
รายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

ห้องสอบที่ 1 สนามสอบ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัด ขอนแก่น 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 640300001  ด.ช.ฉัตรชัย ตาใส หนองบัวแดงวิทยา ชัยภูมิ 
2 640300002  ด.ช.รชต แสงสวา่ง กาฬสินธุพ์ิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ ์

3 640300003  ด.ญ.รชยา ครองศรัทธา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 

4 640300004  ด.ญ.ขวัญชนก อรรคนันท ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
5 640300005  ด.ญ.ธนพรรณ ฉั่วตระกูล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบรูณ์ เพชรบูรณ์ 

6 640300006  ด.ญ.ชัญญา พนิิจการุณเนตร สาธิตมหาวทิยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 
7 640300007  ด.ช.ภาณุวัตน์ ชัยบตุร ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 

8 640300008  ด.ญ.จิราธิป นามมุงคุณ แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น 
9 640300009  ด.ช.รัศมิ์ธวัชร ศรีใส ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 

10 640300010  น.ส.พัทธภรณ์ ทูลพทุธา สตรีชัยภูม ิ ชัยภูมิ 
11 640300011  ด.ช.ธีรภัทร ตรงเมธีรัตน์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 

12 640300012  นายพีรพฒัน์ โตวัฒน์นิมิต ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 
13 640300013  ด.ญ.ปัณฑิกา โยธาภักด ี ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 

14 640300014  น.ส.จิรนันท์ ใจซื่อ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย 

15 640300015  ด.ช.นิปุณ สิงธพ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 
16 640300016  น.ส.อริสรา ประไพวรรณ์กุล ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 

17 640300017  ด.ญ.กัญญ์ระพี ตั้งสุจริตธรรม สาธิตมหาวทิยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 
18 640300018  นายวชัรวิชญ์ ผิวหอม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 

19 640300019  ด.ญ.สาธนี ภนูาเมือง กาฬสินธุพ์ิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ ์
20 640300020  ด.ญ.ณิชา ศรีประทาย ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 

21 640300021  น.ส.พลอย พรตระกูลพิพฒัน ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 
22 640300022  น.ส.ชยาภา แสงกระจาย ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 

23 640300023  น.ส.ปัณฑารีย์ สมนึกในธรรม สารคามพิทยาคม มหาสารคาม 
24 640300024  ด.ช.ภัทนันทน์ วฒันชีวโกศล ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 

25 640300025  ด.ช.ศุภวิชญ์ จันทร์งาม ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 
26 640300026  ด.ช.พงศ์ปณต ธรรมวารนิ สาธิตมหาวทิยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 

27 640300027  น.ส.ปัณฑิตา ใจครุฑ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 

28 640300028  นายศรุตน์ จ าปาแดง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
29 640300029  ด.ญ.ณภัทรา สุุภัคชูกุล บ้านเรียน ขอนแก่น 

30 640300030  ด.ญ.พรรวินท์ แก่นศักดิ์ศิริ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 
 

หมายเหตุ    *    ให้ติดต่อคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563



รายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

ห้องสอบที่ 2 สนามสอบ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัด ขอนแก่น 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 640300031  ด.ญ.ยมลภัทร จีนภักดี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
2 640300032  ด.ช.ภัทรพล คงศรียาตรา สาธิตมหาวทิยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 

3 640300033  ด.ญ.ศรัณย์พร สารบรรณ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 

4 640300034  ด.ญ.ธัญรด ีหอประเสริฐวงศ์ สาธิตมหาวทิยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 
5 640300035  นายวรัท ลิปิพฒันา สาธิตมหาวทิยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 

6 640300036  ด.ญ.ธัญรัศม์ สุดจันทร์ฮาม สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝา่ยมธัยม) มหาสารคาม 
7 640300037  ด.ช.ภาสกร อิฐรัตน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 

8 640300038  ด.ช.ปุณณภพ ชื่อด ารงรักษ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 
9 640300039  ด.ญ.อธิชา วัฒนศิริเวช สาธิตมหาวทิยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 

10 640300040  น.ส.อชิรญา พานิชการ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
11 640300041  ด.ช.สิรวิชญ์ บวัรอด ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ 

12 640300042  ด.ช.ภูริณัฐ วีระพันธ ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
13 640300043  ด.ญ.กัลยกร รุ่งโรจน์นิมิตชัย ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 

14 640300044  ด.ช.ภานุพนัธ์ ดอนเงิน กาฬสินธุพ์ิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ ์

15 640300045  ด.ญ.นิณาดา ราชภัณฑ ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 
16 640300046  ด.ช.ธัญธร บุญญฤทธิ ์ แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น 

