
ใบรายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 

 

ห้องสอบที่ 1 สนามสอบ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัด สงขลา 
 

เลขทีน่ั่งสอบ เลขประจ าตัวผู้สอบ ช่ือ สกุล ศึกษาช้ัน ม.2 ที่โรงเรียน จังหวัด 

1 600700001 ด.ช.ณัฏฐชัย  ส่งเสรมิสุข นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา สงขลา 

2 600700002 ด.ช.กฤช  วังสะวิบูลย ์ สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช 

3 600700003 ด.ญ.ศริดา  บัวมาก หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กลุกันยา สงขลา 

4 600700004 ด.ญ.ญาตาวี  เอ็มด ู พิมานพิทยาสรรค ์ สตูล 

5 600700005 ด.ญ.เฌอฟ้า  วัฒนยนต์กิจ ธิดานุเคราะห ์ สงขลา 

6 600700006 ด.ญ.พรลิขิต  ศรไีตรรัตน ์ บูรณะร าลึก ตรัง 

7 600700007 ด.ช.ธัชพล  จิรรัตนโสภา คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา 

8 600700008 ด.ญ.ศภุสตุา  พุกบุญม ี บูรณะร าลึก ตรัง 

9 600700009 ด.ญ.ณฐ  พงศ์คุณ ธิดานุเคราะห ์ สงขลา 

10 600700010 ด.ช.ภูมณิทร์  ชาลีวัลย ์ สภาราชินี ตรัง 

11 600700011 ด.ช.ชิษณุพงศ์  วิสมิตะนันทน ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

12 600700012 ด.ญ.วิชิตา  ลลีาศรีสุนทร ธิดานุเคราะห ์ สงขลา 

13 600700013 ด.ญ.ธนพร  สันติราชัย จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

14 600700014 ด.ญ.ฐิติพันธ์  จันทรผ์่อง บูรณะร าลึก ตรัง 

15 600700015 ด.ญ.พิมพ์ลภสั  สมบัติแก้ว จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

16 600700016 ด.ช.สุกฤต  ลิม่สุวรรณ เทศบาล 3 (โศภณพิทยาคณุา
นุสรณ์) 

สงขลา 

17 600700017 ด.ญ.นัทธมนต์  ตินตะชาต ิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

18 600700018 ด.ช.ภัทรเดช  แสงสว่าง หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

19 600700019 ด.ญ.ชุติกาญจน์  ปานยิ่ง หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

20 600700020 ด.ช.กันตภณ  ตันธนวัฒน์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

21 600700021 ด.ญ.ศภุิสรา  ขนอม มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 

22 600700022 ด.ญ.ภารดี  อรญัภาค เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตาน ี ปัตตาน ี

23 600700023 ด.ญ.ณัฐกมล  สัญจร วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา 

24 600700024 ด.ญ.อภสิรา  ฤกษ์รตัน์สริ ิ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

25 600700025 ด.ญ.พิรญาณ์  สุทธาโรจน ์ บูรณะร าลึก ตรัง 

26 600700026 ด.ญ.ปญุญิศา  นิตริัฐสุวรรณ บูรณะร าลึก ตรัง 

27 600700027 ด.ญ.ณัชชา  วรรณภาสชัยยง หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

28 600700028 ด.ญ.ณัฐชยา  ทองหนูนุ้ย จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

29 600700029 ด.ช.พฤหัส  สินไชย จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

30 600700030 ด.ช.ภูวิศ  ชูลีวรรณ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 



ใบรายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 

 

ห้องสอบที่ 2 สนามสอบ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัด สงขลา 
 

เลขทีน่ั่งสอบ เลขประจ าตัวผู้สอบ ช่ือ สกุล ศึกษาช้ัน ม.2 ที่โรงเรียน จังหวัด 

1 600700031 ด.ช.พีรพัฒน ์ แซ่เตี่ยว หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา สงขลา 

2 600700032 ด.ช.ธีรพัฒน ์ ช านาญคราด จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล 

3 600700033 ด.ญ.นันทพัชร  นังคลา หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

4 600700034 ด.ญ.สรลัชนา  เหล่าทองมีสกลุ จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

5 600700035 ด.ญ.ชนิกานต์  กุณฑโร มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 

6 600700036 ด.ช.ภูมิภัทร  ชูติพัฒนะ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

