
/การเรียกนักเรียน… 

 
ประกาศโรงเรยีนมหิดลวิทยานสุรณ 

เรื่อง   ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเขาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  ปการศึกษา 2565 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 

ตามที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบสองเพ่ือเขาเปนนักเรียน               
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2565 เมื่อวันอาทิตยที่ 13 มีนาคม 2565 น้ัน บัดน้ี โรงเรียนมหิดลวิทยา-
นุสรณไดประมวลผลการสอบเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผานการคัดเลือก จํานวน 240 คน 
และนักเรียนที่ผานการคัดเลือกเปนตัวสํารอง จํานวน 240 คน ดังรายละเอียดในเอกสารแนบทายประกาศน้ี  

นักเรียนทีผ่านการคัดเลือกขอใหดําเนินการตามรายละเอียดดังตอไปนี ้

1. การยืนยนัสิทธิ ์
นักเรียนที่ผานการคัดเลือกเปนตัวจริงทุกคน จะตองเขาสูระบบของโรงเรียนผานเว็บไซต 

https://apply.mwit.ac.th/login.php  โดยกรอกเลขประจําตัวบัตรประชาชน และรหัสผาน (password)  
และคลิก “เขาสูระบบ” เลือกเมนู “ตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกรอบสอง”จากน้ันดาวนโหลดแบบยืนยัน
สิทธ กรอกขอมูลใหครบถวนสมบูรณ โดยระบุ “ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว” หรือ “ยืนยันการสละสิทธิ์”  แลว
นําสงแบบยืนยันสิทธ์ิในระบบ กดปุม “ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว” หรือ “ยืนยันการสละสิทธิ”์ ต้ังแตบัดน้ี ถึง 
วันพุธที่ 20  เมษายน  2565   

นักเรียนที่ไมยนืยันสิทธิ์ในระบบของโรงเรยีนภายในวันที่กําหนด 

โรงเรียนฯ จะถือวานักเรียนสละสิทธิ์การเขาศึกษาตอโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 

 

2. การมอบตัว 
นักเรียนที่ไดยืนยันสิทธ์ิการมอบตัว ตามขอ 1. แลว ใหศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ใช

ประกอบการมอบตัวและตองนําสงเอกสารประกอบการมอบตัวที่กรอกขอมูลครบถวนสมบูรณ ผานทาง  
https://forms.gle/ao3MQGenUxDhFSr58 ภายในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เมื่อทางโรงเรียนตรวจสอบ
เอกสารแลวจะนัดหมายชวงเวลาใหนักเรียนมามอบตัวในรูปแบบออนไลน ในวันศุกรที่ 22 หรือ วันเสารที่ 23 
เมษายน 2565 ระหวางเวลา 09.00 – 16.00 น.  

 

ทั้งน้ีนักเรียนตองแนบใบรับรองแพทยและใบรายงานผลการเอกซเรยปอดจากโรงพยาบาลที่
แสดงวานักเรียนเปนผูมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอและสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในหอพักได 

 

นักเรียนที่ไมมามอบตัวในวันและเวลาที่กําหนด 

ถือวานักเรียนสละสิทธิ์การเขาศึกษาตอโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 

https://forms.gle/ao3MQGenUxDhFSr58
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การเรียกนักเรียนที่ผานการคัดเลือกเปนตัวสํารอง 
กรณีมีนักเรียนผานการคัดเลือกเปนตัวจริงสละสิทธ์ิ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจะดําเนินการเรียก

นักเรียนที่ผานการคัดเลือกเปนตัวสํารองเพ่ือมามอบตัวตามลําดับที่ประกาศไว โดยจะแจงผานทางอีเมลและ
โทรศัพทตามขอมูลที่นักเรียนไดใหไวในการสมัครสอบ  ขอใหนักเรียนที่ไดรับการเรียกตัวมาดําเนินการมอบตัว
ตามวันและเวลาที่กําหนดไวผานชองทางออนไลนที่แจงในอีเมล  หากไมมามอบตัวตามวันและเวลาที่โรงเรียน
กําหนดจะถือวานักเรียนสละสิทธิ ์  

           ประกาศ  ณ วันที่  8 เมษายน  พ.ศ. 2565 

 
 (ดร.วรวรงค  รักเรืองเดช) 
 ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
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เอกสารแนบทายประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 
       เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเขาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  ปการศึกษา  2565  

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 

.......................................................................................................... 
รายชื่อนักเรียนที่ผานการคดัเลือกเปนตัวจริง 

เพ่ือเขาเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2565 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   
(เรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบ)  จํานวน 240  คน 

 
ที ่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กําลังศึกษาอยู จังหวัด 

1 01000042 (01) เด็กหญิง เบญญาภา กุลภาศักด์ิ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 
2 02000005 (17) เด็กชาย อภินัทธ งามพันธุไพศาล สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
3 02000021 (01) นาย กวิน เรืองศร ี สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
4 02000024 (33) เด็กชาย ณัฐพฤกษ ศักดาภิพาณิชย สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
5 02000032 (37) เด็กชาย จิรทิปต เจตนมงคลรัตน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
6 02000040 (01) เด็กชาย รัชพล ธรรมจาโร สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม กรุงเทพมหานคร 
7 02000045 (47) เด็กชาย ธนัฐกรณ งามประดิษฐวงศ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
8 02000058 (01) เด็กชาย กานต สุขสุวรรณ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
9 02000059 (05) เด็กหญิง รมยพิชญา ชินาพิสุทธิ ์ สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
10 02000079 (31) เด็กชาย ชฎิลธร ลาภทรงสุข สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี 
11 02000104 (01) เด็กชาย ชยพล เลิศงามมงคลกุล สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม กรุงเทพมหานคร 
12 02000112 (39) เด็กชาย จิรัฏฐพล เตชาวุฒิชัย สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
13 02000116 (01) เด็กชาย ณฐกร สวัสดิ์นพรัตน เซนตคาเบรียล กรุงเทพมหานคร 
14 02000166 (01) นางสาว กิริฎา กอเกียรติ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 
15 02000178 (01) เด็กชาย สิรวิชญ ยกยอง สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

16 02000181 (01) เด็กชาย ชวกร จีนสุกแสง สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
17 02000201 (01) เด็กชาย พัฒนแสง พินิจพิชิตกุล สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
18 02000202 (01) เด็กชาย ศิวกร ตะกําเนิด สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
19 02000217 (01) เด็กชาย ญาณาธร สัตถาวร สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
20 02000241 (21) เด็กชาย พัทธดนย จิตติไพบูลย สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
21 02000244 (45) เด็กหญิง เปมิกา ฟง สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 
22 02000270 (05) เด็กหญิง ปวริศา เตชะบุญเกียรติ สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม กรุงเทพมหานคร 
23 02000273 (07) เด็กหญิง พิชญาภา เอ้ือปกรณ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 
24 02000284 (01) เด็กหญิง สิมิลัน คงกฤตยาพันธ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
25 02000307 (07) เด็กหญิง พีรยา แซเจีย ศึกษานาร ี กรุงเทพมหานคร 
26 02000308 (35) เด็กหญิง ชมบุญ รุงกําธรธรรม สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 
27 02000352 (01) เด็กชาย ภูวริณ สุชาติบุญมาก สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
28 02000355 (47) เด็กหญิง จิตติญาดา สุรวัฒนวิเศษ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี 
29 02000376 (01) เด็กชาย สิรวิชญ อัศวพงษเกษม สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
30 02000425 (31) เด็กหญิง อชิรญาณ สุวรรณรัตน สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 
31 02000453 (01) เด็กชาย ณัฐพัชร ฉันทโรจนศิร ิ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

