
รายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

ห้องสอบที่ 1 สนามสอบ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัด สงขลา 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 640700001  ด.ญ.สุขุมาล ศรีใหม่ ธิดานุเคราะห์ สงขลา 
2 640700002  ด.ช.ปรเมศวร์ แสงแก้วสุข หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

3 640700003  ด.ช.วชิรวิทย์ วีระสกุล หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

4 640700004  นายภฤศ กุลอภิรักษ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 
5 640700005  ด.ช.ภูวิชญ์ ชุ่มสนิท หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

6 640700006  ด.ช.ธมณัฏฐ์ แสงแพง พัทลุง พัทลุง 
7 640700007  ด.ญ.ภคมน เสรีก าธร ธิดานุเคราะห์ สงขลา 

8 640700008  ด.ญ.มุกตาภา แก้วมณี วิเชียรมาต ุ ตรัง 
9 640700009  ด.ญ.สุภัสสรา ปยินนัท์จรัสศร ี หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

10 640700010  ด.ญ.สนิฎา กลัน่ฤทธิ ์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา 
11 640700011  ด.ญ.อัจจิมา สาวะอินทร ์ สาธิตมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตาน ี

12 640700012  ด.ช.ธนกฤต ร่มพฤกษ์ แสงทองวิทยา สงขลา 
13 640700013  ด.ญ.อริสรา รุ่งเรือง ธิดานุเคราะห์ สงขลา 

14 640700014  ด.ช.ชยพล โชติวานชิ แสงทองวิทยา สงขลา 

15 640700015  ด.ช.ภคพล ลัดดาวงศ ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 
16 640700016  ด.ช.ณัฐธิปก วิทยานุภากร แสงทองวิทยา สงขลา 

17 640700017  ด.ญ.ทยิดา นชุทรวง ธิดานุเคราะห์ สงขลา 
18 640700018  ด.ช.พีรวิชญ์ เหล่ากุลวาณิช บูรณะร าลึก ตรัง 

19 640700019  ด.ช.สุรวุธ ฉูม ิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 
20 640700020  ด.ญ.เปมิกา ณ ระนอง ธิดานุเคราะห์ สงขลา 

21 640700021  นายคณิศร กิรติพงษ์วฒุ ิ แสงทองวิทยา สงขลา 
22 640700022  ด.ญ.จรรยพร เจือบุญ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

23 640700023  น.ส.สิริกร อภิวันทนากร ธิดานุเคราะห์ สงขลา 
24 640700024  น.ส.ขวัญชนก แซ่อ้ึง คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา 

25 640700025  นายภาสวร ว่องธนาพัฒน ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 
26 640700026  นายดีเด บลิโหด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

27 640700027  นายอธิชนัน พนัธุระ ชิง แสงทองวิทยา สงขลา 

28 640700028  นายสุรมิศ บุญสม แสงทองวิทยา สงขลา 
29 640700029  น.ส.บุษยพัตร์ ชุมอินทร ์ ปัญญาวทิย ์ ตรัง 

30 640700030  ด.ช.นราวิชญ์ ไกรเทพ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
 

หมายเหตุ    *    ให้ติดต่อคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563



รายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

ห้องสอบที่ 2 สนามสอบ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัด สงขลา 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 640700031  ด.ช.พีรพัฒน์ โกวทิวิกรัย แสงทองวิทยา สงขลา 
2 640700032  ด.ช.ธนัตถ์ ศรีจรัสกุล แสงทองวิทยา สงขลา 

3 640700033  นายติณณภชัน์ ศรีเพ็ง แสงทองวิทยา สงขลา 

4 640700034  ด.ญ.บุณยานชุ จนัทรจนา ธิดานุเคราะห์ สงขลา 
5 640700035  ด.ญ.พรลภัส กุลเถกิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กระบี่ 

6 640700036  ด.ช.ภูวศิษฐ์ พันธ์ภูวธนนท ์ แสงทองวิทยา สงขลา 
7 640700037  ด.ช.ธนภัทร จารุพนัธุ ์ แสงทองวิทยา สงขลา 

8 640700038  นายเสฏฐวฒุิ ซ้ายขวัญ แสงทองวิทยา สงขลา 
9 640700039  ด.ญ.พิมพ์มาดา ธรรมโชต ิ บูรณะร าลึก ตรัง 