7 600700037 ด.ญ.พิมพ์รพ ี ไกรนรา จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล 

8 600700038 ด.ญ.กวิสรา  สุวรรณวิจิตร หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

9 600700039 ด.ญ.วิศรุตา  แก้วหัวไทร หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

10 600700040 ด.ญ.กลัยกร  สมัคราษฎร ์ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 

11 600700041 ขาดคุณสมบตัิการสมัครสอบ     

12 600700042 ด.ญ.จริัชญา  ขุนจัน วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา 

13 600700043 ด.ช.กณิศ  พิทักษ์บุญเขต พัทลุง พัทลุง 

14 600700044 ด.ช.เนติ  เทพพิทักษ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

15 600700045 ด.ช.ชินกฤต  แสงวิสุทธ์ิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

16 600700046 ด.ช.ภัทรพล  หวังนิรันดร ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

17 600700047 ด.ญ.ชญานันท ์ ขันติกุลานนท์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

18 600700048 ด.ช.กานต ์ บุญโชต ิ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

19 600700049 ด.ช.จักรธรรม  วงศ์มุนีวร แสงทองวิทยา สงขลา 

20 600700050 ด.ช.กิตติวิชญ ์ เลาหะสราญ สภาราชินี ตรัง 

21 600700051 ด.ช.ชญานนท ์ ฟองสุวรรณ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

22 600700052 ด.ญ.อาภาภัทร  คณาวิวัฒน์ไชย หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

23 600700053 ด.ช.ชนินทร์  จันทนะ บูรณะร าลึก ตรัง 

24 600700054 ด.ช.สัณห์ปกรณ์  สิรินทรโสภณ แสงทองวิทยา สงขลา 

25 600700055 ด.ช.อธิศ  จรัสปรดีาลาภ แสงทองวิทยา สงขลา 

26 600700056 ด.ช.ภคพล  สาลผีล แสงทองวิทยา สงขลา 

27 600700057 ด.ช.ภัสชกพันธ ์ สายชล หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

28 600700058 ด.ช.ชนน  ฮาสุวรรณกิจ แสงทองวิทยา สงขลา 

29 600700059 ด.ช.กฤติพงศ์  มานะช าน ิ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

30 600700060 ด.ญ.อสมาภรณ์  เผือกจีน พัทลุง พัทลุง 



ใบรายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 

 

ห้องสอบที่ 3 สนามสอบ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัด สงขลา 
 

เลขทีน่ั่งสอบ เลขประจ าตัวผู้สอบ ช่ือ สกุล ศึกษาช้ัน ม.2 ที่โรงเรียน จังหวัด 

1 600700061 ด.ญ.ภริญา  ไพโรจน ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา สงขลา 

2 600700062 ด.ช.ณัฐนันท ์ คงชู หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

3 600700063 ด.ช.จิรพัส  บุญชูมณ ี หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

4 600700064 ด.ญ.สุทธิกานต์  เอียดทอง มอ.วิทยานุสรณ ์ สงขลา 

5 600700065 ด.ช.สุกฤษฎิ์  ส่งเสริม บูรณะร าลึก ตรัง 

6 600700066 ด.ญ.ปญุชรัสมิ์  สุตันตยาวล ี ธิดานุเคราะห ์ สงขลา 

7 600700067 ด.ญ.พัธนนัธ์  ปริธรรมมา หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

8 600700068 ด.ญ.หสับดี  เทศนอก พิมานพิทยาสรรค ์ สตูล 

9 600700069 ด.ญ.วีรภัทรา  แก้วดวงด ี พิมานพิทยาสรรค ์ สตูล 

10 600700070 ด.ญ.พรสวรรค์  จันทร์หน ู หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

11 600700071 ด.ญ.ชนกนันท์  เกียรติปติ ิ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

12 600700072 ด.ญ.ธัญพิชา  ฉิ้นเตีย้ง หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

13 600700073 ด.ช.นรุตม์  จันทร์ช ู มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 

14 600700074 ด.ญ.ชญานิศ  วีระสกลุ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

15 600700075 ด.ช.อานันท์  ดีสกุล หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

16 600700076 ด.ญ.สิริกร  รอดคล้าย หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

17 600700077 ด.ช.ธนภูมิ  กิตติวราพงศ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