 

Sarunya
MWIT Stamp
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ที ่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กําลังศึกษาอยู จังหวัด 

32 02000572 (33) เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ชนินทรสถาปตย สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 
33 02000619 (05) เด็กชาย ศิริอานันท บุญประสิทธิพันธ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
34 02000744 (33) เด็กหญิง ชัญญา จิรภาวสุทธิ ์ สาธิตจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม กรุงเทพมหานคร 
35 02000748 (01) เด็กหญิง ปญญ สุวรรณ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
36 04000002 (01) เด็กชาย จิรัฎฐ อังกลมเกลียว บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 
37 04000008 (37) เด็กหญิง ธนัยนันท พูนบันดาลสิน สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม กรุงเทพมหานคร 
38 04000050 (03) เด็กหญิง ธันยธร เจิ้ง สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
39 04000060 (01) เด็กชาย ปราชญปรีชา เปลี่ยนกลิ่น เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร 
40 04000061 (01) เด็กชาย พิชญะ แสงรุงคงคา สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
41 04000074 (33) เด็กชาย อัทธเศรษฐ กนกวุฒิธํารง สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
42 04000082 (01) เด็กชาย พีรกร ตรีจักรขจร สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
43 04000097 (05) เด็กหญิง อภิชญา อนุมานไพศาล บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 
44 04000101 (21) เด็กชาย วรัท โสพัศสถิตย นานาชาติบางกอกเพรพ กรุงเทพมหานคร 
45 04000112 (01) เด็กชาย กรชวัลร ตันติวิเศษศักดิ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
46 04000167 (31) เด็กชาย ณัฐกิตติ์ วรรณภิญโญชีพ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร 
47 04000180 (31) เด็กชาย วงศวรัณ อุปวงษ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
48 04000204 (29) เด็กชาย เจตนิพัทธ บุญนํา บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 
49 04000209 (01) เด็กชาย วชิรวิชญ กิจคุณาเสถียร กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
50 04000213 (31) เด็กชาย ปณณวิชญ ตัณฑวิเชียร สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 
กรุงเทพมหานคร 