10 640700040  น.ส.พริมา รองเดช วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 
11 640700041  ด.ช.กษิดิ์เดช จูห้อง แสงทองวิทยา สงขลา 

12 640700042  ด.ช.ปาตโิมกข์ ศรีไตรรัตน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 
13 640700043  น.ส.ญาณัจฉรา ชุมกุล คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา 

14 640700044  นายปณทนนท์ บุรณนานนท ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

15 640700045  ด.ช.ชวกร ทองเลี่ยมนาค หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 
16 640700046  ด.ช.ณัฏฐกรณ์ ทุ่งปรือ แสงทองวิทยา สงขลา 

17 640700047  ด.ญ.ธนัชญา สรรเพชญ ธิดานุเคราะห์ สงขลา 
18 640700048  ด.ญ.พิชามญชุ์ พนากิตต ิ ปัญญาวทิย ์ ตรัง 

19 640700049  ด.ญ.ศิศิรา สุขแก้ว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตลู สตูล 
20 640700050  ด.ญ.สุพิชญ์ชญา พิทักษ์ธรรม หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

21 640700051  ด.ญ.ฐานิกา หวังศุภดิลก ธิดานุเคราะห์ สงขลา 
22 640700052  น.ส.ธนัชพร เชยบัวแก้ว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

23 640700053  น.ส.ณัฐวดี ลีภัทรกิจ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
24 640700054  ด.ญ.วรัทยา เดชะราช วิเชียรมาต ุ ตรัง 

25 640700055  ด.ญ.มนรดา ศรีภักดี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
26 640700056  ด.ช.ชญานนท์ พันธโุชค หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

27 640700057  น.ส.เตชินี อนังคพนัธ ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

28 640700058  ด.ญ.วรินทร ศรีสุวรรณ มอ.วิทยานุสรณ ์ สงขลา 
29 640700059  น.ส.ไปศลา จิตตยานนท ์ พัทลุง พัทลุง 

30 640700060  น.ส.อรณิชา เพ็ชราการ มอ.วิทยานุสรณ ์ สงขลา 
 

หมายเหตุ    *    ให้ติดต่อคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563



รายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

ห้องสอบที่ 3 สนามสอบ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัด สงขลา 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 640700061  ด.ช.ชยธร ศิริไชย คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา 
2 640700062  ด.ญ.อรวรรยา ผดุงศ กดิ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

3 640700063  น.ส.หทัยภัทร กาญจนศรีเมฆ ปัญญาวทิย ์ ตรัง 

4 640700064  ด.ญ.ปริญญุตา สุขโชต ิ มอ.วิทยานุสรณ ์ สงขลา 
5 640700065  น.ส.นฐวรรณ สุขโข หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา 

6 640700066  น.ส.ภัททิยา หนจูุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
7 640700067  ด.ญ.สัณหนันท์ ธามปภา หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

8 640700068  ด.ญ.นันทสัณห์ ธามปภา หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 
9 640700069  ด.ญ.จิดาภา ทหงษ์เจริญ ธิดานุเคราะห์ สงขลา 

10 640700070  ด.ญ.กุมภา จุลจันทร ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 
11 640700071  ด.ญ.ปิ่นปนิัทธ์ ชีวรุ่งเรืองสกุล หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

12 640700072  น.ส.ปวริศา ชูช่วย สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช 
13 640700073  ด.ญ.นภสร ชนะนนทกานต ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

14 640700074  ด.ช.ศรัณย์กร ณะไชยลักษณ ์ แสงทองวิทยา สงขลา 

15 640700075  ด.ช.ภัทรชัย ศาสตรานุรักษ ์ แสงทองวิทยา สงขลา 
16 640700076  ด.ช.ธนภัทร เอียดเหลือ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

17 640700077  ด.ช.ธนวัตน์ ตันวฒันะ แสงทองวิทยา สงขลา 
18 640700078  ด.ช.โชติธนภัทร์ จันทรเกษมพร แสงทองวิทยา สงขลา 

19 640700079  นายธนพล ยาบา พิมานพิทยาสรรค ์ สตูล 
20 640700080  ด.ช.พลพรรค หิรัณยรัศมีวงศ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

21 640700081  ด.ช.สรวิชญ์ พฒันพบิูล แสงทองวิทยา สงขลา 
22 640700082  ขาดคุณสมบัติ    