18 600700078 ด.ญ.บณุฑริก  รตันพยัต ธิดานุเคราะห ์ สงขลา 

19 600700079 ด.ญ.นภสั  ชูสุดรักษ ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

20 600700080 ด.ญ.ชลธิชา  สิงหไ์พบูลย์พร ธิดานุเคราะห ์ สงขลา 

21 600700081 ด.ญ.ณัฐจุฑา  จรญูศร ี หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

22 600700082 ด.ญ.พฤทธิพร  ฤทธิชู พัทลุง พัทลุง 

23 600700083 ด.ญ.พัชรมยั  ศิร ิ พิมานพิทยาสรรค ์ สตูล 

24 600700084 ด.ญ.สารนิช  ศรสีุวรรณ จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล 

25 600700085 ด.ช.จักริน  หงส์ฟ่องฟ้า แสงทองวิทยา สงขลา 

26 600700086 ด.ช.ศราวิน  พงศ์โกศล หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

27 600700087 ด.ญ.บัวบูชา  ฉุ้นประดับ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

28 600700088 ด.ช.พิชญุตม์  โสพันธ ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

29 600700089 ด.ญ.ณิชาวีร์  วสุวรรธก ธิดานุเคราะห ์ สงขลา 

30 600700090 ด.ญ.ลักษิกา  นกแก้ว หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 



ใบรายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 

 

ห้องสอบที่ 4 สนามสอบ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัด สงขลา 
 

เลขทีน่ั่งสอบ เลขประจ าตัวผู้สอบ ช่ือ สกุล ศึกษาช้ัน ม.2 ที่โรงเรียน จังหวัด 

1 600700091 ด.ช.สิรภูมิ  ลสีุรวณิช บูรณะร าลึก ตรัง ตรัง 

2 600700092 ด.ญ.สายน้ า  ฤทธิรงค ์ มอ.วิทยานุสรณ ์ สงขลา 

3 600700093 ด.ญ.ปณิญชญาณ์  สามารถ ธิดานุเคราะห ์ สงขลา 

4 600700094 ด.ญ.ฮานานี ่ มะหะหมดั โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

ปัตตาน ี

5 600700095 ด.ญ.วัชราภรณ์  ศรีเรืองรัตน ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

6 600700096 ด.ญ.ธนพร  วิเชียรวัฒนชัย หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

7 600700097 ด.ญ.ลักษิกา  พิชัยรัตน ์ บูรณะร าลึก ตรัง 

8 600700098 ด.ญ.อารยา  พูลศิริปญัญา บูรณะร าลึก ตรัง 

9 600700099 ด.ญ.ณัชชา  เลขยานนท ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

10 600700100 ด.ช.พัสกร  ทองสม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

11 600700101 ด.ญ.วรินทร  หอมตระกูล จุ๋งฮัวโชะเซยีว ตรัง 

12 600700102 ด.ช.สุพงศ์  สงวนเช้ือ แสงทองวิทยา สงขลา 

13 600700103 ด.ช.วินสันต์  งามวิวัฒน์ธรรม แสงทองวิทยา สงขลา 

14 600700104 ด.ญ.ศรวิชาดา  โปช ู นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา 

15 600700105 ด.ช.จิรพัฒน์  ตันวัฒนะ แสงทองวิทยา สงขลา 

16 600700106 ด.ช.ศตายุ  ผสมพงษ ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

17 600700107 ด.ช.ชนนทร์  ไตรวรรณ ์ แสงทองวิทยา สงขลา 

18 600700108 ด.ญ.กรรณทิพย์  โสมจันทร ์ กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

19 600700109 ด.ช.วริทธ์ิ  ชูเอียด หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

20 600700110 ด.ญ.ณัฐริกา  อุ่นสุข เชียรใหญ ่ นครศรีธรรมราช 

21 600700111 ด.ญ.ซฮูานา  บินอาหวา หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

22 600700112 ด.ญ.ปญิชาน ์ แก้วข า หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

23 600700113 ด.ญ.กรณิศ  จิโรจน์กุล มอ.วิทยานุสรณ ์ สงขลา 

24 600700114 ด.ช.เสฏฐศิษฎ์  มุรจิันทร ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

25 600700115 ด.ญ.ศลิษา  อภิวัฒน์การุญ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

26 600700116 ด.ญ.พิรวรรณ  หิรัญชุฬหะ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