17 640300047  น.ส.ศิราสินี ธงยศ วิทยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวิทยาลยั มกุดาหาร มุกดาหาร 
18 640300048  ด.ช.กฤตภาส หินเธาว ์ สาธิตมหาวทิยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 

19 640300049  น.ส.ภิญญาพชัญ์์ โปธีรพันธ์์กลุ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 
20 640300050  ด.ญ.กัญญาณัฐ กลมสอาด สาธิตมหาวทิยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 

21 640300051  น.ส.นวรัตน์ ภิรมย์รักษ ์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝา่ยมธัยม) มหาสารคาม 
22 640300052  ด.ญ.ศิรดา ศิริเหล่าไพศาล สาธิตมหาวทิยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 

23 640300053  ด.ช.ศุภทิน ศรีเสน สารคามพิทยาคม มหาสารคาม 
24 640300054  น.ส.วริษฐา วาระตระกูล สาธิตมหาวทิยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 

25 640300055  ด.ช.เควิส ยุทธวิชัย อุ่นประชา ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 
26 640300056  ด.ญ.สุพิชฌาย์ วงศ์กมลาไสย สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝา่ยมธัยม) มหาสารคาม 

27 640300057  ด.ช.กิตติภพ เเสงวิชัย แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น 

28 640300058  ด.ญ.ปภาดา พนัธุ์พาณิชย ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
29 640300059  ด.ญ.จิรัชญา กัญญะพลิา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย 

30 640300060  น.ส.ศศิพรรณ เอ่ียมแบน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
 

หมายเหตุ    *    ให้ติดต่อคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563



รายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

ห้องสอบที่ 3 สนามสอบ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัด ขอนแก่น 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 640300061  ด.ญ.ธมน มกรานุรักษ ์ ขอนแก่นวิเทศศึกษา ขอนแก่น 
2 640300062  นายพนัธ์เพชร พิไลพันธ ์ ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ 

3 640300063  ด.ช.รัชพล ภัทรกูลนิยม แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น 

4 640300064  ด.ช.ณุชากร สนิธุศิริ กาฬสินธุพ์ิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ ์
5 640300065  ด.ญ.บงกชมาศ ราชมนตร ี ประถมปรีดาภรณ ์ ขอนแก่น 

6 640300066  ด.ญ.สิริขจร พงษ์ศิริ ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ 
7 640300067  นายทวีศักดิ์ ภักด ี แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ 

8 640300068  ด.ญ.ธัญชนก สนุทรพิธ วิทยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวิทยาลยั มกุดาหาร มุกดาหาร 
9 640300069  ด.ญ.ภัททิยา ภูห้องเพชร ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 

10 640300070  ด.ญ.กัณยาวีร์ วัชเรนทร์สุนทร ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 
11 640300071  น.ส.ธนพร หงส์วลิัย สาธิตมหาวทิยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 

12 640300072  ด.ญ.พิมพ์มาดา สวนมาล ี เลยพิทยาคม เลย 
13 640300073  น.ส.คุณัญญา ดาทุมมา ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 

14 640300074  ด.ช.ณรงค์กร แก้วจุลศรี ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 

15 640300075  น.ส.ตฏิตา แนบสนิท ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 
16 640300076  น.ส.ธนัญญา ระวิโรจน ์ หนองบัวแดงวิทยา ชัยภูมิ 

17 640300077  ด.ญ.สุพิชญา ฤทธิ์มนตร ี วิทยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวิทยาลยั มกุดาหาร มุกดาหาร 
18 640300078  น.ส.วสุธิดา วรภูม ิ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 

19 640300079 * น.ส.ประภาศิริ สุภาพเพชร ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 
20 640300080  ด.ช.ศรชนม์ ศรีชูนิ่ม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 

21 640300081  ด.ญ.ชลลดา จตุเทน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
22 640300082  ด.ช.ชิตษณุพงศ์ ศิริวชิัย แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น 

23 640300083  ด.ช.บุญธวัต เชงสันตสิุข ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 
24 640300084  ด.ช.กนกพล ค าหาณสุนทร ภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น 

25 640300085  นายปรัชรัตน์ พลท ี เลยพิทยาคม เลย 
26 640300086  ด.ช.เกียรติสุรนัน่ท์ ศรีพลไกร ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 

27 640300087  ด.ญ.จุฑาทิพย์ รับสิน หนองบัวแดงวิทยา ชัยภูมิ 

28 640300088  ด.ช.กฤตย์ สุนทร วิทยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวิทยาลยั มกุดาหาร มุกดาหาร 
29 640300089  ด.ช.ปัญจพล รุ่งวิริยะวณิช กาฬสินธุพ์ิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ ์