23 640700083  ด.ญ.ณัชชา ทองสม บูรณะร าลึก ตรัง 
24 640700084  นายณัฐภัทร แก้วทอง หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

25 640700085  น.ส.พาขวัญ บญุประกายแก้ว ธิดานุเคราะห์ สงขลา 
26 640700086  ด.ญ.กวินนาฏ ปญัญานุกิจ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

27 640700087  น.ส.ลลิตภัทร มณีกุล หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

28 640700088  ด.ช.ภาคภูมิ บุญถัด แสงทองวิทยา สงขลา 
29 640700089  ด.ช.วรัญญู สุวรรณโชต ิ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

30 640700090  ด.ช.ธนกร มุขประดับ แสงทองวิทยา สงขลา 
 

หมายเหตุ    *    ให้ติดต่อคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563



รายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

ห้องสอบที่ 4 สนามสอบ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัด สงขลา 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 640700091  นายนพรุจ เทพเกลี้ยง อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 
2 640700092  ด.ช.ปัณณวิชญ์ ผาติวิทยาภรณ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

3 640700093  ด.ญ.สริตา สงแก้ว หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

4 640700094  ด.ช.อันน์ อรชุน แสงทองวิทยา สงขลา 
5 640700095  ด.ช.ธีร์ธวัช พิมพา หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

6 640700096  ด.ช.ณภัสสกรณ์ ภูมิวณิชกิจ คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา 
7 640700097  นายสติปัญญ์ อ่อนสง บูรณะร าลึก ตรัง 

8 640700098  น.ส.นัชชา บุญชูมณ ี หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 
9 640700099  นายภูเมศ คงทิพย ์ บูรณะร าลึก ตรัง 

10 640700100  ด.ญ.ภัทรพร หิรัญมุทราภรณ์ บูรณะร าลึก ตรัง 
11 640700101  ด.ช.ณรัก ศักดิ์ศรีบวร แสงทองวิทยา สงขลา 

12 640700102  น.ส.กันตพิชญ์ บัวศร ี ดรุโณทัย ตรัง 
13 640700103  ด.ญ.ภูริชญา สอนดอนไพร ธิดานุเคราะห์ สงขลา 

14 640700104  ด.ช.สิรวิชญ์ สุวรรณอ าภา แสงทองวิทยา สงขลา 

15 640700105  ด.ญ.ภูริชญา หวัดเพ็ชร ธิดานุเคราะห์ สงขลา 
16 640700106  ด.ช.วรภพ สิรินทรโสภณ แสงทองวิทยา สงขลา 

17 640700107  นายบุญรักษา บญุเลิศ แสงทองวิทยา สงขลา 
18 640700108  ด.ญ.ชานสิา อาลิแอ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

19 640700109  นายณภัทร กูลณรงค ์ แสงทองวิทยา สงขลา 
20 640700110  ด.ช.พณิชพล โกมลสิทธิ์เวช แสงทองวิทยา สงขลา 

21 640700111  ด.ช.ทัญชานนท์ ขาวเอียด หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา 
22 640700112  น.ส.คณัสนนัท์ อัครภาณิชย์กร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

23 640700113  นายคณฺิศร แก้วเจริญ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 
24 640700114  ด.ญ.พอเพียง อุทัยพันธ์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา 

25 640700115  ด.ช.กิตติ์โภคิน โฆษิตกลุพร แสงทองวิทยา สงขลา 
26 640700116  ด.ญ.ณภัทร จันทร์เกตุ มอ.วิทยานุสรณ ์ สงขลา 

27 640700117  ด.ญ.พิชชาภา กาญจนมุกดา หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

28 640700118  น.ส.เจมิญตา หวังเกียรติขจร หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 
29 640700119  ด.ช.ธีร์ธวัช ชัยรัตน ์ บูรณะร าลึก ตรัง 

30 640700120  ด.ช.นนน จารุพงศา สุไหงโกลก นราธิวาส 
 

หมายเหตุ    *    ให้ติดต่อคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563



รายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

ห้องสอบที่ 5 สนามสอบ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัด สงขลา 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 640700121  ด.ญ.ชมพูนุท ซิ่วห้วน หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 
2 640700122  ด.ญ.คุณาดา อินทรสงัขนาวนิ บูรณะร าลึก ตรัง 