27 600700117 ด.ญ.นวินดา  ณ อุบล หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

28 600700118 ด.ญ.อัญชิสา  สุวรรณชาตร ี หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

29 600700119 ด.ช.คมกริช  ปรสันติสุข แสงทองวิทยา สงขลา 

30 600700120 ด.ช.อุกฤษฏ์  เหลือลมัย หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 



ใบรายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 

 

ห้องสอบที่ 5 สนามสอบ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัด สงขลา 
 

เลขทีน่ั่งสอบ เลขประจ าตัวผู้สอบ ช่ือ สกุล ศึกษาช้ัน ม.2 ที่โรงเรียน จังหวัด 

1 600700121 ด.ช.ลาภิศ  ลาพินี หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา สงขลา 

2 600700122 ด.ญ.เชิญตะวัน  บุญยตา ธิดานุเคราะห ์ สงขลา 

3 600700123 ด.ญ.กานต์ธิดา  ครุฒสุวรรณ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

4 600700124 ด.ญ.ณัฐมน  ศรสีมัย หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

5 600700125 ด.ญ.ปิยะฉัตร  ปัญญาศริิพันธุ ์ ดรุโณทัย ตรัง 

6 600700126 ด.ญ.ณัฐรดี  สุรภักด ี จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

7 600700127 ด.ญ.ณัฏฐณิชา  ยิ้มหิ้น จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

8 600700128 ด.ญ.ชญานิศ  แป้นม ี จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

9 600700129 ด.ญ.ศริดา  จงวัฒนไพบูลย ์ ธิดานุเคราะห ์ สงขลา 

10 600700130 ด.ญ.ญาณิศา  รักแจ้ง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

11 600700131 ด.ญ.ชนนิกานต์  ศรสีมุทร จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

12 600700132 ด.ญ.อชิรญา  ทวีชัย ธิดานุเคราะห ์ สงขลา 

13 600700133 ด.ช.หรณัย์  ธรรมพิทักษ์ แสงทองวิทยา สงขลา 

14 600700134 ด.ญ.วรันธร  ว่องนิติธรรม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

15 600700135 ด.ช.ภูวิศ  สุขเสรีทรัพย ์ แสงทองวิทยา สงขลา 

16 600700136 ด.ญ.ชนัญชิดา  ปานพันธ์ุ เบตง(วีระราษฎร์ประสาน) ยะลา 

17 600700137 ด.ญ.ชนกานต์  บูรพาสาธิต เบตง(วีระราษฎร์ประสาน) ยะลา 

18 600700138 ด.ญ.ธิดารัตน ์ ผยุค าสิงห ์ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา 

19 600700139 ด.ญ.เจณสิตา  หวังเกียรติขจร หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

20 600700140 ด.ช.ดิถดนัย  รม่พฤกษ ์ แสงทองวิทยา สงขลา 

21 600700141 ด.ญ.ปณัณพร  เพียรแก้ว หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

22 600700142 ด.ช.อรรถภมูี  เเก้วด า หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

23 600700143 ด.ญ.พลอยพรรณ  สุขส าราญ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา 

24 600700144 ด.ญ.ชลธิชา  เรืองหิรญั มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 

25 600700145 ด.ช.บาซิล  เกปัน หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

26 600700146 ด.ญ.พรพิมล  สอนเคน จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล 

27 600700147 ด.ญ.รดา  จันทร์หอม โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

ปัตตาน ี

28 600700148 ด.ช.สุวิทัส  กัลยา แสงทองวิทยา สงขลา 

29 600700149 ด.ญ.ขนิษฐา  สาล่าห ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล 

30 600700150 ด.ญ.ชาลณิี  สืบกระพันธ ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 



ใบรายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 

 

ห้องสอบที่ 6 สนามสอบ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัด สงขลา 
 

เลขทีน่ั่งสอบ เลขประจ าตัวผู้สอบ ช่ือ สกุล ศึกษาช้ัน ม.2 ที่โรงเรียน จังหวัด 

1 600700151 ด.ช.ปุณณภพ  รามจันทร ์ แสงทองวิทยา สงขลา สงขลา 

2 600700152 ด.ช.ภีมพล  ฝันเชียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

