
ใบรายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 

 

ห้องสอบที่ 1 สนามสอบ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัด พิษณุโลก 
 

เลขทีน่ั่งสอบ เลขประจ าตัวผู้สอบ ช่ือ สกุล ศึกษาช้ัน ม.2 ที่โรงเรียน จังหวัด 

1 600200001 ด.ช.นพพร  เล็กอุทัย นครสวรรค์ นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

2 600200002 ด.ญ.ธนพร  บุญประเสริฐ อุตรดิตถด์รณุ ี อุตรดิตถ ์

3 600200003 ด.ช.ฐานะบดี  โรจน์วณิช โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

พิษณุโลก 

4 600200004 ด.ญ.ธนกาญจน ์ ภูษิต โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

พิษณุโลก 

5 600200005 ด.ช.ภคิน  กูลศิรศิรีตระกลู ตากพิทยาคม ตาก 

6 600200006 ด.ช.พสธร  ภู่ประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

พิษณุโลก 

7 600200007 ด.ญ.ปญัญาดา  ทับอินทร์ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร 

8 600200008 ด.ญ.ญาณิศา  จันทรมิล โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

พิษณุโลก 

9 600200009 ด.ญ.ณิชา  เห็นแสงวิไล โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

พิษณุโลก 

10 600200010 ด.ญ.สุพิชฌาย์  พีธรากร อุดมดรณุ ี สุโขทัย 

11 600200011 ด.ญ.นฎคล  จันทราช อุทัยวิทยาคม อุทัยธาน ี

12 600200012 ด.ช.วิภพ  ปัญญาทิพยส์กุล โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

พิษณุโลก 

13 600200013 ด.ช.รุจ  เหลืองสะอาด ราษฎร์วิทยา (ตีม่ิ้ง) ตาก 

14 600200014 ด.ญ.ธนวรรณ  มากมูล พิจิตรพิทยาคม พิจิตร 

15 600200015 ด.ญ.นิภาภัทร  เคยีนยี่คิ้ว พิจิตรพิทยาคม พิจิตร 

16 600200016 ด.ช.ธนธรณ์  รุ่งศรีวัฒนา โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

พิษณุโลก 

17 600200017 ด.ญ.ธีรนุช  จิตตะระ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร 

18 600200018 ด.ญ.พิชามญช์ุ  พงษ์พูล โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

พิษณุโลก 

19 600200019 ด.ญ.บวรลักษณ์  มลูคง อุตรดิตถด์รณุ ี อุตรดิตถ ์

20 600200020 ด.ช.ธนิส  พฤกษิกานนท ์ อุดมดรณุ ี สุโขทัย 

21 600200021 ด.ญ.พัชรพร  กันคุ้ม ตากพิทยาคม ตาก 

22 600200022 ด.ญ.กลัยากร  ขุนข า ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 

23 600200023 ด.ญ.บญุญาพร  บญุแสน หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ ์

24 600200024 ด.ญ.วรศิรา  เพ็งคล้าย ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 

25 600200025 ด.ญ.วชิราภรณ์  อาพัทธ์สกุล โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

พิษณุโลก 

26 600200026 ด.ญ.ปญัติยา  ปินใจ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร 

27 600200027 ด.ญ.รติรตัน์  รัตนสุวรรณ คลองขลุงราษฎร์รังสรรค ์ ก าแพงเพชร 

28 600200028 ด.ช.หาญณรงค์  แรงเขตร์การ นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

29 600200029 ด.ญ.โรนิชา  ยกให้ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร 

30 600200030 ด.ช.ธนัท  สุวนราวัฒน ์ โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

พิษณุโลก 



ใบรายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 

 

ห้องสอบที่ 2 สนามสอบ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัด พิษณุโลก 
 

เลขทีน่ั่งสอบ เลขประจ าตัวผู้สอบ ช่ือ สกุล ศึกษาช้ัน ม.2 ที่โรงเรียน จังหวัด 

1 600200031 ด.ช.ปิยวัฒน ์ ภูววัฒนาเศรษฐ์ โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัย
นเรศวร พิษณโุลก 

พิษณุโลก 

2 600200032 ด.ช.ปารินทร์  คงอินทร ์ นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

3 600200033 ด.ญ.ภคัจิราพร  เมืองช่ืน อุตรดิตถด์รณุ ี อุตรดิตถ ์

4 600200034 ด.ญ.อาณัฐฉรา  กาวิน อุตรดิตถด์รณุ ี อุตรดิตถ ์

5 600200035 ด.ญ.ณิชา  พิทูรทัศน ์ อุตรดิตถด์รณุ ี อุตรดิตถ ์

6 600200036 ด.ญ.อภิชญา  แก้วนิล ตากฟ้าวิชาประสิทธ์ิ นครสวรรค ์

7 600200037 ด.ช.สมัชญ์  ไม้สนธิ ์ นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

8 600200038 ด.ญ.จติราภรณ์  เรืองเดช โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

พิษณุโลก 

9 600200039 ด.ช.ศิกวัส  วัชรสุนทรกิจ โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

พิษณุโลก 

10 600200040 ด.ญ.วิภาพร  นกทอง ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร 

11 600200041 ด.ญ.อุทัยวัลภ์  อินแนม ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร 

12 600200042 ด.ญ.ภัทรวดี  สิงหไ์ฝแก้ว ตากพิทยาคม ตาก 

13 600200043 ด.ช.พศวัต  มรชัยภมู ิ ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร 

14 600200044 ด.ญ.เกษรินภรณ์  ปัญญา อุตรดิตถด์รณุ ี อุตรดิตถ ์

15 600200045 ด.ญ.โยธาฎา  จลุพรรค ์ อุทัยวิทยาคม อุทัยธาน ี

16 600200046 ด.ญ.กัญญาณัฐ  พานทวีป ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค ์