3 640700123  นายอภิวิชญ์ เจษฎาภินนัท ์ แสงทองวิทยา สงขลา 

4 640700124  ด.ญ.อันนา แสงแก้ว หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 
5 640700125  ด.ญ.ยัซมีน ตาเหร ์ อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส 

6 640700126  ด.ญ.ฐิมาภรณ์ ศิริรัตน์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 
7 640700127  ด.ญ.อัศวรัตน์ ฆังคะมะโน หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

8 640700128  ด.ช.ภัคธร ไชยพลวตั แสงทองวิทยา สงขลา 
9 640700129  ด.ช.อภิวัจน์ บุญญสวุรรณ แสงทองวิทยา สงขลา 

10 640700130  ด.ญ.ซูเฟียร์ วานิ คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา 
11 640700131  ด.ญ.สุทิมา กาญจนวนชิกุล บูรณะร าลึก ตรัง 

12 640700132  ด.ช.วิขภูมิ หนูเจริญ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 
13 640700133  น.ส.กฤชญา หมวดอินทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

14 640700134  ด.ญ.สุภามาศ เผดิมผล ดรุโณทัย ตรัง 

15 640700135  ด.ญ.จิรัชญา กู้วรกุล หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 
16 640700136  นายยสินทร จลุานนท ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

17 640700137  น.ส.นภัสวรรณ ด้วงศรีทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
18 640700138  นายชิดชนน์ เอ้ียวสกุล แสงทองวิทยา สงขลา 

19 640700139  นายณฐพงศ์ธร ศิริพันธุ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
20 640700140  ด.ญ.ธนัญชนก ทองจนี สุไหงโกลก นราธิวาส 

21 640700141  ด.ช.ต้นปี รุ่งคุณากิจ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 
22 640700142  น.ส.นภเกตน์ นามศรีอุ่น พัทลุง พัทลุง 

23 640700143  ด.ญ.อชิรญาณ์ รัตนโอภา หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 
24 640700144  นายพีรณัฐ คีรีรักษ ์ บูรณะร าลึก ตรัง 

25 640700145  ด.ญ.พิมดา ก่อเกียรติพิทักษ์ สาธิตมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตาน ี
26 640700146  ด.ช.ปกป้อง สทา้นวงศ ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

27 640700147  นายพศนิ สมพงษ ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

28 640700148  ด.ญ.เทียนกมล ทองคง หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 
29 640700149  ด.ญ.ณิชาภัทร ทองอินทราช หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

30 640700150  ด.ช.ฐิติวิช เอกกะยอ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 
 

หมายเหตุ    *    ให้ติดต่อคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563



รายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

ห้องสอบที่ 6 สนามสอบ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัด สงขลา 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 640700151  นายก้องกิดากร ทองม ี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
2 640700152  ด.ญ.ณฐมน การพานิช สตรีพัทลุง พัทลุง 

3 640700153  ด.ญ.ณัฎฐณิชชา ทองส่ง หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

4 640700154  ด.ญ.ศุภกานต์ คงประพนัธ ์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา 
5 640700155  ด.ญ.ปภัสรา แปน้ชุม จุ๋งฮัวโชะเซียว ตรัง 

6 640700156  ด.ช.ณัฐวงศ์ จุทอง หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 
7 640700157  น.ส.ชนากานต์ มณีโชต ิ ธิดานุเคราะห์ สงขลา 

8 640700158  ด.ญ.พลอยชมพู หงษ์ทอง หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 
9 640700159  ด.ญ.พชมณฑ์ ทองไสย พัทลุง พัทลุง 

10 640700160  ด.ช.กฤตยชญ์ สุกปา่น วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตลู สตูล 
11 640700161  ด.ญ.ณัชชา เค้าเปีย่มจิต ธิดานุเคราะห์ สงขลา 

12 640700162  ด.ญ.พิชามญชุ์ วิระพรสวรรค์ บูรณะร าลึก ตรัง 
13 640700163  ด.ช.ธนดล ลักษมีอาภากุล พิมานพิทยาสรรค ์ สตูล 

14 640700164  ด.ช.ปุณปิติพฒัน์ รัตนประสิทธ ์ ดรุโณทัย ตรัง 

15 640700165  ด.ญ.กังสดาล ศรีสุวรรณ เบญจมราชูทิศ ปัตตาน ี ปัตตาน ี
16 640700166  นายจอมทรัพย์ สวุรรณกิจ แสงทองวิทยา สงขลา 