3 600700153 ด.ช.ธนภัทร  หวังสมบรูณ์ศริ ิ แสงทองวิทยา สงขลา 

4 600700154 ด.ช.กันตวิชญ์  นิชรานนท์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

5 600700155 ด.ญ.พิชามญช์ุ  อัศวผดุงสิทธิ ์ ธิดานุเคราะห ์ สงขลา 

6 600700156 ด.ญ.สุภาจติ  นุ้ยผุด บูรณะร าลึก ตรัง 

7 600700157 ด.ญ.ศริดา  ตั๋นเจริญ ธิดานุเคราะห ์ สงขลา 

8 600700158 ด.ญ.กมลวรรณ  ตั้งพูนผลวิวัฒน์ พัทลุง พัทลุง 

9 600700159 ด.ช.กิตติภณ  ธนพัฒน์ศิร ิ บูรณะร าลึก ตรัง 

10 600700160 ด.ญ.ธวัลรัตน ์ สุวรรณรัศม ี ธิดานุเคราะห ์ สงขลา 

11 600700161 ด.ช.จิรพิพรรธ  กวยสกุล บูรณะร าลึก ตรัง 

12 600700162 ด.ช.ธีรภัทร์  รักเพ็ชร ์ บูรณะร าลึก ตรัง 

13 600700163 ด.ญ.จตุิภัค  บุญผล หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กลุกันยา สงขลา 

14 600700164 ด.ญ.กังสดาร  แซล่ิ่ว หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กลุกันยา สงขลา 

15 600700165 ด.ญ.กานต์ธิดา  พงษ์ธรรมรักษ์ ธิดานุเคราะห ์ สงขลา 

16 600700166 ด.ญ.ชญตา  ไข่มุกด ์ ธิดานุเคราะห ์ สงขลา 

17 600700167 ด.ญ.ธมลวรรณ  พรหมทอง หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กลุกันยา สงขลา 

18 600700168 ด.ช.สรวิชญ์  อุดมผลชัยเจรญิ แสงทองวิทยา สงขลา 

19 600700169 ด.ญ.พิมพ์ภัทร  เกตุแก้ว หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กลุกันยา สงขลา 

20 600700170 ด.ญ.ณัฐนรี  นิติเรืองจรสั ธิดานุเคราะห ์ สงขลา 

21 600700171 ด.ช.สาริน  อุดมผลชัยเจรญิ แสงทองวิทยา สงขลา 

22 600700172 ด.ญ.พณัณติา  กาญจนศรีเมฆ บูรณะร าลึก ตรัง 

23 600700173 ด.ช.ธนกร  โก แสงทองวิทยา สงขลา 

24 600700174 ด.ช.ภัทรกร  สสีุข จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

25 600700175 ด.ญ.นภศร  บุญตามชู หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

26 600700176 ด.ญ.รักษณาลี  เดชนวล หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กลุกันยา สงขลา 

27 600700177 ด.ญ.กานต์รว ี เวียงถานะ ธิดานุเคราะห ์ สงขลา 

28 600700178 ด.ช.วิชญุตม์  ทองใหม ่ บูรณะร าลึก ตรัง 

29 600700179 ด.ญ.ณิชาภัทร  แก้วเขียว หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

30 600700180 ด.ญ.ณิชกานต์  จิตอักษร จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 



ใบรายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 

 

ห้องสอบที่ 7 สนามสอบ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัด สงขลา 
 

เลขทีน่ั่งสอบ เลขประจ าตัวผู้สอบ ช่ือ สกุล ศึกษาช้ัน ม.2 ที่โรงเรียน จังหวัด 

1 600700181 ด.ญ.ชนากานต์  สุกระมณ ี หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา สงขลา 

2 600700182 ด.ญ.ศศภิา  ชายา หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

3 600700183 ด.ช.พนมกร  วิรุลศร ี ดรุโณทัย ตรัง 

4 600700184 ด.ช.ศุภณัฐ  ภญิโญ แสงทองวิทยา สงขลา 

5 600700185 ด.ช.วรกานต์  ปัตตะพัฒน์ แสงทองวิทยา สงขลา 

6 600700186 ด.ญ.ธัญพร  อโนราช หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

7 600700187 ด.ช.กานต์พิภัช  ชูเสน แสงทองวิทยา สงขลา 

8 600700188 ด.ญ.นันทิกานต ์ พงศ์ภัทรกิจ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