17 600200047 ด.ช.ธีธัช  เปลี่ยนพัด ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค ์

18 600200048 ด.ญ.โชติกาญจน ์ สังข์เปรม พิจิตรพิทยาคม พิจิตร 

19 600200049 ด.ช.กุลพัฒน์  สุรีย ์ โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

พิษณุโลก 

20 600200050 ด.ญ.รจิตพิชญ์  คณานนท์ ตาคลีประชาสรรค ์ นครสวรรค ์

21 600200051 ด.ช.ชวพล  ไตรทิพชาตสิกุล นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

22 600200052 ด.ญ.รดา  ตันนุกิจ ตากพิทยาคม ตาก 

23 600200053 ด.ญ.ทยากร  คุ่ยต่วน วิทยานุกูลนาร ี เพชรบูรณ ์

24 600200054 ด.ญ.ฐิตารีย์  ไชยพุทธ วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

25 600200055 ด.ช.อานัส  ด้วงทรัพย ์ ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร 

26 600200056 ด.ญ.หริสวรรณ  คลอวุฒินันท์ ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค ์

27 600200057 ด.ญ.กัญญาณัฐ  นุชารัมย ์ สรรพวิทยาคม ตาก 

28 600200058 ด.ญ.ดวงหทัยทิพย์  แก่งอินทร ์ อุตรดิตถด์รณุ ี อุตรดิตถ ์

29 600200059 ด.ญ.มุกมาดา  พรมอินทร ์ อุตรดิตถด์รณุ ี อุตรดิตถ ์

30 600200060 ด.ช.ธนรัฐ  อภิฉัตรวงศ ์ นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ แพร่ 



ใบรายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 

 

ห้องสอบที่ 3 สนามสอบ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัด พิษณุโลก 
 

เลขทีน่ั่งสอบ เลขประจ าตัวผู้สอบ ช่ือ สกุล ศึกษาช้ัน ม.2 ที่โรงเรียน จังหวัด 

1 600200061 ด.ญ.ชนากานต์  เเย้มโกเมนทร ์ ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 

2 600200062 ด.ช.ชัช  พันธุ์เขยีน นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

3 600200063 ด.ช.ภูรณิัฐ  จันทร์เสรีวัฒน ์ นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

4 600200064 ด.ญ.กัญญาพัชร  อยู่ชัง นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

5 600200065 ด.ญ.พิมพิศา  จันทวงศ ์ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร 

6 600200066 ด.ญ.ธนัชชา  ทิพยโสภากลุ ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค ์

7 600200067 ด.ญ.เชษฐ์สดุา  ทัพผา หนองไผ ่ เพชรบูรณ ์

8 600200068 ด.ช.รัชชา  เสือน้อย อุตรดิตถ ์ อุตรดิตถ ์

9 600200069 ด.ญ.ณหทัย  เรืองสถาน เซนต์โยเซฟนครสวรรค ์ นครสวรรค ์

10 600200070 ด.ญ.ฐานดิา  บัวงาม ตากพิทยาคม ตาก 

11 600200071 ด.ญ.กิตติกา  วงษ์กาวิน ตากพิทยาคม ตาก 

12 600200072 ด.ช.ปิติพงศ ์ รอดก าเนิด สระหลวงพิทยาคม พิจิตร 

13 600200073 ด.ญ.พรชนก  มาพัวะ นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

14 600200074 ด.ญ.ปญัญารัตน ์ สุกนุ่ม ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค ์

15 600200075 ด.ช.ธนโชติ  แก้วประเสริฐกลุ จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณโุลก พิษณุโลก 

16 600200076 ด.ญ.ณัชญาธร  แกล้วกล้า อุตรดิตถด์รณุ ี อุตรดิตถ ์

17 600200077 ด.ญ.พลอยณภัทร  ศรีม่วง ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร 

18 600200078 ด.ญ.ณัฐฐาพร  แปงการิยา อุตรดิตถด์รณุ ี อุตรดิตถ ์

19 600200079 ด.ช.คณากรณ์  น้อยทรัพย ์ พิชัย อุตรดิตถ ์

20 600200080 ด.ช.จักรพันธ์  โห้ฉ่ า นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

21 600200081 ด.ญ.วรยิา  โกสียไ์กรนริมล ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค ์

22 600200082 ด.ช.โชคอนัน  มางาม ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค ์

23 600200083 ด.ช.ธีรภัทร  อินเหล็ก พิชัย อุตรดิตถ ์

24 600200084 ด.ญ.ภัทรนิษฐ ์ ไชยสุ้ย เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ ์

25 600200085 ด.ช.ด.ช.ภูมภิัทร  บุญศรีโรจน ์ นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

26 600200086 ด.ญ.กชกร  อยู่อ่ิม อุตรดิตถด์รณุ ี อุตรดิตถ ์

27 600200087 ด.ญ.อินทิรา  อินทร์ทรา อุตรดิตถด์รณุ ี อุตรดิตถ ์

28 600200088 ด.ญ.อัญธิกา  มากี ้ อุตรดิตถด์รณุ ี อุตรดิตถ ์

29 600200089 ด.ญ.ปัทมพร  สิงห์ลอ ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค ์

30 600200090 ด.ช.สุวิจักขณ์  ชัยชนะ จ่านกร้อง พิษณุโลก 



ใบรายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 

 

ห้องสอบที่ 4 สนามสอบ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัด พิษณุโลก 
 