51 04000220 (01) เด็กชาย ธรรมรักษ กอสกุลธรรม กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
52 04000223 (01) เด็กชาย เอ้ือวงศ อนันตพฤทธิ์ สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม กรุงเทพมหานคร 
53 04000244 (35) เด็กหญิง ทอฝน เลิศวรรณวิทย สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 
54 04000245 (07) เด็กชาย ณภัทร สุทธิศร ี สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร 
55 04000284 (01) เด็กหญิง ณัฐกานต ธรรมวราภิรมย ศึกษานาร ี กรุงเทพมหานคร 
56 04000292 (35) เด็กชาย กฤติภัทร เลิศติรสิน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร 
57 04000305 (01) เด็กชาย ชัยนันท จีระศิร ิ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
58 04000816 (01) เด็กหญิง ธนัชชา กอบเกื้อกูล สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม กรุงเทพมหานคร 
59 05000013 (45) เด็กชาย เวชพิสิฐ กวยานนท สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
60 10000010 (01) เด็กชาย วริทธิ์ สงศร ี เเสงทองวิทยา สงขลา 
61 10000015 (01) เด็กหญิง เบญญาภา ตันติมาภรณ ธิดานุเคราะห สงขลา 
62 10000016 (01) เด็กหญิง ณภัทร ปลองแกว ธิดานุเคราะห สงขลา 
63 10000021 (01) เด็กหญิง ติณณา ธรรมรักษา ธิดานุเคราะห สงขลา 
64 10000023 (01) เด็กชาย ฐานวุฒิ เศรษฐวรพันธุ เเสงทองวิทยา สงขลา 
65 10000034 (05) เด็กชาย กิติภูมิ ใหมแกว มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 
66 10000037 (01) เด็กชาย ปณณวัชน วงษชนะ เเสงทองวิทยา สงขลา 
67 10000051 (05) เด็กชาย ชัยดิฐ ลิ่มกาญจนโชติ แสงทองวิทยา สงขลา 
68 10000085 (01) เด็กชาย ศุภณัฐ บุญชวย แสงทองวิทยา สงขลา 
69 10000098 (31) เด็กหญิง ภิญญาพัชญ ซิมธวัธชัย หาดใหญวิทยาลัย สงขลา 
70 10000102 (01) นาย วรชน พรหมชัยศรี หาดใหญวิทยาลัย สงขลา 
71 10000110 (31) เด็กหญิง พรลภัส แซซ่ัว หาดใหญวิทยาลัย สงขลา 
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72 10000111 (01) เด็กชาย ธราดล จิตซ่ือ หาดใหญวิทยาลัย สงขลา 
73 10000113 (05) เด็กหญิง ภวิภา อองพัฒนกุล หาดใหญวิทยาลัย สงขลา 
74 10000114 (31) เด็กหญิง สิรินทรา รุงเรือง หาดใหญวิทยาลัย สงขลา 
75 10000131 (17) เด็กหญิง นิตา จงไกรจักร หาดใหญวิทยาลัย สงขลา 
76 10000162 (31) เด็กชาย กฤษฏิ์พงษ ตรังคานนท หาดใหญวิทยาลัย สงขลา 
77 10000184 (01) เด็กหญิง พลอยชมพู พรรณราย ธิดานุเคราะห สงขลา 
78 10000207 (01) เด็กหญิง กษมา ศิริลัภยานนท ธิดานุเคราะห สงขลา 
79 10000262 (01) เด็กชาย สุวภัทร สํารวจเบญจกุล เเสงทองวิทยา สงขลา 
80 10000270 (01) เด็กชาย ชุติเทพ สิรินทรโสภณ เเสงทองวิทยา สงขลา 
81 10000282 (29) เด็กชาย พชร ลิ่มไตรรัตน หาดใหญวิทยาลัย สงขลา 
82 10000303 (01) เด็กหญิง พัณณพัชร ถิรจิตโต ธิดานุเคราะห สงขลา 
83 10000421 (01) เด็กหญิง ปาริชา สิงหกัญญา ธิดานุเคราะห สงขลา 
84 10000487 (17) เด็กชาย สิงหา หวันสะแหละ หาดใหญวิทยาลัย สงขลา 
85 11000078 (15) นางสาว พิชญณิยา สิทธิฤทธิ์กวิน ศรียาภัย ชุมพร 
86 12000068 (13) เด็กหญิง ปนัณญา สังขแกว เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
87 12000143 (29) เด็กชาย ปณณ ตรีสัตยพันธุ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
88 12000311 (31) เด็กชาย ศุภวิชญ ลักษณะวิลาศ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
89 14000128 (31) เด็กหญิง จิรัชญา ศรีใหม สุราษฎรธาน ี สุราษฎรธาน ี
90 14000130 (31) เด็กหญิง พิชชาพร เพชรพรหม สุราษฎรธาน ี สุราษฎรธาน ี
91 14000141 (13) เด็กหญิง พิมพนภัส ศรีพัฒนพิริยกุล สุราษฎรธาน ี สุราษฎรธาน ี
92 14000151 (31) เด็กหญิง พรนัชชา อนุรักษ สุราษฎรธาน ี สุราษฎรธาน ี
93 15000010 (15) นางสาว ณัฏฐณิชา จินดา ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 
94 15000021 (31) เด็กหญิง กุลปริยา ยุธิษยานุวัฒน ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 
95 15000033 (05) เด็กชาย ธรรม รัตนกิจ ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต 
96 15000045 (29) นาย ภวัต ลิลาพันธิสิทธ ิ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 
97 15000049 (31) นาย รัชชานนท ธีระตระกูลชัย ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 
98 16000006 (31) เด็กชาย ธนกฤต เชื้อสกุลวนิช อํามาตยพานิชนุกูล กระบี่ 
99 17000015 (31) นาย รัฐนันท ของสาย วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 
100 17000083 (47) เด็กหญิง ภูริชญา พรพาณิชพันธุ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 
101 17000145 (23) เด็กชาย จิรกร นวลศิร ิ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรงั 
102 17000215 (31) นางสาว กานติมา ไทรงาม บูรณะรําลึก ตรัง 
103 17000279 (07) เด็กหญิง สายวรรณศิลป เสียงหลาย วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 
104 17000280 (31) เด็กชาย กิตติธัช เทียนโพธิวัฒน บูรณะรําลึก ตรัง 
105 20000022 (29) เด็กชาย ณธารธรรม หม่ืนนารายณ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
106 20000061 (05) เด็กหญิง ปนปนัทธ วรรธนะวลัญช เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
107 20000078 (45) เด็กชาย ธาม ลีลาเชี่ยวชาญกุล เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
108 20000090 (29) เด็กชาย นิธิศ อวมทอง เบญจมราชูทิศ ราชบรุ ี ราชบุร ี
109 23000003 (47) เด็กหญิง พิมพนภัทร มาตรสุริย พรหมานุสรณ เพชรบุร ี
110 23000007 (01) เด็กหญิง อิสรีย เกตุทะเล พรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
111 23000019 (47) นางสาว วศิน ี วิมลศิลปวิญู วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุร ี
112 23000071 (13) เด็กหญิง วรพร อักโข พรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
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113 23000113 (15) เด็กชาย รัชพล ศรีทอง พรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
114 23000124 (31) เด็กชาย ณฐภัทร ลาภธีรวุฒ ิ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุร ี
115 24000002 (13) เด็กหญิง ชนกวนัน รอดพิทักษ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
116 25000028 (31) เด็กชาย ธีริทธิ์ ตันติโรจนาเมธ สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
117 26000005 (31) เด็กชาย ศุภกร วงษกุหลาบ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี ลพบุร ี
118 26000038 (15) เด็กชาย วชิรวิทย ทองยอย สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี ลพบุร ี
119 26000185 (29) เด็กชาย กรภัทร ลิจุติภูมิ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี ลพบุร ี
120 33000048 (13) เด็กชาย รุจิภาส โอภาสพงศพิพัฒน พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 
121 33000124 (13) เด็กหญิง สุพิชชา ฉันทวรางค มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 
122 34000022 (31) เด็กหญิง ภัทรวรรณ เลาวหุตานนท กําแพงเพชรพิทยาคม กําแพงเพชร 
123 36000018 (01) เด็กชาย ตรีทเศศ อํ่าทุงพงศ นครสวรรค นครสวรรค 
124 36000025 (01) เด็กหญิง นวิยา ดีจักรวาล นครสวรรค นครสวรรค 
125 41000100 (21) เด็กชาย ธีรดนย พุฒิไพโรจน ปรินสรอยแยลสวิทยาลัย เชียงใหม 
126 43000043 (31) เด็กชาย ปภังกร ไชยมงคล ศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดนาน นาน 
127 43000054 (47) นางสาว วิภาว ี มะโนนัย สตรีศรีนาน นาน 
128 45000008 (13) เด็กหญิง กชพร ธรรมรงคกุล พิริยาลัยจังหวัดแพร แพร 
129 47000014 (15) เด็กชาย ชนกนนท กองกันทะ บุญวาทยวิทยาลัย ลําปาง 
130 47000032 (05) เด็กชาย ณัฐพัชร เชื้อกิตติศักด์ิ บุญวาทยวิทยาลัย ลําปาง 
131 49000005 (13) เด็กหญิง ณิชาพัฒน อ้ึงอาร ี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 
132 49000007 (47) เด็กหญิง จิตภินันท โพธิ์ออนจรูญ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 
133 49000009 (31) เด็กชาย ณัฐวัฒน กิจจงเจริญย่ิง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 
134 49000011 (05) เด็กหญิง ชญาดา วิสุทธิรัตนมณี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 
135 49000026 (29) เด็กชาย สิทธิพร สิงหนลินธร อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 
136 49000045 (29) เด็กหญิง ปารีณา สถิตธรรมนิตย อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 
137 49000049 (31) เด็กชาย ณัฐเศรษฐ ทวีรัตนพาณิชย อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 
138 49000061 (15) เด็กชาย ภพธร พูนศรีอราม ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี อุดรธานี 
139 49000118 (29) นางสาว พุฒิพร เจริญวิมลรักษ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 
140 50000023 (31) นาย พชรกร สวัสด ี ขอนเเกนวิทยายน ขอนแกน 
141 50000109 (37) นาย ธนเสฐฐ กิตติวรรธโนทัย สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝาย

มัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร) 
ขอนแกน 

142 53000014 (31) เด็กชาย ณัฐวัฒน จันทรเทศ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย 
143 55000001 (13) นางสาว สวิตตา เชื้อล ี เวตวันวิทยา อุบลราชธาน ี
144 55000002 (01) เด็กชาย บุริศร วังอนานนท เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธาน ี
145 55000029 (01) เด็กหญิง นิรินธนา อ้ึงอุดรภักดี นารีนุกูล อุบลราชธาน ี
146 55000045 (47) เด็กชาย วลัญชวุฒิ สนองราษฎร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธาน ี
147 55000062 (31) เด็กหญิง ณัชชา ดาวเรือง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธาน ี
148 55000068 (29) เด็กชาย ธนภัทร ทองคํา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธาน ี
149 55000080 (31) เด็กหญิง วชิรญา ยงกุลวณิช เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธาน ี
150 55000129 (31) นาย ทีปกร ธีรลีกุล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธาน ี
151 55000169 (29) เด็กหญิง นลินนิภา พุฒพวง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธาน ี
152 55000210 (13) เด็กหญิง กชพรรณ สิงหโห เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธาน ี
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153 58000020 (29) นาย ปรีชากร ยาสมร สาธติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม) มหาสารคาม 
154 61000002 (29) เด็กชาย ศุภกร เลงเวหาสถิตย รอยเอ็ดวิทยาลัย รอยเอ็ด 
155 61000015 (29) เด็กชาย คณพศ เลงเวหาสถิตย รอยเอ็ดวิทยาลัย รอยเอ็ด 
156 63000001 (13) เด็กหญิง พัทธนันท ตั้งไพโรจนวงศ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา 
157 63000009 (29) เด็กหญิง วรภิญญา กิตติศิริประพันธ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา 
158 63000011 (29) เด็กชาย ชนทิวา ชนมชนกบุญ ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 
159 63000016 (13) นางสาว ณัฐวรา แยมประเสริฐ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา 
160 63000025 (13) เด็กหญิง วาราดา จงจิระวงศา สุรนารีวิทยา นครราชสีมา 
161 63000034 (13) เด็กชาย ปณณพงศ กีรติอนันตพร ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 
162 63000050 (13) เด็กหญิง สิดารัศม์ิ สุบงกช สุรนารีวิทยา นครราชสีมา 
163 63000060 (13) เด็กชาย ปองภพ แสงสวาง ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 
164 63000092 (29) เด็กชาย กิตติภพ เขียนสา ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 
165 63000131 (13) เด็กชาย จิรายุ บุญเรือง ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 
166 63000147 (13) เด็กชาย ภูริช ลามศรีจันทร ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 
167 63000154 (13) นาย ศุภณัฐ สีรัง ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 
168 63000209 (13) นาย ธัญญนิธิ อนุสนธิวงษ ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 
169 63000234 (29) เด็กหญิง ปณณสา พงศสิงหโชติ สุรวิวัฒน นครราชสีมา 
170 63000236 (13) นาย พงศพีระ เลิศสีมาพร สุรวิวัฒน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี นครราชสีมา 
171 63000243 (13) เด็กชาย ภาคภูมิ สรณาคมน ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 
172 63000317 (29) เด็กชาย วีรชน ใหมนาเพียง ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 
173 65000038 (31) เด็กชาย สิรภัทร นามแกว วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย บุรีรัมย 
174 66000015 (45) เด็กชาย ภิสักพัฒน วราพฤกษ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ 
175 66000017 (13) เด็กหญิง ปราณิศา พิลัย สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ 
176 66000019 (13) เด็กหญิง ศุภาวีร บรรเทิง สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ 
177 66000034 (29) เด็กหญิง ชาคริยา วุฒิยาสาร ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ 
178 68000055 (01) เด็กหญิง ญาชินัญ สุนทราภัย ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
179 68000060 (01) เด็กหญิง ไอริณ อินทรทัต ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
180 68000074 (47) เด็กชาย ณภัทร ไคโตะ  โอชิไอ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี
181 68000082 (23) เด็กชาย วชิรวิชญ พิทักษานนทกุล วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี
182 68000087 (31) เด็กหญิง วิรัลพัชร จิรัฐิติเจริญ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี
183 68000142 (05) เด็กชาย อิทธิดุล ณ ปอมเพชร ชลราษฎรอํารุง ชลบุร ี
184 68000150 (47) เด็กชาย วชัรวิชญ หนูสลุง วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี
185 68000178 (15) เด็กชาย เจตนิพิฐ ตุงคสวัสด์ิ ชลราษฎรอํารุง ชลบุร ี
186 68000196 (31) เด็กหญิง วีรินทร วุฒิเจริญกิจ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี
187 68000211 (03) เด็กชาย กิรัชภาส ถาวร ชลราษฎรอํารุง ชลบุร ี
188 68000215 (29) เด็กชาย นวปฎล ศิริพรม ชลราษฎรอํารุง ชลบุร ี
189 68000234 (07) เด็กชาย แดนบดินทร วงศผดุงธรรม วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี
190 68000278 (31) เด็กชาย ธันวา รุจาคม ชลราษฎรอํารุง ชลบุร ี
191 68000314 (31) เด็กชาย สุรชัย หวงรัตน วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี
192 69000006 (03) เด็กหญิง ชณาภัช ชวศิริกุลฑล เบญจมราชูทิศ จันทบุร ี จันทบุร ี
193 69000011 (13) เด็กชาย ปูรณ ประภาโส เบญจมราชูทิศ จันทบุร ี จันทบุร ี
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194 74000008 (33) เด็กชาย ปภงักร ธีรปติกุล ระยองวิทยาคม ระยอง 
195 74000036 (21) เด็กหญิง วิรากานต บุญฟาประทาน ระยองวิทยาคม ระยอง 
196 74000041 (29) เด็กชาย สุนิรุตติ ์ ภาวงศกาฬสินธุ ระยองวิทยาคม ระยอง 
197 74000051 (23) เด็กชาย พิศณุพงศ ภูเดช ระยองวิทยาคม ระยอง 
198 74000061 (19) เด็กชาย พลกฤต ศุภผล ระยองวิทยาคม ระยอง 
199 74000062 (01) นาย ณัฐภัทร วิศิษฎวรณัฐ ระยองวิทยาคม ระยอง 
200 74000068 (23) เด็กหญิง สุณิชญา เจริญชัยเดช ระยองวิทยาคม ระยอง 
201 74000077 (07) เด็กหญิง ชนันรัตน ตีรณัมพงศวนิช ระยองวิทยาคม ระยอง 
202 74000078 (21) เด็กชาย ศิรสิทธิ ์ หวังผล ระยองวิทยาคม ระยอง 
203 74000092 (31) เด็กชาย กออิชยกรณ จันทรฉาย ระยองวิทยาคม ระยอง 
204 81000004 (21) เด็กหญิง ชญาภรณ เลาแสงฟา บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 
205 81000005 (17) เด็กชาย กฤตภาส ธนพงษไพศาล สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
206 81000006 (01) เด็กชาย กันตพัฒน ศีลประชาวงศ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
207 81000010 (01) เด็กชาย รังสิมันตุ อริยสุนทร สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
208 81000013 (47) เด็กชาย จิรภัทร นามวงศ บดินทรเดชา (สิงห สงิหเสนี) กรุงเทพมหานคร 
209 81000030 (47) เด็กชาย ศิโรตม อินทศร วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธานี 
210 81000036 (31) เด็กชาย กิตติธัช วงษสุวรรรัตน วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธานี 
211 81000037 (01) เด็กหญิง ปุณณภัสสร ทรงสุโรจน มาแตรเดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
212 81000046 (01) เด็กหญิง นิชาภา จัมปากะนันท สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
213 81000050 (31) เด็กชาย วชิรวิทญ คงเสรีนุสรณ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธานี 
214 81000053 (01) เด็กชาย หรรษกร วิจิตรบรรจงด ี บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 
215 81000059 (01) เด็กชาย สิทธา ศรีรัตนพงษ สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนย

วิจัยเเละพัฒนาการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

216 81000089 (23) เด็กชาย ปณณวิชญ อัศวรุงเรืองชัย สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
217 81000107 (05) เด็กชาย กันตินันท ไหลประเสริฐ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธานี 
218 81000129 (37) เด็กชาย สิรวิชญ ลิมปแสงศรี สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
219 81000142 (15) เด็กชาย ตรัย อ้ึงวิศิษฎวงศ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธานี 
220 81000148 (31) เด็กชาย ปยังกูร จูฑะสุวรรณศิร ิ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
221 81000191 (01) เด็กชาย อภิวิชญ ตรีวัฒนา สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
222 81000241 (31) เด็กชาย กฤชณัท แพงจันทร สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 
223 81000262 (19) เด็กหญิง ปุญยวีร พิทยาวงศอานนท สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
224 81000312 (47) เด็กชาย ศรัณย อยูรวมใจ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
225 81000317 (23) เด็กชาย หริษฐ อรุณศิริกุล สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
226 81000322 (01) เด็กชาย รต ิ มหามงคล สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
227 81000328 (07) เด็กชาย ปกรณเกียรติ อิทธิเวชช สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
228 81000332 (47) เด็กหญิง นภัสรพี พลเดช หอวัง กรุงเทพมหานคร 
229 81000335 (37) เด็กหญิง พนัชกร ผิวทองงาม บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 
230 81000391 (21) เด็กหญิง รวิสรา โชคดีพาณิชย สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
231 81000452 (01) เด็กชาย อธิชาต เทียมเมือง บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 
232 81000528 (19) เด็กชาย ภูวเดช ประยุรธเนศ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
233 81000670 (19) เด็กหญิง ณภัทร โลสถิตยมณฑล บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 
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234 81000693 (23) เด็กชาย พุฒิสรรค คุโรปกรณพงษ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
235 81000865 (31) เด็กหญิง กชกร ติ๊บหนอ สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนย

วิจัยเเละพัฒนาการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

236 81000931 (19) เด็กชาย ธนบด ี ธาราเงิน บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 
237 81001002 (19) เด็กชาย สุทธิทัต สานสุวรรณ สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนย

วิจัยเเละพัฒนาการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

238 81001038 (01) เด็กหญิง ปุญญาดา ธัญธริษตรี สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
239 81001127 (05) เด็กชาย ภาสกร วราจิตติชัย บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 

240 81001187 (47) เด็กหญิง ภูมิใจ เรืองสินทรัพย สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
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เอกสารแนบทายประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 
       เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเขาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  ปการศึกษา  2565  

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 

.......................................................................................................... 
รายชื่อนักเรียนที่ไดรับคัดเลอืกเปนตัวสํารอง 

เพ่ือเขาเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2565 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (เรียงลําดับตามคะแนน) 
จํานวน 240 คน 

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล โรงเรียนที่กาํลังศกึษาอยู จังหวัด 

1 10000305 (15) เด็กชายพีรดนย แซจึง แสงทองวิทยา สงขลา 
1 55000217 (01) เด็กชายรัฐศิลป ศรีศรานนท เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธาน ี
3 74000016 (01) เด็กชายพลวัต ภูวรัตนกุล ระยองวิทยาคม ระยอง 
4 23000022 (45) เด็กชายนนทวัชร หอสุวรรณานนท พรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
5 02000206 (05) เด็กหญิงคัณธรัตน พินพิสิทธิ์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 
6 68000221 (47) เด็กหญิงชัญญา ไชยอาดูล วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี
7 10000264 (31) เด็กชายอัศมเดช ชุมเกตุ หาดใหญวิทยาลัย สงขลา 
8 04000524 (45) เด็กหญิงณัฎฐภัทร ฤกษสมโภชน สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 
9 36000037 (17) เด็กชายภีมพงษ เลี้ยงประยูร นครสวรรค นครสวรรค 
10 02000259 (45) เด็กหญิงเจนิสา โล สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 
11 10000296 (01) เด็กหญิงกัญญาพัชร หยูหนูสิงห ธิดานุเคราะห สงขลา 
12 68000053 (23) เด็กหญิงถิรนัทธ เจริญวงษ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี
13 10000240 (01) นายสุรพงษ บุญสม เเสงทองวิทยา สงขลา 
14 72000001 (01) เด็กชายณัชนพ เกียรติทวีพงษ นครนายกวทิยาคม นครนายก 
15 02000409 (33) เด็กหญิงกชกร จิตรานุรักษเจริญ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 
16 20000050 (31) เด็กชายปรัชญวิรุฬ เพทัย เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
17 04000715 (01) เด็กหญิงอติกานต รจิตรุจิเรข สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม กรุงเทพมหานคร 
18 81000226 (37) เด็กชายกรเอก สุวรัตนานนท บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 
19 81000174 (47) เด็กชายนนทพัทธ ชุมมงคล บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 
20 04000334 (01) เด็กชายนรภัทร สิริโกวิท สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
21 04000210 (31) เด็กหญิงปาณิศรา ชํานาญศิลป สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 
22 04000140 (23) เด็กชายฐิประภัทธ เลิศประเสริฐภากร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร 
23 10000243 (01) เด็กชายณัชพล พานิช หาดใหญวิทยาลัย สงขลา 
24 61000003 (31) เด็กชายรพีพงศ แหลงสนาม รอยเอ็ดวิทยาลัย รอยเอ็ด 
25 12000503 (47) เด็กหญิงกชพรรณ แกวสังข เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 
26 81000169 (21) เด็กหญิงพัชรชา อากาศวิภาต บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 
27 81000345 (01) เด็กชายพีรวัส จําจด สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
28 01000059 (37) เด็กชายยศวีร วรภาสไพบูลย สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
29 04000417 (19) เด็กชายนัฐชานนท ยงคพีระกุล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร 
30 12000137 (31) นายธรณธันย ปรีชาติวงศ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 
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31 04000087 (03) เด็กหญิงณัฐภัค ทองแท สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 
32 68000208 (31) เด็กหญิงชาคริยา อนุทรงศักดิ ์ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี
33 81000061 (47) เด็กหญิงทอแสง แสงอรุณ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี 
34 81000664 (05) เด็กหญิงรักตะวัน ทวีลาภ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
35 63000033 (13) เด็กชายคณพศ ทิวัฑฒานนท ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 
36 04000144 (47) เด็กหญิงฐิติกาญจน บดินทรฐิติกุล ศึกษานาร ี กรุงเทพมหานคร 
37 01000125 (45) เด็กหญิงสุพิชฌาย พูนลาภพาณิชย สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 
38 04000262 (37) เด็กหญิงณัฏฐนันท สุวนันทรัตน สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 
39 55000008 (01) นายรัญชน มากมาย เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธาน ี
40 24000008 (31) เด็กชายณัฐเจษฎ ฝอยทอง ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
41 12000066 (31) นายภควัต โรจนโมสิก วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 