30 640300090  ด.ญ.มาดา บุญเรืองลือ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝา่ยมธัยม) มหาสารคาม 
 

หมายเหตุ    *    ให้ติดต่อคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563



รายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

ห้องสอบที่ 4 สนามสอบ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัด ขอนแก่น 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 640300091  นายจักรวาล เตสุกุล แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น 
2 640300092  ด.ญ.ภัทรธิดา ระดาพฒัน ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 

3 640300093  น.ส.ชาลิสา ชนาเทพาพร ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 

4 640300094  ด.ญ.พรพิมล ศรีพลเงิน แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น 
5 640300095  ด.ญ.ภิริษา จันทร์พุทธา เลยพิทยาคม เลย 

6 640300096  นายพชัรพล นชุนวลรัตน ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 
7 640300097  ด.ญ.สลิลทิพย์ ศุภวงศ์วรรธนะ เลยพิทยาคม เลย 

8 640300098  ด.ช.ศิวศักย์ อาจศึก ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 
9 640300099  ขาดคุณสมบัติ    

10 640300100  ขาดคุณสมบัติ    
11 640300101  ขาดคุณสมบัติ    

12 640300102  ขาดคุณสมบัติ    
13 640300103  ขาดคุณสมบัติ    

14 640300104  ขาดคุณสมบัติ    

15 640300105  ด.ญ.ชนาภา ชูศรีพัฒน ์ ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น 
16 640300106  ด.ช.สรวิชญ์ สามารถ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 

17 640300107  น.ส.กิรณา หิรัญถาวร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย 
18 640300108  ด.ช.เทพรัตน์ สุระศรี ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 

19 640300109  นายสิรวชิญ์ ชณิโย ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
20 640300110  ด.ญ.ณัฏฐณิชา จัตุรโพธิ ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 

21 640300111  ด.ญ.ปภาวรินท์ สิทธิไกรพงษ ์ วิทยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวิทยาลยั มกุดาหาร มุกดาหาร 
22 640300112  ด.ญ.เบญญทิพ ดอนสนธิ ์ วิทยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวิทยาลยั มกุดาหาร มุกดาหาร 

23 640300113  ด.ช.ปุระชัย นัดท ี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
24 640300114  ด.ช.ชัยภัทร คงเพชร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 

25 640300115  ด.ช.พชรพล สงิห์ธวัช สาธิตมหาวทิยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 
26 640300116  ด.ช.เจ้าใจ เหล่าลุมพุก ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 

27 640300117  น.ส.ญาดา ณัฐศิษฎางกูร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 

28 640300118  ด.ช.พงศกร ตั้งคณาทรัพย ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 
29 640300119 * ด.ญ.พิมพ์นารา ฤทธิ์เจริญวัตถ ุ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝา่ยมธัยม) มหาสารคาม 

30 640300120  ด.ญ.ธัญชน์ลภสั สัจจวาณิชย ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
 

หมายเหตุ    *    ให้ติดต่อคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563



รายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

ห้องสอบที่ 5 สนามสอบ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัด ขอนแก่น 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 640300121  ด.ญ.วิภาวี สีใคร น ้าพองศึกษา ขอนแก่น 
2 640300122  ด.ญ.ณิชกมล ไวโสภา ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 

3 640300123  น.ส.อัญมณี พงศ์ธนารักษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 

4 640300124  ด.ช.ธนวรรธน์ คทาเหม สาธิตมหาวทิยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 
5 640300125  ด.ช.ศุภวิชญ์ สงวนหงษ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรมัย์ บุรีรัมย์ 

6 640300126  ด.ช.วรพงศ์ วัชโสก อนุกูลนาร ี กาฬสินธุ ์
7 640300127  ด.ช.ยุติพงษ์ ค ามอน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรมัย์ บุรีรัมย์ 

8 640300128  ด.ญ.ภัทรลภา สินทรธรรม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
9 640300129  นายคุณชัญ์ ทัศวงษา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรมัย์ บุรีรัมย์ 

10 640300130  ด.ญ.พีรดา แข็งขัน สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝา่ยมธัยม) มหาสารคาม 
11 640300131  น.ส.กมลชนก เสนารัตน ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 

12 640300132  ด.ช.ภูดิศ เฉยไสย สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝา่ยมธัยม) มหาสารคาม 
13 640300133  น.ส.นุษบา พงษ์เขตกิจ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย 