เลขทีน่ั่งสอบ เลขประจ าตัวผู้สอบ ช่ือ สกุล ศึกษาช้ัน ม.2 ที่โรงเรียน จังหวัด 

1 600200091 ด.ญ.พิชญา  กอบฝั้น สรรพวิทยาคม ตาก ตาก 

2 600200092 ด.ญ.นภสิา  ไป๋งาม มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

3 600200093 ด.ญ.ทอฝัน  เกียรติวิชชุกุล พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

4 600200094 ด.ช.นิธิภูมิ  เเสนเเก้ว ตากพิทยาคม ตาก 

5 600200095 ด.ญ.ณหทัย  ลิ้มวรีะประจักษ ์ นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

6 600200096 ด.ญ.รัชฎาวรรณ  บรรเจิดพงศ์ชัย อุตรดิตถด์รณุ ี อุตรดิตถ ์

7 600200097 ด.ช.ญาณวรุตม์  แสงสุวรรณ ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณโุลก พิษณุโลก 

8 600200098 ด.ช.ณฐธรงชนน  บุษยะบุตร ผดุงปัญญา ตาก 

9 600200099 ด.ญ.สุพิชชา  สงวนเผ่า อุทัยวิทยาคม อุทัยธาน ี

10 600200100 ด.ญ.ปริศนา  ปิ่นแก้ว เฉลิมขวัญสตร ี พิษณุโลก 

11 600200101 ด.ญ.ธาราดา  ศรีอุทัย พิชัย อุตรดิตถ ์

12 600200102 ด.ญ.ศภุรดา  แก้วน้ าอ่าง มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

13 600200103 ด.ช.ธนพล  เพชรรุ่งรัศม ี นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

14 600200104 ด.ญ.พิจิตรา  พรมลา นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

15 600200105 ด.ญ.บณัฑิตา  หุ่นบณัฑติกุล เฉลิมขวัญสตร ี พิษณุโลก 

16 600200106 ด.ช.ภคนันท ์ เอี่ยมพริ้ง ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค ์

17 600200107 ด.ช.จิรทีปต์  ปานโท ้ จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณโุลก พิษณุโลก 

18 600200108 ด.ญ.พรจริา  สุวิมล อุตรดิตถด์รณุ ี อุตรดิตถ ์

19 600200109 ด.ช.ณัฐวีร์  เนียมม ี สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย 

20 600200110 ด.ช.ก้องกิดากร  ชนะนิธิธรรม จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณโุลก พิษณุโลก 

21 600200111 ด.ช.วีรพงษ ์ โรจน์พัฒนกุล ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร 

22 600200112 ด.ช.วงศธร  สุนทรสรุิยวงศ ์ นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

23 600200113 ด.ช.สุกัลย์  สงครามโต ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค ์

24 600200114 ด.ญ.ภัทรจาริน  เหลืองประสิทธ์ิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณโุลก พิษณุโลก 

25 600200115 ด.ญ.ดลพรรณ  ค าสนอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณโุลก พิษณุโลก 

26 600200116 ด.ญ.จุฬารักษ ์ บุญเกต ุ เซนต์โยเซฟศรเีพชรบูรณ ์ เพชรบูรณ ์

27 600200117 ด.ญ.ปาณิสรา  ภู่เชย จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณโุลก พิษณุโลก 

28 600200118 ด.ช.เตชทัต  สกุลศักดิ ์ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

29 600200119 ด.ญ.กัญญาภคั  สดโพธ์ิ เฉลิมขวัญสตร ี พิษณุโลก 

30 600200120 ด.ช.ชญานิน  กรองใจ จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณโุลก พิษณุโลก 



ใบรายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 

 

ห้องสอบที่ 5 สนามสอบ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัด พิษณุโลก 
 

เลขทีน่ั่งสอบ เลขประจ าตัวผู้สอบ ช่ือ สกุล ศึกษาช้ัน ม.2 ที่โรงเรียน จังหวัด 

1 600200121 ด.ญ.ภมีสริิ  เกิดสว่าง ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 

2 600200122 ด.ญ.นัยน์ปพร  วิทยาอนุรักษ ์ เฉลิมขวัญสตร ี พิษณุโลก 

3 600200123 ด.ญ.สุพิชชา  อินตุ้ย จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณโุลก พิษณุโลก 

4 600200124 ด.ช.โชติรว ี สรุะวาศร ี อุทัยวิทยาคม อุทัยธาน ี

5 600200125 ด.ญ.นภสัวรรณ  พัฒนกิจจารักษ ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณโุลก พิษณุโลก 

6 600200126 ด.ญ.ณัฐการณุ  หางศร วิทยานุกูลนาร ี เพชรบูรณ ์

7 600200127 ด.ญ.พรรษชล  เหลืองตระกลู จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณโุลก พิษณุโลก 

8 600200128 ด.ญ.กลุปริยา  มนเทียรทอง สรรพวิทยาคม ตาก 

9 600200129 ด.ญ.สันต์ฤทัย  ปะระปิน สรรพวิทยาคม ตาก 

10 600200130 ด.ญ.ฐิดาพร  สุขเจริญ จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณโุลก พิษณุโลก 

11 600200131 ด.ญ.พัชฎาภรณ์  ทิพโอสถ ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร 

12 600200132 ด.ช.ทัฐ  พันธุ์เอี่ยม จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณโุลก พิษณุโลก 

13 600200133 ด.ญ.พิชญาภัค  สิงห์ทอง วิทยานุกูลนาร ี เพชรบูรณ ์

14 600200134 ด.ช.รัฐพงษ ์ สืบวงษา ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร 

15 600200135 ด.ช.พีรติ  ว่องไว วิทยานุกูลนาร ี เพชรบูรณ ์

16 600200136 ด.ช.คณิศร  ประทุมานนท ์ นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