42 14000026 (21) เด็กชายกฤษฎิ์ นวลทอง สุราษฎรธาน ี สุราษฎรธาน ี
43 02000371 (17) เด็กชายชยพล แจมมีชัย เซนตคาเบรียล กรุงเทพมหานคร 
44 81000049 (31) เด็กชายมัทธิว เหมะ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี 
45 01000014 (01) เด็กชายกษิดิ์พิชญ วิภาตะรักษ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
46 02000018 (01) เด็กชายอภิวิชญ เจริญรัตน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
47 66000013 (13) เด็กหญิงญาณิศา วรกิตสิทธิสาธร สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ 
48 81001077 (07) เด็กหญิงอาริษา ทองทักษ สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม กรุงเทพมหานคร 
49 81000362 (29) เด็กหญิงธันยากานต ศิริไพรวัน สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม กรุงเทพมหานคร 
50 33000032 (47) เด็กชายภวิศวร วณิชชากร มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 
51 01000291 (47) เด็กหญิงณชนกช วุฒิไกรรัตน สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 
52 05000058 (47) เด็กชายธีรเสฏฐ สุริยฉัตรกุล สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
53 81000938 (01) เด็กชายณฐกฤษณ มหาวินิจฉัยมนตร ี บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 
54 63000108 (13) นายล้ําตะวัน พยัพตรี ปกธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา 
55 10000106 (17) เด็กหญิงภัคธิมา โรจนกิจจานุรักษ หาดใหญวิทยาลัย สงขลา 
56 04000221 (13) เด็กหญิงรติญา ภูธรธราช เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร 
57 02000029 (47) เด็กชายอินทัช ถาวรพันธ เทพศิรินทร กรุงเทพมหานคร 
58 10000074 (31) เด็กชายนันทเมธ ศรีงาม มอ.วิทยานุสรณ สงขลา 
59 63000013 (29) เด็กชายพิสิษฐ การสูงเนิน ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 
60 02000359 (21) เด็กหญิงพัชรพิชา เลิศวิสิฐพล สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
61 15000059 (15) เด็กชายวงศวรศิ ศิลปพิพัฒน ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 

62 68000149 (23) เด็กชายภาสวิชญ วงคเมฆ ชลราษฎรอํารุง ชลบุร ี
63 81000198 (23) เด็กชายชวิศ ชัชชวลิตสกุล บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 
64 59000155 (47) เด็กชายผลิตโชค พนมวงศตะวัน วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร 
65 26000221 (13) เด็กชายพีรบูรณ เคียงสมบัต ิ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี ลพบุร ี
66 04000228 (47) เด็กชายสิทธิภาคย อัศวสถาพรผล สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
67 10000134 (15) เด็กชายชุติเทพ ออง หาดใหญวิทยาลัย สงขลา 
68 81000522 (31) เด็กชายปภังกร พงคพนาไกร สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
69 02000998 (01) เด็กชายภัทรพล เจริญสุขโสภณ อัสสัมชัญธนบุร ี กรุงเทพมหานคร 
70 04000442 (01) เด็กชายสุทธศิลป คุณมงคลวุฒ ิ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร 
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71 68000020 (29) เด็กหญิงนภัสสา กันตังกุล ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
72 02000180 (01) เด็กชายเตชทัต เลาสืบสกุล สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
73 81000085 (31) เด็กชายศิวัช สังขดิษฐ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี 
74 02000027 (31) เด็กชายชัยเกษมอนันต เจนกุลนิษฐ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร 
74 04000207 (03) เด็กหญิงณัฏฐณิชา เลิศศรีสกุลรัตน สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม กรุงเทพมหานคร 
76 68000054 (15) เด็กชายวริศ เตชะทวีกุล วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี
77 81000606 (15) เด็กหญิงชนัญชิดา ไมหอม สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
78 10000154 (15) เด็กหญิงชนัญชิดา หนูฤทธิ์ หาดใหญวิทยาลัย สงขลา 
79 04000076 (01) นายจิรายุ เสาสูง สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
80 50000071 (15) เด็กชายปติ เลากอบกุล สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา 

(ศึกษาศาสตร) 
ขอนแกน 

81 68000243 (47) เด็กหญิงสวรรยา ดิษฐปรีชา ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
82 50000084 (37) เด็กหญิงธัญญารัตน อรุโณศรีสกุล ขอนเเกนวิทยายน ขอนแกน 
83 04000387 (03) นายรพีพงศ ตั้งมหาสถิตกุล นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา กรุงเทพมหานคร 
84 10000220 (31) เด็กหญิงนพรดา ชูเหล็ก หาดใหญวิทยาลัย สงขลา 
85 12000049 (31) เด็กชายนิธิวัชร พรอนันตโรจน วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 

86 15000044 (13) เด็กหญิงปพิชญา วายุพา ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 
87 02000227 (47) เด็กหญิงธัญญรัศม จิริณีธรรมกุล สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 
88 66000044 (13) เด็กหญิงชนกนันท ภูกาบิน ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ 
89 14000105 (47) เด็กหญิงพูลสิริ ฤกษยาม สุราษฎรธาน ี สุราษฎรธาน ี
89 20000007 (45) เด็กชายกิตติคม สุขบัว เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
91 24000003 (13) นายชยพล แกวชัยเจรญิกิจ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
92 55000004 (29) เด็กชายนวพรรษณ กริชจนรัช เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธาน ี
93 81000686 (01) เด็กหญิงนภสร โตสุโขวงศ บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 
94 33000085 (47) เด็กหญิงชุติมา หงษเจริญไทย วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
95 10000193 (31) เด็กชายเกงกลา ธีระกุลพิศุทธิ์ แสงทองวิทยา สงขลา 
96 15000054 (15) นางสาวปุณยภา คันธานนท ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 
97 43000055 (47) นางสาววิรากร มะโนนัย สตรีศรีนาน นาน 
98 17000258 (47) เด็กหญิงภชารัตน โตรณ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 
99 81000263 (15) เด็กชายชาตโยดม อูวุฒิพงษ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