9 600700189 ด.ญ.นิชนันท์  ไตรสินวัฒนกุล หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

10 600700190 ด.ญ.อาภากร  หลีกภัย จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

11 600700191 ด.ช.ภีมพศ  ครุฑเมือง แสงทองวิทยา สงขลา 

12 600700192 ด.ช.ศุภกฤต  อินพฤกษา หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

13 600700193 ด.ช.ชิน  เมฆพิรุณ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

14 600700194 ด.ญ.อัญชิศา  ภริมย ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

15 600700195 ด.ช.ตะวัน  เเซ่วุ่น แสงทองวิทยา สงขลา 

16 600700196 ด.ช.ทัตเทพ  สืบเส้ง แสงทองวิทยา สงขลา 

17 600700197 ด.ช.เกษตร  กัณฑลักษณ ์ แสงทองวิทยา สงขลา 

18 600700198 ด.ญ.พชรพร  ชยานุวงศ ์ พัทลุง พัทลุง 

19 600700199 ด.ช.กฤชพล  พรหมเรือง แสงทองวิทยา สงขลา 

20 600700200 ด.ญ.ธนภรณ์  เอกผักนาก พัทลุง พัทลุง 

21 600700201 ด.ญ.พิมพิศา  อนุวัฒนวงศ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

22 600700202 ด.ช.ชนมภัทร  ช านาญผล แสงทองวิทยา สงขลา 

23 600700203 ด.ช.วีรวิชญ์  จินดาราม หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

24 600700204 ด.ช.นักรบ  คล้ายเลี่ยน คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา 

25 600700205 ด.ช.อธิป  คงมณี แสงทองวิทยา สงขลา 

26 600700206 ด.ช.ณัฐกมล  สังขวิเชียร ปัญญาวิทย ์ ตรัง 

27 600700207 ด.ช.นัควัต  หมัดยโูสะ๊ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

28 600700208 ด.ญ.จณิห์นิภา  เขียวเล็ก ธิดานุเคราะห ์ สงขลา 

29 600700209 ด.ช.ณัฐภัทร  มงคล แสงทองวิทยา สงขลา 

30 600700210 ด.ญ.ปริตตส์ร  บัตริยะ จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 



ใบรายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 

 

ห้องสอบที่ 8 สนามสอบ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัด สงขลา 
 

เลขทีน่ั่งสอบ เลขประจ าตัวผู้สอบ ช่ือ สกุล ศึกษาช้ัน ม.2 ที่โรงเรียน จังหวัด 

1 600700211 ด.ช.ณัฐสิทธิ ์ สืบถวิลกุล หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา สงขลา 

2 600700212 ด.ช.ภูมิรพี  ฐิตินันท์ แสงทองวิทยา สงขลา 

3 600700213 ด.ญ.วรญัชลี  ฉิมเพชร ์ ดรุโณทัย ตรัง 

4 600700214 ด.ญ.สุนิตา  สมันตรัฐ จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล 

5 600700215 ด.ญ.ภสัราภรณ์  ผอมเส้ง มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 

6 600700216 ด.ญ.ปพิชญา  ขุนจันทร ์ มอ.วิทยานุสรณ ์ สงขลา 

7 600700217 ด.ญ.ณัฐณิชา  ศรสีมบณัฑิต หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

8 600700218 ด.ช.ณภัทร  โกสิยาภรณ ์ แสงทองวิทยา สงขลา 

9 600700219 ด.ญ.นิศาชล  พรฐิติวัฒน์ หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กลุกันยา สงขลา 

10 600700220 ด.ช.กรณ์กฤตย์  รัตนส าเนียง พัทลุง พัทลุง 

11 600700221 ด.ญ.วรศิรา  บุญเตี่ยว จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล 

12 600700222 ด.ญ.ฐานดิา  แก้วคุ้มภัย หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กลุกันยา สงขลา 

13 600700223 ด.ญ.สโรชินี  ลลีาธนากร จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

14 600700224 ด.ญ.สรลัชญา  สังฆรักษ์ มอ.วิทยานุสรณ ์ สงขลา 

15 600700225 ด.ญ.ณิชากร  พยัคฆศริ ิ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

16 600700226 ด.ช.ภูรภิัทร  วงษ์สุวรรณ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 