17 600200137 ด.ญ.ภรูิชญา  ภูมผิล เฉลิมขวัญสตร ี พิษณุโลก 

18 600200138 ด.ญ.ปพิชญา  ดีอินทร ์ โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

พิษณุโลก 

19 600200139 ด.ช.รณชัยยุทธ  บุตตวงค ์ นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

20 600200140 ด.ช.ปารมี  ศรภีมร จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณโุลก พิษณุโลก 

21 600200141 ด.ญ.นภสักร  คชาธาร จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณโุลก พิษณุโลก 

22 600200142 ด.ช.รัฐนันท์  ด่านจิระมนตร ี สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย 

23 600200143 ด.ญ.โยษิตา  นันทพรนิรชา นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

24 600200144 ด.ญ.สิริกร  ไข่สิงห์ทอง วิทยานุกูลนาร ี เพชรบูรณ ์

25 600200145 ด.ช.จุนฑ ์ เต็งยะ สรรพวิทยาคม ตาก 

26 600200146 ด.ญ.สิริพรรษา  พิดา ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร 

27 600200147 ด.ญ.ศริดา  คงน้อย วิทยานุกูลนาร ี เพชรบูรณ ์

28 600200148 ด.ญ.นรศิรา  อนันตะเศรษฐกลู โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

พิษณุโลก 

29 600200149 ด.ช.ภูริวัจน ์ วิทยาสิทธิภาคย ์ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

30 600200150 ด.ช.วชิราวุฒิ  ทองเรือง ศรีสวสัดิ์วิทยาคาร น่าน 



ใบรายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 

 

ห้องสอบที่ 6 สนามสอบ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัด พิษณุโลก 
 

เลขทีน่ั่งสอบ เลขประจ าตัวผู้สอบ ช่ือ สกุล ศึกษาช้ัน ม.2 ที่โรงเรียน จังหวัด 

1 600200151 ด.ญ.ชนากานต์  ธนะสัมบญั อุตรดิตถ์ อุตรดติถ์ อุตรดิตถ ์

2 600200152 ด.ช.ศุภวิชญ์  สนิทผล สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย 

3 600200153 ด.ญ.นภสัชญา  เขียวคง จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณโุลก พิษณุโลก 

4 600200154 ด.ช.ปิยะเชษฐ์  โตเทศ จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณโุลก พิษณุโลก 

5 600200155 ด.ญ.บณุยาพร  กลัยาณมิตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณโุลก พิษณุโลก 

6 600200156 ด.ญ.ธนภรณ์  ทับทิม จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณโุลก พิษณุโลก 

7 600200157 ด.ญ.ธนภัทร  ทับทิม จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณโุลก พิษณุโลก 

8 600200158 ด.ช.ภาคสณัห์  จันทรเ์ปีย นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

9 600200159 ด.ญ.พระจันทร์งาม  ชมภูศร ี โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

พิษณุโลก 

10 600200160 ด.ช.พงศกร  ทิค ามูล แม่ระมาดวิทยาคม ตาก 

11 600200161 ด.ช.ธนบดี  นิตยเมฆินทร ์ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

12 600200162 ด.ช.อานนท์ณัฏฐ์  เฉยเฟื้อง พระนารายณ ์ ลพบุร ี

13 600200163 ด.ญ.พิมพ์ประภสัสร์  ก้องเกรียง
ไกร 

ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร 

14 600200164 ด.ญ.ปณัฑ์ชนิต  สตีลพฤกษ์ ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร 

15 600200165 ด.ญ.ฉัตราภรณ์  โนต๊ะยศ ศรีสวสัดิ์วิทยาคาร น่าน 

16 600200166 ด.ญ.ธันย์ชนก  พิมพ์กะภรี ์ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

17 600200167 ด.ญ.พรชิตา  แจงทอง เฉลิมขวัญสตร ี พิษณุโลก 

18 600200168 ด.ญ.พัทธ์ธีรา  โกษาจันทร ์ หล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ ์

19 600200169 ด.ญ.ภาสิน ี รักพานิชมณ ี นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

20 600200170 ด.ญ.พิมพ์พิศา  เลิศเจริญธรรม อุทัยวิทยาคม อุทัยธาน ี

21 600200171 ด.ช.ณัชภัทรพงศ์  มาเนยีม พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

22 600200172 ด.ช.ปิยวัฒน ์ มีศิลารัตน ์ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

23 600200173 ด.ช.พีรภัทร  พิพัฒนสิร ิ นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

24 600200174 ด.ญ.ปพิชญา  สุขพันธ์อ่ า พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

25 600200175 ด.ช.ธรรมชาติ  สุขพินิจ จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณโุลก พิษณุโลก 

26 600200176 ด.ญ.ปานปวีร์  กาญจนภาคิน นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ แพร่ 

27 600200177 ด.ญ.ชลธิชา  เล็กวงค ์ ขาณุวิทยา ก าแพงเพชร 

28 600200178 ด.ช.ฉัตริน  เพ็ชรัตน ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณโุลก พิษณุโลก 

29 600200179 ด.ญ.นภสัวรรณ  ชอบธรรม ขาณุวิทยา ก าแพงเพชร 

30 600200180 ด.ญ.กัญญาวีร์  จ่าอยู ่ จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณโุลก พิษณุโลก 



ใบรายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 

 

ห้องสอบที่ 7 สนามสอบ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัด พิษณุโลก 
 

เลขทีน่ั่งสอบ เลขประจ าตัวผู้สอบ ช่ือ สกุล ศึกษาช้ัน ม.2 ที่โรงเรียน จังหวัด 

1 600200181 ด.ญ.ปิยะธิดา  ลามพัด จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณโุลก 
พิษณุโลก 