100 69000017 (47) เด็กหญิงภิญญาพัชญ ไพบลูย ศรียานุสรณ จันทบุร ี
101 17000001 (07) เด็กชายสิรวิชญ ถิ่นชาญ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 
102 81000055 (01) เด็กหญิงอายะ พวงทรัพย สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
103 02000125 (17) เด็กชายธเนษฐ อมรจิรพร สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
104 61000008 (31) เด็กชายเดชสิษฐ คมพิพัฒนพงศ รอยเอ็ดวิทยาลัย รอยเอ็ด 
105 49000014 (13) เด็กชายณัฐพงษ เตียวศิริชัยสกุล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 
106 02000224 (05) นางสาวนัทธมน กองเกียรติกมล สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 
107 02000095 (01) เด็กชายชนกันต สุขสมบูรณวงศ เซนตคาเบรียล กรุงเทพมหานคร 
108 81000544 (01) เด็กชายจิรพงษ แซต้ัง สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
109 10000063 (01) เด็กชายศรัณยพงศ จําเริญนุสิต เเสงทองวิทยา สงขลา 
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110 14000144 (47) เด็กหญิงปาณิสรา นาคสุข สุราษฎรธาน ี สุราษฎรธาน ี
111 81000221 (01) นายปญญาธิคุณ เพ็งนุม สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
112 81000202 (29) เด็กหญิงกุลิสรา จรดล สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
113 14000143 (13) เด็กหญิงวิรามร อุนเรือน สุราษฎรธาน ี สุราษฎรธาน ี
114 74000020 (19) เด็กชายธนกฤต สุนทรเวชพงษ ระยองวิทยาคม ระยอง 
115 81000820 (07) เด็กหญิงปภาดา สุขรังสรรค สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
116 81000206 (03) เด็กชายธีภพ วิริยะโรจน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
117 36000014 (15) เด็กหญิงณัชชา เวชปรีชา นครสวรรค นครสวรรค 
118 68000199 (31) เด็กชายภูวรินทร วัฒนาชัยยงกุล วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี
119 10000283 (21) เด็กชายธิติวัฒน บุณยพิพัฒน หาดใหญวิทยาลัย สงขลา 
120 02000025 (01) เด็กหญิงปริยากร เจริญชนะกิจ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
121 68000181 (01) นายเขษมศักดิ์ ประทีปเสถียรกุล ชลราษฎรอํารุง ชลบุร ี
122 36000039 (31) เด็กชายวรนน จุธากรณ นครสวรรค นครสวรรค 
123 10000194 (33) เด็กชายณภัทร ณพิขญกุล หาดใหญวิทยาลัย สงขลา 
124 50000256 (31) เด็กชายธนดล วัฒนกิติกุล ขอนเเกนวิทยายน ขอนแกน 
125 10000027 (01) เด็กหญิงเฟมีดา กัลยา ธิดานุเคราะห สงขลา 
126 20000135 (13) เด็กชายธีรัช บํารุงเชาวเกษม เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
127 10000330 (01) เด็กชายปฐวี ศิริปทาวานิช เเสงทองวิทยา สงขลา 
128 81000040 (47) เด็กชายปธานิน เงินศุภลักษณ สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ศูนยวิจัยเเละพัฒนาการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

129 68000179 (15) เด็กชายนิพิฐพนธ ตุงคสวัสด์ิ ชลราษฎรอํารุง ชลบุร ี
130 55000016 (13) เด็กชายปยสิทธ เตียตระกูล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธาน ี
131 49000010 (13) เด็กชายแทนไท ธาตุทําเล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 
132 02000006 (01) เด็กชายกรชัย แกวมังกร สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
133 26000083 (31) เด็กชายรวัฐกรณ คูณณิชาธนะวัฒน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี ลพบุร ี
134 81000300 (03) เด็กชายนฤพัท ศรีรัตนา วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี 
135 10000268 (05) นางสาวปวรวรรณ ไชยวงศ หาดใหญวิทยาลัย สงขลา 
136 81000314 (45) เด็กชายธนวิน โรจนทิพย บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 
137 04000206 (03) เด็กชายกัณฑพงษ พันธุธนุสร สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

138 04000222 (05) เด็กชายภูริพัฒน ถัมภบรรฑุ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
139 66000031 (13) เด็กหญิงศรัณยพร พิพัฒนเยาวกุล สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ 
140 17000072 (47) เด็กหญิงศิรภัสสร ธิรักษพันธ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 
141 81000052 (21) เด็กหญิงอนัญญา         นันทลี พงศพัฒนานุรักษ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
142 81000074 (31) เด็กชายปภังกร ฤกษสันทัด สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 
143 17000030 (03) นางสาวณัฐวลัญช จําปา บูรณะรําลึก ตรัง 
144 10000341 (15) เด็กหญิงสิรีธร ไชยรัตน ธิดานุเคราะห สงขลา 
145 81000966 (01) เด็กชายปณณทัต จิตรภักด ี สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม กรุงเทพมหานคร 
146 81001021 (03) เด็กชายทวิพรรธน สิทธิฤทธิ์ สตรีวิทยา2 ในพระราชูปถัมภฯ กรุงเทพมหานคร 
147 04000683 (01) เด็กชายปภังกร อภิญญานนท สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
148 50000031 (05) เด็กชายธีรสุทธิ์ ไชยวุฒ ิ ขอนเเกนวิทยายน ขอนแกน 
149 10000058 (01) เด็กหญิงปฏิญาภรณ ใสบริสุทธิ์ ธิดานุเคราะห สงขลา 
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ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล โรงเรียนที่กาํลังศกึษาอยู จังหวัด 

150 81000076 (31) เด็กชายอภิชญะ สุขสวาง สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
151 20000145 (29) เด็กชายภาสกร ศิษยปฐม เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
152 74000011 (03) เด็กหญิงมัธยา หุนศรีสกุล ระยองวิทยาคม ระยอง 
153 81000597 (17) เด็กชายธีรธรรม ตรีรยาภิวัฒน เทพศิรินทร กรุงเทพมหานคร 
154 14000085 (13) เด็กชายณัฐพนธ นิ่มเนียม สุราษฎรธาน ี สุราษฎรธาน ี
155 10000052 (01) เด็กชายณัฐกร ชูกําเนิด เเสงทองวิทยา สงขลา 
156 14000016 (15) เด็กชายอาชวิน สังขเพชร สุราษฎรธาน ี สุราษฎรธาน ี
157 81000086 (19) เด็กชายธรณ จันทนพันธ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี 
158 68000192 (37) เด็กชายปภาวิน วาสนาสงชูสกุล ชลราษฎรอํารุง ชลบุร ี
159 20000051 (45) เด็กชายภาสวุฒิ เจียมจริยา เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
160 81001177 (01) เด็กชายนิชคุณ โกวิทวัฒนชัย บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 
161 49000024 (15) เด็กชายรพีพงศ อภิรัตนวรากุล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 
162 67000011 (47) เด็กชายณัฐนันท ทิวคู สุรวิทยาคาร สุรินทร 
163 02000773 (01) เด็กชายปานปรีย สิตะโปสะ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
164 52000027 (05) เด็กชายภาณุเดช เพชรเฟองฟา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร 
165 81000449 (17) เด็กชายปณณสรณ ธัญลักษณภาคย สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
166 55000313 (31) นายวีรวิชญ ไสยสมบัติ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธาน ี
167 81000776 (39) เด็กชายพลภูมิ วงษวิไลวารินทร สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
168 04000103 (23) เด็กชายกิติภูมิ บํารุงรัตนยศ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
169 20000070 (31) เด็กหญิงอุไรอร ปนศิร ิ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
170 81000558 (31) เด็กหญิงสิริภัสญา สมิทธสมบูรณ นีวา อินเตอรเนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร 
171 17000105 (35) นายศิระ อามาตยเสนา วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 
172 10000347 (01) เด็กชายจิรัชธรณ สิงหพันธ หาดใหญวิทยาลัย สงขลา 
173 11000009 (31) นายวิชญะ ทวีพันธ ศรียาภัย ชุมพร 