17 640700167  ด.ช.ชวิน เกปนั วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 
18 640700168  น.ส.วิมลสิริ ขวัญแก้ว มหาวชิราวุธ จงัหวัดสงขลา สงขลา 

19 640700169  ด.ญ.ณภัทรา จารุพานิช วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 
20 640700170  ด.ญ.กุลรภัส ธีระกุลพิศุทธิ ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

21 640700171  ด.ญ.มนต์ณิศา ดาราฉาย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 
22 640700172  น.ส.วิชญาดา ชัยฤทธิ ์ สาธิตมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตาน ี

23 640700173  นายดรัณภพ พรหมดนตร ี สภาราชนิ ี ตรัง 
24 640700174  ด.ญ.ข้าวทิพย์ ประดษิฐ์อ านวย หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

25 640700175  ขาดคุณสมบัติ    
26 640700176  ขาดคุณสมบัติ    

27 640700177  ขาดคุณสมบัติ    

28 640700178  ขาดคุณสมบัติ    
29 640700179  ขาดคุณสมบัติ    

30 640700180  ด.ญ.ณัฐญาดา แซ่ลิ้ม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
 

หมายเหตุ    *    ให้ติดต่อคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563



รายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

ห้องสอบที่ 7 สนามสอบ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัด สงขลา 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 640700181  ด.ญ.สุเมธินี เดือนจ ารูญ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 
2 640700182  น.ส.ปาณสิรา ชุมพงษ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

3 640700183  ขาดคุณสมบัติ    

4 640700184  ด.ช.อภิวิชญ์ บุญคง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 
5 640700185  ด.ช.กัญจนจักก์ สุขประเสริฐ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

6 640700186  น.ส.อรัชพร สินโน ธิดานุเคราะห์ สงขลา 
7 640700187  ด.ญ.ณัฐนร ีชัยรัตน ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

8 640700188  ด.ญ.ณัฐณิชา กอเจริญรัตน์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
9 640700189  ด.ช.เศรษฐบุตร หริรักษาพิทักษ์ แสงทองวิทยา สงขลา 

10 640700190  นายสรวิศ นามพรชัยสกุล หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 
11 640700191  ด.ญ.ปิยะธิดา ทันตสุวรรณ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

12 640700192  ด.ช.ศุภกฤต ดิสระพงค์ แสงทองวิทยา สงขลา 
13 640700193  ด.ญ.วรสรณ์ แซ่หว่อง คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา 

14 640700194  น.ส.กุลรวิภา รัตนพงษ ์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา 

15 640700195  ด.ญ.ฐิญาดา บุญกูล มหาวชิราวุธ จงัหวัดสงขลา สงขลา 
16 640700196  ด.ญ.ณิชากร จันทวงศ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

17 640700197  ด.ญ.นิติกาญจน์ สุคนธมาศ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 
18 640700198  ด.ช.ณฐกร จันทรัตน ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

19 640700199  ด.ช.จิรภัทร หวัดแท่น วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
20 640700200  ด.ญ.ปานแก้วตา ย้ายตัง้ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

21 640700201  ด.ญ.อิศศยาพรรณ ลิ้มม่วงนิล มอ.วิทยานุสรณ ์ สงขลา 
22 640700202 * ด.ญ.ณัฎฐ์ณิศา สันจร หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

23 640700203  ด.ญ.ประริชญา ประสิทธิ์พรม หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 
24 640700204  น.ส.อันดา บุตรเลี่ยม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

25 640700205  น.ส.สุวพิชญ์ สุวรรณ์มุสิก มอ.วิทยานุสรณ ์ สงขลา 
26 640700206  ด.ช.ปัณณวิชญ์ พิทักษ์บูรพา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

27 640700207  นายแสงภูมิ ธีระกิจไพศาล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

28 640700208  น.ส.ชนกานต์ คังคะโร หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 
29 640700209  น.ส.ญาณิศา บุญคง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

30 640700210  ด.ญ.ธัญญ์นนท์ รุ่งเชวง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 
 

หมายเหตุ    *    ให้ติดต่อคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563



รายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

ห้องสอบที่ 8 สนามสอบ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัด สงขลา 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 640700211  ด.ญ.กัลยกร ทองส่งโสม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 
2 640700212  ด.ญ.พรปวีณ์ ทองสม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