พิษณุโลก 

2 600200182 ด.ญ.วิภาดา  จันทสอน นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

3 600200183 ด.ช.ภูริทัศน์  นุ่มมาก พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

4 600200184 ด.ญ.ธนาพร  ดาอินทร ์ เฉลิมขวัญสตร ี พิษณุโลก 

5 600200185 ด.ช.ดิษยภมูิ  ส ารวยรื่น ธีรธาดา พิษณุโลก พิษณุโลก 

6 600200186 ด.ญ.ศศินา  มาน้อย ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร 

7 600200187 ด.ญ.ณัฏฐ์ธยาน์  จันดาหงษ ์ เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ ์

8 600200188 ด.ช.วีรภัทร  นุ่มนิม่ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

9 600200189 ด.ช.ภูผา  ไชยชนะ บางมูลนากภมูิวิทยาคม พิจิตร 

10 600200190 ด.ญ.กรกมล  ฉันท์ประภสัสร อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี 

11 600200191 ด.ช.นนทณัฐ  ตัวลือ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

12 600200192 ด.ช.ณภัทร  วิบูลย์วัฒนกิจ นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

13 600200193 ด.ญ.พิมพ์ปวณี์  จันดาหงษ์ เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ ์

14 600200194 ด.ช.ปรัชญ์วรา  สุวราช ตาคลีประชาสรรค ์ นครสวรรค ์

15 600200195 ด.ช.อิทธิพล  แก้วจาเครือ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

16 600200196 ด.ญ.ฉัตรทอง  สุรังษ ี เฉลิมขวัญสตร ี พิษณุโลก 

17 600200197 ด.ช.คุณาวุฒิ  ฟองลม สตรศีรีน่าน น่าน 

18 600200198 ด.ญ.ณีรนุช  ยิ้มสบาย เฉลิมขวัญสตร ี พิษณุโลก 

19 600200199 ด.ช.อัษฎาวุธ  ยินดีสิงห ์ สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย 

20 600200200 ด.ญ.พิชญมาศ  สิทธิศักดิ ์ เฉลิมขวัญสตร ี พิษณุโลก 

21 600200201 ด.ญ.ธีรพร  ทองจิตต ิ ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร 

22 600200202 ด.ช.วัชรพงศ์  ศานติธรรม นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

23 600200203 ด.ญ.พรนัชชา  จิ๋วน้อย พิจิตรพิทยาคม พิจิตร 

24 600200204 ด.ช.สิรภพ  ศรีบุญเรือง หล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ ์

25 600200205 ด.ช.สุรสิทธ์ิ  มูลหล้า พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

26 600200206 ด.ช.พชร  คะตะสมบูรณ ์ นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

27 600200207 ด.ญ.มนพัทธ ์ อินทะส ี ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร 

28 600200208 ด.ญ.พรพิมล  ช่วยเพ็ญ เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ตาก 

29 600200209 ด.ญ.ศริินภา  หงษ์สิงห์ทอง เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ตาก 

30 600200210 ด.ญ.กัญญาวีร์  จ่าอยู ่ จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณโุลก พิษณุโลก 



ใบรายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 

 

ห้องสอบที่ 8 สนามสอบ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัด พิษณุโลก 
 

เลขทีน่ั่งสอบ เลขประจ าตัวผู้สอบ ช่ือ สกุล ศึกษาช้ัน ม.2 ที่โรงเรียน จังหวัด 

1 600200211 ด.ช.ศุภณพ  บุญประเสริฐ นครสวรรค์ นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

2 600200212 ด.ช.ปิยะวัฒน ์ แก้วยม จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณโุลก พิษณุโลก 

3 600200213 ด.ญ.จินต์จุฑา  ชุ่มเฟือย บ้านแก่งโตน เพชรบูรณ ์

4 600200214 ด.ญ.พชรมน  ลาวัณยร์ัตนากลุ ราษฎร์วิทยา (ตีม่ิ้ง) ตาก 

5 600200215 ด.ช.ธนพัฒน์  บริรักษ์เลิศ อุตรดิตถ ์ อุตรดิตถ ์

6 600200216 ด.ญ.ณชา  ไชยศิร ิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณโุลก พิษณุโลก 

7 600200217 ด.ญ.ปพิชญา  พลนิม่ จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณโุลก พิษณุโลก 

8 600200218 ด.ญ.กลุสตรี  ธีรพงศ ์ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

9 600200219 ด.ญ.พิมพ์มาดา  ข าโอด โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

พิษณุโลก 

10 600200220 ด.ญ.กานต์สิน ี โตลา อุทัยวิทยาคม อุทัยธาน ี

11 600200221 ด.ช.ธีรณัฐ  โพธิ์รุ่งเรือง มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

12 600200222 ด.ญ.ธิตสิุดา  สุวรรณวงศ ์ ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร 

13 600200223 ด.ญ.ปรางระว ี บุญนวน นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

14 600200224 ด.ญ.ชัญญา  เธียรเงิน อุทัยวิทยาคม อุทัยธาน ี

15 600200225 ด.ญ.อรณุลักษณ์  ตาบทิพย์วัฒนา เฉลิมขวัญสตร ี พิษณุโลก 

16 600200226 ด.ญ.สุกฤตา  รัฐมาโนชญ ์ เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ ์

17 600200227 ด.ช.นราธิป  ธัญญะอุดม เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ ์

18 600200228 ด.ญ.อรสิรา  สมสุข เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ ์

19 600200229 ด.ญ.พิชญา  ปัญญานุกุล โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