14 640300134  ด.ช.พงศกร ศรีสารคาม สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝา่ยมธัยม) มหาสารคาม 

15 640300135  ด.ช.พงษธร อุ่นรัตน ์ กัลยาณวัตร ขอนแก่น 
16 640300136 * ด.ช.ปฐวี สุวรรณไพบูลย ์ ชุมแพศึกษา ขอนแก่น 

17 640300137  น.ส.สุพัตรา ช านาญเดช แก้วเสด็จพิทยาคม กาฬสินธุ ์
18 640300138  น.ส.ปวิชญาพร ไชยอุตม ์ เลยพิทยาคม เลย 

19 640300139 * ด.ญ.ฉัตรชนก กุดารัมย์ ชุมแพศึกษา ขอนแก่น 
20 640300140  ด.ช.ชัยวรรธน์ ติยวรนันท ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 

21 640300141  ด.ช.อรงกร ทองภูบาล ชุมแพศึกษา ขอนแก่น 
22 640300142  นายนภ ภัทรรุ่งนิรันดร สาธิตมหาวทิยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 

23 640300143  น.ส.กิติวรรณ อ่อนแก้ว ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 
24 640300144  ด.ญ.ธีรัตม์ บุญทา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 

25 640300145  ด.ญ.สุณิชา ถนอมชาต ิ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 
26 640300146  ด.ช.พีรวิชญ์ อุทัยธรรม สาธิตมหาวทิยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 

27 640300147  นายคุณชนิต ด้วงปล ี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 

28 640300148  ด.ญ.รสิตา ทรัพย์สงวนชยั ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 
29 640300149  น.ส.สิริลดา จินดา ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 

30 640300150  ด.ญ.ณัฐณิชา พลค ามาก ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
 

หมายเหตุ    *    ให้ติดต่อคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563



รายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

ห้องสอบที่ 6 สนามสอบ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัด ขอนแก่น 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 640300151  น.ส.ชลลดา เปจะโป๊ะ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 
2 640300152  น.ส.พรทิพย์ บูรรุ่งโรจน ์ วิทยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวิทยาลยั มกุดาหาร มุกดาหาร 

3 640300153  ด.ญ.ธวัลรัตน์ สุริยะวงค ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 

4 640300154  ด.ญ.จิดาภา เท่าธุร ี ชุมแพศึกษา ขอนแก่น 
5 640300155  ด.ญ.ชญาภา อินสมเชื้อ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 

6 640300156  ด.ญ.พิมพ์ศิริ พิมพ์ชัยศรี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
7 640300157  น.ส.ปนสัยา ปุ๊กหมื่นไวย ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 

8 640300158  ด.ญ.จิดาภา เหล่าวีระโยธิน ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 
9 640300159  ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ ล้านพลเเสน อนุกูลนาร ี กาฬสินธุ ์

10 640300160  ด.ช.วุฒิภัทร ไร่สิงห์ ชุมแพศึกษา ขอนแก่น 
11 640300161  ด.ญ.ณภัค โชคจิรวิชญา ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 

12 640300162  ด.ญ.ขวัญข้าว โคตรพัฒน ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 
13 640300163  ด.ญ.ณิชาภา สุขประเสริฐ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 

14 640300164  ด.ญ.กัญญาณัฐ ทัพซ้าย ชุมแพศึกษา ขอนแก่น 

15 640300165  ด.ช.ธนัญชัย ศลีาโคตร เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น 
16 640300166  ด.ช.สมชาย แซ่หวาง กัลยาณวัตร ขอนแก่น 

17 640300167  น.ส.นันทิยา ปังประเสริฐ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 
18 640300168  ด.ช.เจษฎากร กองทรายมูล ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 

19 640300169  น.ส.ปลายฟ้า ทองเครือ สาธิตมหาวทิยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 
20 640300170  ด.ญ.มัชฌิมาย์ เคนชมภ ู ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 

21 640300171  ด.ญ.ปัณณพร ปานสวสัดิ ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 
22 640300172  นายวริศ ค าสุข ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 

23 640300173  นายพฤทธิพงษ์ พนิิจอักษร สิรินธร สุรินทร ์
24 640300174  นายพงศภร แสงชาร ี ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 

25 640300175  ด.ญ.กมลชนก จันทะวงษ ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 
26 640300176  ด.ช.จตุภัทร เท่าธุรี ชุมแพศึกษา ขอนแก่น 

27 640300177  ด.ช.สาวิตร อภินันท์มงคล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 