3 640700213  ด.ญ.สุพิชฌาย์ ผดุงวทิย์วัฒนา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

4 640700214  ด.ช.ธนวัฒน์ รักซ้อน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 
5 640700215  ด.ญ.อันนีซา หะยีดามะ สาธิตมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตาน ี

6 640700216  ด.ช.ธีรวัต บุญกิจ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 
7 640700217  ด.ญ.ฉัตรกมล จันทนพนัธ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

8 640700218  ด.ช.วรุณ วรภ ู ปัญญาวทิย ์ ตรัง 
9 640700219  ด.ญ.ขวัญจิรา มาลาศรี ธิดานุเคราะห์ สงขลา 

10 640700220  ด.ญ.ธฤตวรรณ ชูแก้ว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 
11 640700221  นายกันตภณ ดีทอง ดรุโณทัย ตรัง 

12 640700222  ด.ญ.พิมพ์พจี ค าศรี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 
13 640700223  ด.ช.วรพงศ์ ทองขุนด า สตรีพัทลุง พัทลุง 

14 640700224  ด.ญ.ธัญญารัตน์ ภู่เมธากุล มหาวชิราวุธ จงัหวัดสงขลา สงขลา 

15 640700225  ด.ช.บัรซูน ดอเล๊าะ พิมานวิทย์นราธวิาส นราธิวาส 
16 640700226  น.ส.ธารารัตน์ แก้วมณี มหาวชิราวุธ จงัหวัดสงขลา สงขลา 

17 640700227  ด.ญ.จณิสตา สะอิมิ พิมานวิทย์นราธวิาส นราธิวาส 
18 640700228  ด.ญ.อานีซี มือเร๊ะ พิมานวิทย์นราธวิาส นราธิวาส 

19 640700229  ด.ญ.ณัฐกานต์ สาระวัน พิมานวิทย์นราธวิาส นราธิวาส 
20 640700230  ด.ญ.นูรฟาฎีละห์ ประยูรโต พิมานวิทย์นราธวิาส นราธิวาส 

21 640700231  ด.ญ.จิรธิดา กาญจนพนัธุ ์ มหาวชิราวุธ จงัหวัดสงขลา สงขลา 
22 640700232  ด.ญ.นุชฟาเดีย สาและ พิมานวิทย์นราธวิาส นราธิวาส 

23 640700233  ด.ญ.ธัญพร เดชายนตบ์ัญชา หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 
24 640700234  นายพงศกร พรหมภักตร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

25 640700235  ด.ญ.ธัญพร กอบเก้ือ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 
26 640700236  ด.ญ.กมลชนก บุญเลิศวรกุล บูรณะร าลึก ตรัง 

27 640700237  น.ส.บุณณดา ฤทธิ์เพชร ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

28 640700238  น.ส.ณัฐกฤตา ลนัดา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 
29 640700239  นายอังค์กร เพชรอุบล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

30 640700240  ด.ญ.กัญชพร วัฒนพงศ์กิตต ิ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 
 

หมายเหตุ    *    ให้ติดต่อคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563



รายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

ห้องสอบที่ 9 สนามสอบ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัด สงขลา 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 640700241  ด.ญ.ชนากร จันทศรี ธิดานุเคราะห์ สงขลา 
2 640700242  นายสิรวชิญ์ พรหมบุญเเก้ว พัทลุง พัทลุง 

3 640700243  ด.ญ.อู่อุขวัญ เจริญกุล ธิดานุเคราะห์ สงขลา 

4 640700244  ด.ญ.ณัชชา ว่องเกษตรสนิ ธิดานุเคราะห์ สงขลา 
5 640700245  ด.ช.เศรษฐพงศ์ ยอดเสถียร แสงทองวิทยา สงขลา 

6 640700246  น.ส.รัมภ์รดา รอดเนียม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 
7 640700247  ด.ช.ไท ถาวรลัญฉ ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

8 640700248  ด.ช.อัซฟัร เจะอาแว สาธิตมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตาน ี
9 640700249  น.ส.ณัฐณิชา มณีเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

10 640700250  ด.ญ.ณัฐธิดา ชูมาก หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 
11 640700251  ด.ญ.นัจวา มูซอ ธรรมวิทยามูลนธิ ิ ยะลา 

12 640700252  น.ส.ปวริศา บัวแก้ว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 
13 640700253  นายนฤพัฒน์ อัยสานนท ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