พิษณุโลก 

20 600200230 ด.ญ.ธันย์ชนก  คชอาจ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ 
อุตรดิตถ ์

อุตรดิตถ ์

21 600200231 ด.ญ.วิรดา  ธรรมาธิวัฒน ์ เฉลิมขวัญสตร ี พิษณุโลก 

22 600200232 ด.ช.ภาสวิศ  เดชศร ี ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร 

23 600200233 ด.ช.กิตติพงศ์  ศิริปัญญา วิทยานุกูลนาร ี เพชรบูรณ ์

24 600200234 ด.ญ.ณัฐธยาน ์ โคตรสิงห ์ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

25 600200235 ด.ญ.จติรทิวา  ลอจิตร ์ เฉลิมขวัญสตร ี พิษณุโลก 

26 600200236 ด.ญ.ชนิศรา  ชามพูนท มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

27 600200237 ด.ญ.ปวรพิชญ์  นิยมถิ่น มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

28 600200238 ด.ช.กันตภณ  อุดกัน นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

29 600200239 ด.ญ.พัชรมน  เนตรจินดา เฉลิมขวัญสตร ี พิษณุโลก 

30 600200240 ด.ญ.กนกณัฐ  สุรณัฐกุล เฉลิมขวัญสตร ี พิษณุโลก 



ใบรายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 

 

ห้องสอบที่ 9 สนามสอบ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัด พิษณุโลก 
 

เลขทีน่ั่งสอบ เลขประจ าตัวผู้สอบ ช่ือ สกุล ศึกษาช้ัน ม.2 ที่โรงเรียน จังหวัด 

1 600200241 ด.ญ.ปณิดา  แสงพานิชย ์ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
พิษณุโลก 

พิษณุโลก 

2 600200242 ด.ญ.ณัฎฐ์นรี  ศริิวัฒนกุลรต ิ เฉลิมขวัญสตร ี พิษณุโลก 

3 600200243 ด.ญ.รวสิรา  พงษ์เขตคาม ตากพิทยาคม ตาก 

4 600200244 ด.ญ.รัชฎาภรณ์  โกทัน เฉลิมขวัญสตร ี พิษณุโลก 

5 600200245 ด.ญ.ณัฐชยา  สิงห์น้อย นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

6 600200246 ด.ช.สุกฤษฎิ์  รุกขชาต ิ นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

7 600200247 ด.ญ.ณัฐกานต์  แก้วป้องปก เฉลิมขวัญสตร ี พิษณุโลก 

8 600200248 ด.ช.นิตธิศักดิ์  ชูสาย พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

9 600200249 ด.ช.ภูมิพัฒน์  ฉัตรวัฒนาสกุล วิทยานุกูลนาร ี เพชรบูรณ ์

10 600200250 ด.ญ.แพรวพรรณ  เกิดรตันศักดิ ์ นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

11 600200251 ด.ญ.อรจริา  สนั่นเมือง เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ ์

12 600200252 ด.ญ.อังศิณี  จันทรเ์กษม เฉลิมขวัญสตร ี พิษณุโลก 

13 600200253 ด.ญ.ศศิกานต์  ศักด ี ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร 

14 600200254 ด.ช.ชนาธิป  เรือศรีจันทร ์ นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

15 600200255 ด.ญ.ธมนวรรณ  ตาวงค ์ เฉลิมขวัญสตร ี พิษณุโลก 

16 600200256 ด.ญ.เทียนทอง  โกศลจิตร นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

17 600200257 ด.ญ.สุพิชญา  อินทุดม เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ ์

18 600200258 ด.ช.พรภวิษย ์ ยงวณิชย ์ เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ ์

19 600200259 ด.ช.ปราบดา  บญุปาน วิทยานุกูลนาร ี เพชรบูรณ ์

20 600200260 ด.ช.พงศ์ภรณ์  ภารไสว วิทยานุกูลนาร ี เพชรบูรณ ์

21 600200261 ด.ช.อรุชา  คงสุวรรณ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

22 600200262 ด.ญ.นวพร  กงค า โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

พิษณุโลก 

23 600200263 ด.ญ.ณัฐนิชา  ดวงจันทร์ เฉลิมขวัญสตร ี พิษณุโลก 

24 600200264 ด.ช.บูรณ์พภิพ  กล่อมเกลา นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

25 600200265 ด.ญ.นรมน  เกิดเกต ุ เฉลิมขวัญสตร ี พิษณุโลก 

26 600200266 ด.ญ.สุพิชญา  เจรญิสวรรค ์ เฉลิมขวัญสตร ี พิษณุโลก 

27 600200267 ด.ญ.อมรสริิ  อะทะวงค์ ศรีสวสัดิ์วิทยาคาร น่าน 

28 600200268 ด.ญ.ณิชาภัทร  รักษาพล ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร 

29 600200269 ด.ญ.พาเพลิน  แซ่กัง มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

30 600200270 ด.ญ.โชติกา  พุฒเสน เซนต์โยเซฟศรเีพชรบูรณ ์ เพชรบูรณ ์



ใบรายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 

 

ห้องสอบที่ 10 สนามสอบ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัด พิษณุโลก 
 

เลขทีน่ั่งสอบ เลขประจ าตัวผู้สอบ ช่ือ สกุล ศึกษาช้ัน ม.2 ที่โรงเรียน จังหวัด 

1 600200271 ด.ช.ธนพัฒน์  เฉิน พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก พิษณุโลก 

2 600200272 ด.ช.ภัทรภณ  สิทธิยศ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

3 600200273 ด.ช.ชัยภัทร  ศรีมณฑล พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

4 600200274 ด.ช.ธัชชัย  บุญญะ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

