 640200119  นายนพวรรธน์ หล่อยิ่งยงไพศาล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 

30 640200120  น.ส.พรพัฒน์ ศรีเลศิลป ์ วิทยานุกลูนารี เพชรบูรณ ์
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1 640200121  ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ เจริญข า วิทยานุกลูนารี เพชรบูรณ ์
2 640200122  ด.ญ.ศิริจิตร จันผล วิทยานุกลูนารี เพชรบูรณ ์

3 640200123  น.ส.อลีนา ขยนัเขตกรณ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

4 640200124  ด.ช.กรภัทร์ จันทร์แจ้ง วิทยานุกลูนารี เพชรบูรณ ์
5 640200125  ด.ญ.ทิพมาศ จุ้ยมีนวล มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

6 640200126  ด.ช.ธนบดนิทร์ สายทิพย์จนัทร ์ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 
7 640200127  นายสิรณัฏฐ์ สิงหทัศน ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

8 640200128  ด.ญ.ภูริดา คงมีคอน มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 
9 640200129  ด.ญ.เนติรดา ปิ่นทอง มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

10 640200130  ด.ญ.แพรพิไล ปัญญาทิพยส์กุล มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 
11 640200131  น.ส.พิมพ์อัปสร มหายศนนัท ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร น่าน 

12 640200132  ด.ญ.ณัฐนร ีกองสิงห์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
13 640200133  ด.ญ.กีรติญาดา แสนยศ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

14 640200134  น.ส.ธนภรณ์ แจ่มคง หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ ์

15 640200135  ด.ญ.พลอยปภัส สนิวัชรไพศาล บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง 
16 640200136  ด.ช.ภูมิพัฒน์ ลน้เหลือ ตากพิทยาคม ตาก 

17 640200137  นายธาวิน เทพสอน อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 
18 640200138  นายทปีกร โกษาจนัทร ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 

19 640200139  ด.ญ.ปุญชรัศมิ์ วัฒนศัพท ์ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 
20 640200140  นายปณิธาน หนูเนตร นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

21 640200141  ด.ช.ธีรภัทร ทองใบ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
22 640200142  ขาดคุณสมบัติ    

23 640200143  ขาดคุณสมบัติ    
24 640200144  ขาดคุณสมบัติ    

25 640200145  ด.ช.พัชรพฤกษ์ คมวิชาชาญ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
26 640200146  นายณัฐภูมิ ช่างด้วง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 

27 640200147  ขาดคุณสมบัติ    

28 640200148  ขาดคุณสมบัติ    
29 640200149  ขาดคุณสมบัติ    

30 640200150  ขาดคุณสมบัติ    
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เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 640200151  ขาดคุณสมบัติ    
2 640200152  ขาดคุณสมบัติ    

3 640200153  ด.ช.สัณหณัฐ คุ้มทัศ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 

4 640200154  ด.ญ.กชณัฐ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
5 640200155  ขาดคุณสมบัติ    

6 640200156  ขาดคุณสมบัติ    
7 640200157  ขาดคุณสมบัติ    

8 640200158  ขาดคุณสมบัติ    
9 640200159  ขาดคุณสมบัติ    

10 640200160  ด.ญ.ปาลิดา มีเวชสม เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก 
11 640200161  น.ส.สินี สรรคพงษ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 

12 640200162  ขาดคุณสมบัติ    
13 640200163  ด.ช.อภิวิชญ์ บุณยปรีดี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 

14 640200164  ขาดคุณสมบัติ    

15 640200165  ด.ญ.ปพิชญา ด่านสัมฤทธิ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
16 640200166  น.ส.ลลิตภัทร วังอนิตา เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก 

17 640200167  ด.ญ.จันทร์ชยาวีร์ นาคสิทธิวงษ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
18 640200168  น.ส.กัลยรัตน์ ไชยุสย้ เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ ์

19 640200169  นายกันตนิันท์ มณีพราย ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร 
20 640200170  ด.ช.ฐากูร มีประเสริฐ อุดมดรุณี สุโขทัย 