28 640300178  ด.ช.กิตติพิชญ์ หานสุิงห์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
29 640300179  ด.ญ.กวินธิดา สถานเมือง ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 

30 640300180  น.ส.ธนาพร อนันเอ้ือ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
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รายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

ห้องสอบที่ 7 สนามสอบ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัด ขอนแก่น 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 640300181  ด.ญ.ณัชชา ตัง้บัณฑิต สารคามพิทยาคม มหาสารคาม 
2 640300182  ด.ญ.กันตา สุวรรณปักษ ี ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 

3 640300183  ด.ญ.นลินนิภา บญุสอน วิทยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวิทยาลยั มกุดาหาร มุกดาหาร 

4 640300184  น.ส.นาถตยา มาจรูญ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 
5 640300185  นายรพิรัตน์ แวงดงบงั ภูเขียว ชัยภูมิ 

6 640300186  ด.ช.อนันสิทธิ์ เตชะโกศล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
7 640300187  ด.ญ.อริสา พานอนนัต ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 

8 640300188  ด.ญ.กัญญานัฐ ศรีใส เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด 
9 640300189  น.ส.ณัฐนชิา ตรีวงษ ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 

10 640300190  น.ส.วันวิสา วงค์แสงจันทร์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 
11 640300191  ด.ช.อนรรฆ ชวติ วิทยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวิทยาลยั มกุดาหาร มุกดาหาร 

12 640300192  นายสรรค์ธนทั วังประเสริฐ มหาวชิราวุธ จงัหวัดสงขลา สงขลา 
13 640300193  ด.ญ.ธัญรด ีรุ่งอยู่ศิริ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 

14 640300194  ด.ช.กิตติธัช ใจศิริ สาธิตมหาวทิยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 

15 640300195  ด.ญ.สุภานัน น้อยผาง ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 
16 640300196  น.ส.ณัฐพร เทียงแก้ว สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝา่ยมธัยม) มหาสารคาม 

17 640300197  นายวงศพทัธ์ กวีก้องเกียรติ สาธิตมหาวทิยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 
18 640300198  น.ส.สิริกร เพียวงษ์ ชุมแพศึกษา ขอนแก่น 

19 640300199  ด.ช.ภูริทัต ไกยวงค ์ หนองบัวแดงวิทยา ชัยภูมิ 
20 640300200  น.ส.พิชญ์สนิี คนซื่อ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 

21 640300201  น.ส.ชญานิน สุวรรณศรี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
22 640300202  น.ส.โฑตรีนนัท์ ภูวโิคตรธนกุล อนุกูลนาร ี กาฬสินธุ ์

23 640300203  ด.ช.พีรวิชญ์ ฤทธิลนั กาฬสินธุพ์ิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ ์
24 640300204  ด.ญ.เบญญาภา พฒุซ้อน สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝา่ยมธัยม) มหาสารคาม 

25 640300205  นายธีรภัทร พรหมหรรษ์ ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ 
26 640300206  ด.ญ.วลัยพรรณ เพ็ชร์ประภา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย 

27 640300207  ด.ช.ปิยังกูร ตรุณทิพากร ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 

28 640300208  ด.ญ.ณัฐกัญญา สีอ่อน ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 
29 640300209  ด.ญ.อภิณห์จันท์ ธนัตพรภิญโญ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 

30 640300210  ด.ญ.สุภัทราภรณ์ ใจสุข มุกดาหาร มุกดาหาร 
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รายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

ห้องสอบที่ 8 สนามสอบ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัด ขอนแก่น 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 640300211  ด.ญ.อภิสรา ประดิษฐ ์ มุกดาหาร มุกดาหาร 
2 640300212  ด.ช.รัฐภูมินท์  เที่ยงกระโทก พิมายวิทยา นครราชสีมา 

3 640300213  ด.ช.ธนกฤต อาภรณ์แก้ว สาธิตมหาวทิยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 

4 640300214  ด.ญ.พัชรียา แซ่แต ้ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝา่ยมธัยม) มหาสารคาม 
5 640300215  นายญาณกวี แย้มใย ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ 

6 640300216  ด.ญ.ปภาวรินท์ ไชยะวงษ ์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝา่ยมธัยม) มหาสารคาม 
7 640300217  ด.ญ.พิมพกานต์ ศุภผล สิรินธร สุรินทร ์

8 640300218  นายกฤษฏิ์กานต์ สีเฉลียว สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝา่ยมธัยม) มหาสารคาม 
9 640300219  ด.ช.จิรัฏฐ์ ปภัสร์สิริกุล สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา 

  

หมายเหตุ    *    ให้ติดต่อคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563

 