17 600700227 ด.ญ.ธัญญกร  ดวงงาม บูรณะร าลึก ตรัง 

18 600700228 น.ส.สิขรินทร์  แก้วกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล 

19 600700229 ด.ช.ธนภัทร  จงเจรญิสันต ิ แสงทองวิทยา สงขลา 

20 600700230 ด.ญ.วิชญาดา  ทองจารุแข จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล 

21 600700231 ด.ช.สืบตระกลู  คุณธรรม แสงทองวิทยา สงขลา 

22 600700232 ด.ญ.ชิยากาญจน์  พิบูลย์จริชาต ิ พัทลุง พัทลุง 

23 600700233 ด.ช.ศิวกร  อินทวังโส หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

24 600700234 ด.ญ.นภสัวรรณ  แก้วอุบล ธิดานุเคราะห ์ สงขลา 

25 600700235 ด.ช.ธนพงษ ์ พัฒนรักษ์ แสงทองวิทยา สงขลา 

26 600700236 ด.ช.กฤตธี  ศรีเทพ แสงทองวิทยา สงขลา 

27 600700237 ด.ช.พลกฤต  ล้อประเสริฐกลุ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

28 600700238 ด.ช.วิษณุ  หนูยิ้มซ้าย จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

29 600700239 ด.ช.กิติศักดิ์  สังข์สุวรรณ ธารโตวัฑฒนวิทย ์ ยะลา 

30 600700240 ด.ญ.ชินตา  ยงเกียรตไิพบูลย ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 



ใบรายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 

 

ห้องสอบที่ 9 สนามสอบ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัด สงขลา 
 

เลขทีน่ั่งสอบ เลขประจ าตัวผู้สอบ ช่ือ สกุล ศึกษาช้ัน ม.2 ที่โรงเรียน จังหวัด 

1 600700241 ด.ญ.พิมพ์มาดา  พัฒแก้ว ธารโตวัฑฒนวิทย์ ยะลา ยะลา 

2 600700242 ด.ช.ณัชพล  มีเสียง จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

3 600700243 ด.ช.ภัทรรตัน์  สุนทรานรุักษ ์ แสงทองวิทยา สงขลา 

4 600700244 ด.ช.ณพวุฒ ิ ผ่องเผือก แสงทองวิทยา สงขลา 

5 600700245 ด.ญ.ธนวรรณ  บุตรเลี่ยม หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

6 600700246 ด.ญ.ชญานี  แก้วกล่ า สภาราชินี ตรัง 

7 600700247 ด.ญ.ตฤณศร  กงเซ่ง จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล 

8 600700248 ด.ญ.หนึ่งฤทัย  ศรสีาย จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล 

9 600700249 ด.ญ.พัทธ์ธีรา  จันทรมาศ ดรุโณทัย ตรัง 

10 600700250 ด.ช.ศรุตนันท์  แซ่อึ้ง มอ.วิทยานุสรณ ์ สงขลา 

11 600700251 ด.ช.นาธาร  ชุมคช สตรีพัทลุง พัทลุง 

12 600700252 ด.ญ.บณุยานุช  เดชาทัย ดรุโณทัย ตรัง 

13 600700253 ด.ญ.ชนากานต์  ศรีพเิชียร หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

14 600700254 ด.ญ.ธัญพิชชา  ไชยอ่อนแก้ว จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล 

15 600700255 ด.ช.ชวนากร  ณ สงขลา แสงทองวิทยา สงขลา 

16 600700256 ด.ช.กัณฑ์พงษ ์ มงคลเลอโรจน ์ แสงทองวิทยา สงขลา 

17 600700257 ด.ช.จรุวิชญ์  ณรงค์รัตน ์ แสงทองวิทยา สงขลา 

18 600700258 ด.ญ.สิริภสัร  วงศ์จันทร ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

19 600700259 ด.ญ.ชลดิา  แก้วสองศร ี หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

20 600700260 ด.ญ.ชิดชนก  นามบุร ี หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