21 640200171  ด.ช.อนรรฆวี ชูจินดา ธีรธาดา พิษณุโลก พิษณุโลก 
22 640200172  ด.ช.ทีฆภัฏ ทรัพย์รวงทอง นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

23 640200173  ด.ช.อาชวิน แสนทอน ตากพิทยาคม ตาก 
24 640200174  ด.ช.ศิวกร ประกอบสุข วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 

25 640200175  ด.ญ.ศุภจิรา แก้วดวงใน เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ ์
26 640200176  ด.ญ.ภรณภัส เสนาบุญญฤทธิ ์ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

27 640200177  น.ส.ปวีณ์ธิดา รอดพ่าย พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

28 640200178  ด.ญ.ปัณณพร พันธุรัตน ์ นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ แพร ่
29 640200179  ด.ญ.วิชญาดา พาจนัลา หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ ์

30 640200180  ด.ญ.ปวริศา สิทธิกรณ ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
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1 640200181  ด.ญ.กันยรัตน์ ทนผุล นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
2 640200182  ด.ญ.รัฐนันท์ วิบลูสวสัดิ์วัฒนา ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร 

3 640200183  นายธน เหล่าสุวรรณ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

4 640200184  น.ส.ไปรยา วาทะธีระกุล เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก 
5 640200185  น.ส.มนัสนันท์ พุ่มกล่อม นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

6 640200186  น.ส.วารุณี ศรีอภัย หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ ์
7 640200187  ด.ญ.แพรวา จันทนะโพธ ิ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

8 640200188  ด.ญ.นาราภัทร พิทักษ ์ ตะพานหิน พิจิตร 
9 640200189  ด.ญ.พรรณพนัช คมวิชาชาญ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

10 640200190  ด.ญ.อภิชญา แสงแก้ว มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 
11 640200191  ด.ญ.กานต์มณี เจริญนาน เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ นครสวรรค์ 

12 640200192  ด.ช.จิรณนท์ เหลืองวิโรจน ์ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 
13 640200193  ด.ช.บัญญวัต วไิชวงค์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

14 640200194  ด.ญ.ณัฏฐณิชา ค าทิพย ์ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

15 640200195  ด.ช.ชิติพัฒน์ ภู่ทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
16 640200196  ด.ญ.วชิรญาณ์ ทักษิณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบรูณ์ เพชรบูรณ ์

17 640200197  ด.ญ.กรธิดา นกสวน ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ 
18 640200198  ด.ญ.เจล่า ดวงแก้ว นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

19 640200199  ด.ญ.สุประวีณ์ กาวชิา มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 
20 640200200  ด.ญ.ชลิตตา ห่านวไิล นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

21 640200201  ด.ช.ภัสร์กฤษฎ์ จิ๋วพัฒนกุล พิจิตรพิทยาคม พิจิตร 
22 640200202  ด.ช.วริศ ทวีผล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 

23 640200203  ด.ญ.วัชรมน คมวัชรพงศ ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
24 640200204  น.ส.นิจิตา ผลจนัทร ์ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

25 640200205  ด.ญ.ปพิชญา มีแหยม เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก 
26 640200206  ด.ญ.ณัฐกฤตา สิงห์คาร มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

27 640200207  ด.ช.กฤษณพล ศรีสวรรค์ เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ ์

28 640200208  นายธีรุตม์ กุลนาพนัธ ์ ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร 
29 640200209  ด.ญ.ภัททิยา หิรัญพรหม เลยพิทยาคม เลย 

30 640200210  ด.ญ.ปรวิศา เฉยบัว เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก 
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รายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

ห้องสอบที่ 8 สนามสอบ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัด พิษณุโลก 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 640200211  ด.ญ.เชาวน์ปวีณ กังวาล สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย 
2 640200212  ด.ญ.กัลยกร บุญคง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 

3 640200213  ด.ญ.อาทิตยา ราบรื่น มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