5 600200275 ด.ญ.มุขสุดา  วงเวียน ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร 

6 600200276 ด.ช.กวี  จันทรังษ ี ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร 

7 600200277 ด.ญ.ณัฐณิชา  ตั้งจิตต์ธรรม ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร 

8 600200278 ด.ญ.ณดา  ดสิโร เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ ์

9 600200279 ด.ญ.ธัญดา  อภิวงศ์ธนา โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

พิษณุโลก 

10 600200280 ด.ญ.ม่านฟ้า  ลีลาพร นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

11 600200281 ด.ญ.รวิพิชญ์  หล่อวงศ์กมล โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

พิษณุโลก 

12 600200282 ด.ช.ดิษฐืชพล  พลายชุม โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

พิษณุโลก 

13 600200283 ด.ญ.นันท์นภสั  หงส์เจด็ นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ แพร่ 

14 600200284 ด.ช.ดุลยรัตน์  โปร่งสันเทียะ ราษฎร์วิทยา (ตีม่ิ้ง) ตาก 

15 600200285 ด.ช.ชินดนัย  ฤทธิ์ทิพย์พันธ์ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

16 600200286 ด.ช.คณาวุฒิ  ชวนะรานนท ์ นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

17 600200287 ด.ญ.วรรณษา  พฤกษะวัน พิจิตรพิทยาคม พิจิตร 

18 600200288 ด.ญ.บณัฑิตา  กุดยาง เฉลิมขวัญสตร ี พิษณุโลก 

19 600200289 ด.ญ.กฤตยิา  ฉิมพาล ี ศรีสวสัดิ์วิทยาคาร น่าน 

20 600200290 ด.ช.ณภทร  ตั้งจิตปรดีานนท ์ นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

21 600200291 ด.ญ.วิภาว ี ดาศร ี จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณโุลก พิษณุโลก 

22 600200292 ด.ญ.นัทธมน  ทรัพย์เจริญ จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณโุลก พิษณุโลก 

23 600200293 ด.ช.ภูบดินทร์  ญาณประภาส จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณโุลก พิษณุโลก 

24 600200294 ด.ญ.วรินทร  วงษ์โห้ เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ตาก 

25 600200295 ด.ช.ชญานนท ์ สุภัทรานนท ์ อุ้มผางวิทยาคม ตาก 

26 600200296 ด.ญ.ชนิกานต์  ช่ืนชม จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณโุลก พิษณุโลก 

27 600200297 ด.ช.สัพพัญญู  รอดน้อย หล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ ์

28 600200298 ด.ญ.รตัน์วรางค ์ สุขมากวัฒน์พง เฉลิมขวัญสตร ี พิษณุโลก 

29 600200299 ด.ญ.ชนกนันท์  ตั้งสุดใจ โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

พิษณุโลก 

30 600200300 ด.ช.สุวิชาญ  โพธิ์อิน โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

พิษณุโลก 



ใบรายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 

 

ห้องสอบที่ 11 สนามสอบ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัด พิษณุโลก 
 

เลขทีน่ั่งสอบ เลขประจ าตัวผู้สอบ ช่ือ สกุล ศึกษาช้ัน ม.2 ที่โรงเรียน จังหวัด 

1 600200301 ด.ญ.ชมลวรรณ  บุตรศรีคุ้ย นครสวรรค์ นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

2 600200302 ด.ญ.ณัชชา  อมรวิริยะ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

3 600200303 ด.ญ.ฑติฐิตา  ศุกลรัตนม์ณีกร โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

พิษณุโลก 

4 600200304 ด.ญ.คตีา  มั่นคง มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

5 600200305 ด.ญ.เพทาย  ชีพธรรม มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

6 600200306 ด.ญ.อชิรญา  ลี่ทองอิน เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ ์

7 600200307 ด.ญ.พรรษมน  ผดุงกลุ โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

พิษณุโลก 

8 600200308 ด.ญ.ณัฐกฤตา  อาสาพล โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

พิษณุโลก 

9 600200309 ด.ช.ทศพล  เติมเจิม จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณโุลก พิษณุโลก 

10 600200310 ด.ญ.ณิชากร  อิ่มจ าลอง พิจิตรพิทยาคม พิจิตร 

11 600200311 ด.ญ.ณัฐฐินันท์  เชยแก้ว เฉลิมขวัญสตร ี พิษณุโลก 

12 600200312 ด.ญ.กัญญาณัฐ  อุดมชนะรุ่งโรจน ์ นารีรัตนจ์ังหวัดแพร ่ แพร่ 

13 600200313 ด.ช.ธิติวุฒิ  ทาขาว หล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ ์

14 600200314 ด.ญ.วรรณฤดี  อุ้ยเหง่า พรานกระต่ายพิทยาคม ก าแพงเพชร 

15 600200315 ด.ญ.ณัฐชยา  พรมอินทร ์ อุตรดิตถด์รณุ ี อุตรดิตถ ์

16 600200316 ด.ญ.สุภาวดี  มาน้อย พรานกระต่ายพิทยาคม ก าแพงเพชร 

17 600200317 ด.ญ.จติสภุา  เงินทอง พรานกระต่ายพิทยาคม ก าแพงเพชร 

18 600200318 ด.ญ.สริตา  คงกระพันธุ ์ นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

19 600200319 ด.ญ.สิริปรียา  ดิษฐ์บ้านไร ่ อุตรดิตถด์รณุ ี อุตรดิตถ ์

20 600200320 ด.ช.ภูดิศ  ศรีพวงทอง พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

21 600200321 ด.ช.ลัทธพล  เลาหพิบูลรัตนา ตากพิทยาคม ตาก 

22 600200322 ด.ช.ธนกุล  จุลกลพ นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