14 640700254  ด.ช.กฤษฎากร ชูเมือง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

15 640700255  ด.ญ.ณิชากร คชรัตน ์ หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา 
16 640700256  นายธฤต สวุรรณโรจน ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

17 640700257  ด.ญ.ปุญชิดา ธิติธ ารงเวช หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 
18 640700258  ด.ญ.เพ็ญพิชชา เพชรกาญจน ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

19 640700259  ด.ช.ชวินธร แสงเพชร หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 
20 640700260  ด.ญ.เกวลี พรหมจรรย์ หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา 

21 640700261  นายนภสินธุ์ แสงแก้ว สภาราชนิ ี ตรัง 
22 640700262  ด.ญ.วัชรากร จันทรกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตลู สตูล 

23 640700263  น.ส.กัญญาภัค นราธนากร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตลู สตูล 
24 640700264  ด.ช.จาตุรันต์ สุวรรณรัตน ์ สาธิตมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตาน ี

25 640700265  ด.ญ.ไปรยา เทพหัสดนิ ณ อยุธยา หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 
26 640700266  ด.ญ.รีฮานา หมัดอะด า้ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตลู สตูล 

27 640700267  นายปกรณ์วิทย์ รักสกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

28 640700268  ด.ญ.จัลวาตีย์ อุแม พิมานวิทย์นราธวิาส นราธิวาส 
29 640700269  ด.ช.จรณ์ ว่องประสิทธิกลุ มอ.วิทยานุสรณ ์ สงขลา 

30 640700270  น.ส.นภัสวรรณ โหสกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
 

หมายเหตุ    *    ให้ติดต่อคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563
  



รายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

ห้องสอบที่ 10 สนามสอบ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัด สงขลา 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 640700271  นายณัฐนนท์ เหลืองอักษร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
2 640700272  ด.ญ.วนัชพร สมพร หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

3 640700273  ด.ญ.ฟารีดา สังวระ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

4 640700274  ด.ช.อัครวินท์ ชมภูพล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 
5 640700275  ด.ช.อเนก ขุนพล สตรีพัทลุง พัทลุง 

6 640700276  น.ส.นงนภัส แก้วปาค า วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 
7 640700277  ด.ญ.พลอย กอเจริญเกียรติ ธิดานุเคราะห์ สงขลา 

8 640700278  ด.ญ.กชพร บุญเลิศ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตลู สตูล 
9 640700279  ด.ญ.นิฟาติมา หะยีสะแม สาธิตมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตาน ี

10 640700280  นายภูผา นาคฤทธิ ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 
11 640700281  นายอริยวงศ์ คงนคร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

12 640700282  ด.ญ.ณัฐภัสสร ทองธนเสฏฐ ์ สะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) สงขลา 
13 640700283  น.ส.ธิญาดา ลิ่มสกลุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

14 640700284  ด.ญ.พิชญาฎา ปฐมาภรณ ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

15 640700285  ด.ญ.พันธุ์เอ้ือ สุกด า สตรีพัทลุง พัทลุง 
16 640700286  นายธนกร สินทรัพย ์ แสงทองวิทยา สงขลา 

17 640700287  นายอันน์ ชนุหบด ี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 
18 640700288  นายธารไท เสียงหลาย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

19 640700289  น.ส.นลมล มหาศรานนท ์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา 
20 640700290  น.ส.พีรญา จันทรัตน ์ หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา 

21 640700291  ด.ญ.นูรีน สุไลมาน สาธิตมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตาน ี
22 640700292  ด.ช.ปวินทว์ิทย์ ไพโรจน ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

23 640700293  น.ส.ศิตรินทร์ รวิชาต ิ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 
24 640700294  ด.ช.สิรภพ แสงรัตน ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

25 640700295  นายภัทรดนัย บุญแก้ว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 
26 640700296  ด.ช.เจษฎากร แซ่ลี่ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

27 640700297  ด.ญ.ปัณฑารีย์ โชติพนัธ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตลู สตูล 

28 640700298  ด.ช.ปัณณวิชญ์ คงนลิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 
29 640700299  น.ส.กันต์กนิษฐ์ โลวตระกลู ธิดานุเคราะห์ สงขลา 

30 640700300  ด.ญ.ธนิษฐา สองเมือง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตลู สตูล 
 

หมายเหตุ    *    ให้ติดต่อคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563

 