4 640200214  ด.ญ.ณัชชา ส้มลิ้ม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
5 640200215  ด.ญ.เพ็ญพิชา กิ่งไทร เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ ์

6 640200216  น.ส.สุธาทิพย์ ทิพยาวงศ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
7 640200217  น.ส.กชกร ทองหล่อ เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ ์

8 640200218  ด.ญ.บัณฑิตา สินธุเดช เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ ์
9 640200219  ด.ช.พงศ์พิพัฒน์ พันธุรัตน ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

10 640200220  ด.ญ.เจนจิรา หินเบี้ย บ้านกลาง เพชรบูรณ ์
11 640200221  ด.ญ.วรินทร์ฤดี วัชรีพงศ์ภักดี นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

12 640200222  นายณัฐเศรษฐ ปะสังขาโย ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร 
13 640200223  ด.ญ.รัตนาภร ถาวร มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

14 640200224  ด.ช.ต้นรัก วงค์รอด นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

15 640200225  น.ส.อัญรินทร์ ธนสนิอมรพงษ ์ ผดุงปัญญา ตาก 
16 640200226  ด.ช.ป้อมบุญ ป้อมบญุม ี มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

17 640200227  ด.ช.ภาณุโชติ กลิ่นทบั พุทธชินราชพทิยา พิษณุโลก 
18 640200228  นายเจษฎา พุ่มม ี พุทธชินราชพทิยา พิษณุโลก 

19 640200229  ด.ญ.สิดาพร ว่องไวทวีวงศ ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
20 640200230  ด.ช.ภาคิน พีราวชัร มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

21 640200231  ด.ญ.สุภาทิพย์ ภัสสร นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
22 640200232  ด.ญ.พิชญาภา อินทร์ยา ตากพิทยาคม ตาก 

23 640200233  น.ส.อาภัสรา สงัข์หร่าย มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 
24 640200234  ด.ญ.นิตินันทน์ แก้วเขียว ผดุงปัญญา ตาก 

25 640200235  นายนทีธาร ขจรไพร หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ ์
26 640200236  นายกิตติพัศ ปั้นจาด อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 

27 640200237  ด.ญ.กชกร ศรีเมือง เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ ์

28 640200238  ด.ญ.อริสา เหล็กเพชร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
29 640200239  ด.ญ.ณัฏฐณิชา ผลไธสง ตากพิทยาคม ตาก 

30 640200240  น.ส.ณิชชาภัทร คชหิรัญ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
 

หมายเหตุ    *    ให้ติดต่อคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563



รายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

ห้องสอบที่ 9 สนามสอบ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัด พิษณุโลก 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 640200241  ด.ญ.นลัทพร กลัดทรัพย ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
2 640200242  นายอิทธิพัทธ์ พุทธมงคล นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

3 640200243  ด.ช.จุฑาภัทร์ สอนอ่อน พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

4 640200244  น.ส.ปุณยนุช อัษญคุณ เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก 
5 640200245  ด.ญ.วรันธร มีมุข นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

6 640200246 * ด.ญ.อชิรญา ชูหล า เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก 
7 640200247  ด.ญ.เปมิกา วงษ์ค า นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

8 640200248  ด.ญ.มนัสนนัท์ เนียมนัด นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
9 640200249  ด.ญ.ขวัญข้าว แข็งขยัน เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก 

10 640200250  ด.ญ.ทัตพิชา อุดค าม ี ตะพานหิน พิจิตร 
11 640200251  ด.ช.ณวัฒน์ ววิัฒน์ยุวะถาวร พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

12 640200252  ด.ญ.ชาลิสา อ้ิมพัฒน ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
13 640200253  ด.ญ.ศรุตา อาวเจนพงษ ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

14 640200254  ด.ญ.อติญา พันธุ์กลับ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

15 640200255  ด.ช.พงษ์นัฐกร พุ่มฟัก วิทยานุกลูนารี เพชรบูรณ ์
16 640200256  ด.ญ.คุณัชญา อยู่รอง อุทัยวิทยาคม อุทัยธาน ี