23 600200323 ด.ญ.ณิชมน  พงษ์พานิช เฉลิมขวัญสตร ี พิษณุโลก 

24 600200324 ด.ญ.นาราภัทร  เพ็ชรเกษม ศรีสวสัดิ์วิทยาคาร น่าน 

25 600200325 ด.ช.มโนภัทร  ชาญกล้า พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

26 600200326 ด.ญ.ณิธาภัทร  ใจสวา่ง ตาคลีประชาสรรค ์ นครสวรรค ์

27 600200327 ด.ช.มนต์ชัย  ล้อมวงค ์ นิยมศิลป์อนสุรณ ์ เพชรบูรณ ์

28 600200328 ด.ช.กล้าตะวัน  แดงสุข ตาคลีประชาสรรค ์ นครสวรรค ์

29 600200329 ด.ช.ธนบดินทร์  แสนมุข นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

30 600200330 ด.ช.ณัฐกฤต  สายเมือง พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 



ใบรายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 

 

ห้องสอบที่ 12 สนามสอบ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัด พิษณุโลก 
 

เลขทีน่ั่งสอบ เลขประจ าตัวผู้สอบ ช่ือ สกุล ศึกษาช้ัน ม.2 ที่โรงเรียน จังหวัด 

1 600200331 ด.ญ.ปภาวรินท์  สังข์เกษม มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
พิษณุโลก 

พิษณุโลก 

2 600200332 ด.ญ.อุบลวรรณา  ไชยวงค ์ ตากพิทยาคม ตาก 

3 600200333 ด.ญ.พิชญาวี  พงษ์สถิตย์พร ตาคลีประชาสรรค ์ นครสวรรค ์

4 600200334 ด.ช.ศิริวัฒน ์ ส่งวัฒนา นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

5 600200335 ด.ช.ปธานิน  อินทวัฒน์ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

6 600200336 ด.ญ.ชนกานต์  เทียมฉันท์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณโุลก พิษณุโลก 

7 600200337 ด.ญ.ณัฐนรี  แสงชาวนา เฉลิมขวัญสตร ี พิษณุโลก 

8 600200338 ด.ญ.ปาริฉัตร  ทิมยิก ตาคลีประชาสรรค ์ นครสวรรค ์

9 600200339 ด.ช.วรวิช  อนันต์ธนาโรจน ์ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

10 600200340 ด.ช.พลธวัฒน ์ ทองงามข า พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

11 600200341 ด.ญ.ศริพิชญา  จินตโรจน ์ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร 

12 600200342 ด.ช.สุกมล  นาเจรญิ นิยมศิลป์อนสุรณ ์ เพชรบูรณ ์

13 600200343 ด.ช.ฐากูร  สุขพิทักษ ์ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

14 600200344 ด.ช.พีรภัทร  กุสมุาลย์นุกูล บางมูลนากภมูิวิทยาคม พิจิตร 

15 600200345 ด.ญ.ธวัลรัตน ์ ใจวีระวัฒนา เฉลิมขวัญสตร ี พิษณุโลก 

16 600200346 ด.ญ.ชุติมณฑน์  มีชม เฉลิมขวัญสตร ี พิษณุโลก 

17 600200347 ด.ญ.ณัฏฐณิชา  สุขแช่ม นครสวรรค ์ นครสวรรค ์

18 600200348 ด.ช.วิกรม  บุญแถม ตากพิทยาคม ตาก 

19 600200349 ด.ญ.กานต์ชนก  ขวัญอ่อน เฉลิมขวัญสตร ี พิษณุโลก 

20 600200350 ด.ญ.ธัญญะรัตน ์ โพธิ์หวี โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

พิษณุโลก 

21 600200351 ด.ญ.พิชญธิดา  สวัสด ี เฉลิมขวัญสตร ี พิษณุโลก 

22 600200352 ด.ญ.อรพรรณ  ภุมรินทร ์ โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

พิษณุโลก 

23 600200353 ด.ญ.ธัญญสริิ  ยิ้มอุบล เฉลิมขวัญสตร ี พิษณุโลก 

24 600200354 ด.ญ.กลัยาบุญ  แท่งทอง หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ ์

25 600200355 ด.ช.ปฏิภาณ  โอภาสพงศ์พิพัฒน์ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

26 600200356 ด.ญ.สุชาวดี  เม่งมั่งม ี พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

27 600200357 ด.ญ.วรรณภา  การสูงเนิน นิยมศิลป์อนสุรณ ์ เพชรบูรณ ์

28 600200358 ด.ญ.สตรรีัตน์  แจ่มเมือง เฉลิมขวัญสตร ี พิษณุโลก 

29 600200359 ด.ช.อัฑฒ์  ทองมาก ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร 

30 600200360 ด.ญ.ทิฆมัพร  ประจักษร์ัตนกิจ นิยมศิลป์อนสุรณ ์ เพชรบูรณ ์



ใบรายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 

 

ห้องสอบที่ 13 สนามสอบ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัด พิษณุโลก 
 

เลขทีน่ั่งสอบ เลขประจ าตัวผู้สอบ ช่ือ สกุล ศึกษาช้ัน ม.2 ที่โรงเรียน จังหวัด 

1 600200361 ด.ญ.ปรียานุช  อุดมประสิทธ์ิ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
พิษณุโลก 

พิษณุโลก 

2 600200362 ด.ญ.ตรีทิพย ์ รัตนมนตร ี มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

3 600200363 ด.ญ.กมลพรรณ  นันตา มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

4 600200364 ด.ช.ธีร์  อิทธิพานิชพงศ์ นครสวรรค ์ นครสวรรค ์
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