174 20000068 (05) เด็กหญิงวิชญาพร วุฒิภาพ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
175 02000949 (01) เด็กหญิงณฐปกร งามปยะกุล สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 
176 17000170 (31) นางสาวสุทธภา ปยะพงศ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง 
177 68000369 (29) เด็กชายวฬัสพล โหระโช วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี
178 49000055 (15) เด็กชายภูเบศวร ชอผกา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 
179 15000003 (45) นางสาวชญัญาพิชญ สุดสม ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 
180 23000126 (31) นายพาทิส ตนัติสุขารมย พรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
181 50000068 (37) เด็กชายธีทัต ลิมปกรณ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา 

(ศึกษาศาสตร) 
ขอนแกน 

182 10000084 (01) เด็กหญิงกัลยกร ยงคมณี ธิดานุเคราะห สงขลา 
183 81000180 (31) เด็กชายอคิราภ นอยสวัสด์ิ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 
184 63000061 (45) เด็กชายพุฒิพงศ รัตนพงษวณิช ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 
185 63000035 (45) เด็กหญิงอภิปรียา ปวบุญสิริวงศ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา 
186 81001084 (01) เด็กชายฟาใต ธนวงศสุวรรณ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
187 12000063 (31) เด็กชายกุลธวัช กําลังเกื้อ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 

188 04000414 (47) นายธรรมธีร บุญยกิจสมบัติ อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร 
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ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล โรงเรียนที่กาํลังศกึษาอยู จังหวัด 

189 70000014 (47) เด็กหญิงพริมา พิพัฒนนราพงศ เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
190 04000051 (33) เด็กชายนราวิชญ ตันติพิทักษโชติ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
191 10000036 (01) เด็กชายจิรทีปต พฤกษภัทรพงศ เเสงทองวิทยา สงขลา 
192 56000019 (15) เด็กหญิงจิณหนิภา ทิพยศิริ กาฬสินธุพิทยาสรรพ กาฬสินธุ 
193 68000100 (15) เด็กหญิงชื่นทิพย วงษเจริญธรรมา สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุร ี
194 34000019 (29) เด็กชายชวิศกร มุกดามาศ กําแพงเพชรพิทยาคม กําแพงเพชร 
195 68000063 (31) เด็กชายดนยกร จันทรพิทักษ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี
196 05000020 (45) นางสาวชติาพร กัลยาจิตรโกศล สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 
197 81000031 (05) เด็กหญิงปรางคนิภา วิชัยณรงค สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
198 02000320 (01) เด็กชายปณณวิชญ โกวิทวนาวงษ สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
199 10000202 (01) เด็กหญิงกัฐ วงศสุวรรณ ธิดานุเคราะห สงขลา 
200 61000007 (29) เด็กชายกองภพ โกวิทางกูร รอยเอ็ดวิทยาลัย รอยเอ็ด 
201 81000359 (01) เด็กหญิงพรนภัส สันติภาดา บดินทรเดชา (สิงห สงิหเสนี) กรุงเทพมหานคร 
202 81000375 (07) เด็กชายสิรภพ ประภากุล สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 
203 49000043 (47) นางสาวกุลจิรา โอนากุล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 
204 33000006 (13) เด็กหญิงอรจรีย ธีระภูธร มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 
205 10000159 (31) เด็กชายกนกพล แกวใสสี เเสงทองวิทยา สงขลา 
206 63000032 (13) เด็กชายวุฒิพงศ เทพนอก ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 
207 61000017 (29) เด็กชายธนกร นิติเสาวภาคย รอยเอ็ดวิทยาลัย รอยเอ็ด 
208 10000090 (07) เด็กหญิงธัญกมล โพธ์ิมน หาดใหญวิทยาลัย สงขลา 
209 50000005 (05) เด็กชายปรีชานันท ลีพัฒนวงศ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา 

(ศึกษาศาสตร) 
ขอนแกน 

210 04000030 (31) นายณัฐชนน เสาวลักษณสกุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
211 26000059 (37) นายกฤติน ทับทิมทอง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี ลพบุร ี
212 81000101 (01) เด็กชายสุปวีร เงินยวง บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 
213 10000537 (29) เด็กชายภูมิรพี อยูพูนทรัพย หาดใหญวิทยาลัย สงขลา 
214 20000016 (29) เด็กชายอภิวิชญ เผือกหอม เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
215 73000046 (15) เด็กชายนภสินธุ เหลาวีระโยธิน มารีวิทยากบินทรบุร ี ปราจีนบุร ี
216 11000087 (13) นางสาวกณัชชา ลาภนิรันดร ศรียาภัย ชุมพร 
217 81000044 (31) เด็กชายธีรภัทร ศิวพรอนันต วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี 
218 81000501 (23) เด็กชายภัทรพล สมิตทันต บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร 
219 49000083 (21) เด็กชายพงศธวัช สวรรยาวิสุทธิ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 
220 10000001 (37) เด็กชายกตัญู เรืองสุข เเสงทองวิทยา สงขลา 
221 10000213 (35) เด็กชายชยุตพงศ วิธธีระ หาดใหญวิทยาลัย สงขลา 
222 23000069 (31) นายสรศักด์ิ คชเกต ุ พรหมานุสรณ เพชรบุร ี
223 02000377 (01) เด็กหญิงศุภรัตน พันธุเมธิศร สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
224 81000041 (47) เด็กหญิงอรปรียา ไตรคุป สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
225 74000027 (31) เด็กหญิงวิรัลพัชร ศรีโอฬาร ระยองวิทยาคม ระยอง 
226 15000084 (13) เด็กหญิงณัฐชา ภริงคาร ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 
227 63000468 (29) เด็กหญิงศิริกําภู จุดจันทึก การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว นครราชสีมา 
228 17000024 (07) เด็กหญิงนีรชากร รักหวง วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 
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ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล โรงเรียนที่กาํลังศกึษาอยู จังหวัด 

229 51000113 (15) นายอติกันต ธีรสุนทรพล วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย 
230 55000009 (29) นางสาวสิตา ตั้งมานะกุล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธาน ี
231 81000130 (03) เด็กชายอานนท ลี้ไวโรจน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
232 81000188 (31) เด็กหญิงชมพูนิกข เช็ง สตรีวิทยา2 ในพระราชูปถัมภฯ กรุงเทพมหานคร 
233 20000052 (45) นายกษิดิศ หัสมี เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
234 63000042 (29) เด็กหญิงณภัทร โรจนชีวาคม สุรนารีวิทยา นครราชสีมา 
235 04000109 (31) เด็กชายวทัญู อํานวยสิน ราชวินิตบางแกว สมุทรปราการ 
236 81000079 (01) เด็กชายคุณากร สมวนาพานิช บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 
237 50000002 (31) เด็กหญิงวริชญาณ โตวัฒนนิมิต ขอนเเกนวิทยายน ขอนแกน 
238 14000301 (15) เด็กชายศุภณัฐ ธนาพล สุราษฎรธาน ี สุราษฎรธาน ี
239 10000044 (01) เด็กชายปภาวิชญ เนตินาถสุนทร แสงทองวิทยา สงขลา 
240 33000043 (47) เด็กหญิงสุประวีณ เถ่ือนโต มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 
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