17 640200257 * ด.ญ.ภีมพรดา บุญดา เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก 
18 640200258  น.ส.วิภาวี ไชยวงศษ์า นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ แพร ่

19 640200259  น.ส.ประภาศิริ จนัสอง นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ แพร ่
20 640200260  ด.ญ.กรชนก จันทร นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

21 640200261  ด.ช.ต่อศักดิ์ โพธิ์คง พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 
22 640200262  นายนัฐภพ คีรีเวช วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 

23 640200263  ด.ช.พนภัทร เลี่ยมตระกูลพานชิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
24 640200264  น.ส.ชาลิสา อุ่นสวสัดิพงษ ์ เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ ์

25 640200265  น.ส.นิติรพี จิตรณรงค ์ เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ ์
26 640200266  ด.ช.สรวิชญ์ รัตนชีวพงศ ์ พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ แพร ่

27 640200267  ด.ญ.ณัฐวดี กรินทะ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

28 640200268  ด.ญ.ธัญวลัย นามวิเศษ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
29 640200269  นายจิรวฒัน์ สมรส นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ แพร ่

30 640200270  ด.ญ.พิชามญชุ์ กลัดทรัพย ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
 

หมายเหตุ    *    ให้ติดต่อคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 

  



รายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

ห้องสอบที่ 10 สนามสอบ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัด พิษณุโลก 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 640200271  ด.ญ.ณิชาภัทร มีฤทธิ ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
2 640200272  ด.ช.ณัฐนนท์ หวังวิศิษฎ ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

3 640200273  น.ส.ป.สกุลษ์แก้ว บัวแก้ว เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ ์

4 640200274  ด.ญ.ภารวี ผ่องโอ่ย ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร 
5 640200275  น.ส.ป.แก้วสกุลษ์ บัวแก้ว เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ ์

6 640200276  น.ส.ณฐมน วชิรานนัท ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
7 640200277  ด.ญ.ปภาวรินทร์ ตั้งนพรัตน ์ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

8 640200278  ด.ญ.ณัฐนันท์ ศิริทัพ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
9 640200279  นายณฐนนท์ กาลานสุนธิ ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

10 640200280  ด.ญ.ธัญชนก สร้อยจ ู นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
11 640200281  นายนุติพล ค าสอน นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

12 640200282  นายเด่นภูมิ สอนพร นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
13 640200283  ด.ญ.ชนม์นิภา รักพานชิมณ ี นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

14 640200284  ด.ช.ภาคิน คงคา พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

15 640200285  น.ส.ภาราดา เถาว์สิงห ์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ ์
16 640200286  ด.ญ.ศิริภัทณัญญา ช่วยกลาง สตรีนครสวรรค ์ นครสวรรค์ 

17 640200287  ด.ญ.ภูษณิศา กนกลภัสปรีดา ตากพิทยาคม ตาก 
18 640200288  ด.ช.ธิษณัช ปิยเธียรสวัสดิ ์ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

19 640200289  น.ส.บุญยานชุ ปานอินทร ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
20 640200290  ด.ช.ชนาธิป เมืองนาคิน นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

21 640200291  น.ส.ปริมปกา นันตา นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ แพร ่
22 640200292  ด.ญ.จณิสตา อมรวิภาดา มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

23 640200293  ด.ญ.สุวภัทร พ่วงแผน เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก 
24 640200294  ด.ญ.กุลกัญญา พันธุ์วรรธนะสนิ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

25 640200295  ด.ญ.ชนาภัทร เรือนก้อน เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก 
26 640200296  ด.ญ.บุญญาดา ฤทธิรอด จิตพิมล เพชรบูรณ ์

27 640200297  น.ส.พิชชาพร ภุมรินทร ์ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

28 640200298  ด.ช.ปวริศร์ มาลาแก้ว นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
29 640200299  ด.ช.ณัฐนันท์ เสือมั่น พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

 

หมายเหตุ    *    ให้ติดต่อคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563

 