21 600700261 ด.ช.ออมทรัพย์  ลีลาประเสริฐศิลป์ แสงทองวิทยา สงขลา 

22 600700262 ด.ญ.พรรณสิรา  ป่วนปั่น ธิดานุเคราะห ์ สงขลา 

23 600700263 ด.ญ.ณัฐนิช  กุลวิวัฒน ์ มอ.วิทยานุสรณ ์ สงขลา 

24 600700264 ด.ช.ยุทธพิชัย  แซ่จง แสงทองวิทยา สงขลา 

25 600700265 ด.ญ.นุตประวณี์  เสนอินทร ์ ดรุโณทัย ตรัง 

26 600700266 ด.ญ.ฉมาบดี  ฤทธิ์เลื่อน สตรีพัทลุง พัทลุง 

27 600700267 ด.ช.ณัฐชนน  วารีกุล หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

28 600700268 ด.ช.ฉัตรดนยั  เจียระนัย แสงทองวิทยา สงขลา 

29 600700269 ด.ช.ธิบด ี สิรสิงวนศักดิ ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

30 600700270 ด.ญ.สุขรดา  สุขนวล ธิดานุเคราะห ์ สงขลา 



ใบรายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 

 

ห้องสอบที่ 10 สนามสอบ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัด สงขลา 
 

เลขทีน่ั่งสอบ เลขประจ าตัวผู้สอบ ช่ือ สกุล ศึกษาช้ัน ม.2 ที่โรงเรียน จังหวัด 

1 600700271 ด.ช.วรงค์ธรรม ์ สุวรรณโชต ิ แสงทองวิทยา สงขลา สงขลา 

2 600700272 ด.ญ.ชญานิศ  เทพนิมติร หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

3 600700273 ด.ญ.ชัชฎาภรณ์  ชุมเพ็ชร หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

4 600700274 ด.ช.ธัชพล  วรานันตกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

5 600700275 ด.ญ.ณัฐวดี  กรีโส มอ.วทิยานุสรณ ์ สงขลา 

6 600700276 ด.ช.พชรฉัตร  ทองพุ่ม ดาวนายร้อย สงขลา 

7 600700277 ด.ญ.มัททรี  เพ็ชรรัตน ์ ธารโตวัฑฒนวิทย ์ ยะลา 

8 600700278 ด.ญ.ศภุาพิชญ์  ณ นคร เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 

9 600700279 ด.ช.ปิยณัฐ  ปิยะณัตดิ์พูล แสงทองวิทยา สงขลา 

10 600700280 ด.ญ.เอมมิกา  ยุนุ ๊ ธิดานุเคราะห ์ สงขลา 

11 600700281 ด.ญ.ชุติกาญจน์  วิจักษณ์กลุ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

12 600700282 ด.ญ.จอมขวัญ  ยี่จีน หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

13 600700283 ด.ช.ชยุตม์  สิงห์ลอ แสงทองวิทยา สงขลา 

14 600700284 ด.ญ.ชนิภรณ์  ศรสีุวรรณ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

15 600700285 ด.ญ.นวพร  เสรรีักษ ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

16 600700286 ด.ญ.ลีน่า  รายา มอ.วิทยานุสรณ ์ สงขลา 

17 600700287 ด.ช.ณัฐภัทร  เมืองพูล มอ.วิทยานุสรณ ์ สงขลา 

18 600700288 ด.ญ.พีรดา  ป่ากว้าง สภาราชินี ตรัง 

19 600700289 ด.ช.อภิสิทธ์ิ  เสม็หย้ง สตรีพัทลุง พัทลุง 

20 600700290 ด.ญ.วศิน ี ชัยศิร ิ ดรุโณทัย ตรัง 

21 600700291 ด.ช.พนธกร  ธราเกื้อกูล แสงทองวิทยา สงขลา 

22 600700292 ด.ญ.มุกมณี  สุทธินวน สภาราชินี ตรัง 

23 600700293 ด.ญ.นวพร  ลสีุรวณิช บูรณะร าลึก ตรัง 

24 600700294 ด.ช.พิชาภพ  รัตนมณ ี แสงทองวิทยา สงขลา 

25 600700295 ด.ช.ภูวิชญ์  ศรีทว ี แสงทองวิทยา สงขลา 

26 600700296 ด.ช.ชนะศักดิ์  พิทักษ์นิระพันธ ์ หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กลุกันยา สงขลา 

27 600700297 ด.ช.ปฏิพล  คงปาน หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กลุกันยา สงขลา 

28 600700298 ด.ญ.ศศิชา  ไตรสุวรรณ มอ.วิทยานุสรณ ์ สงขลา 

29 600700299 ด.ช.วรัชญ์  ชูวงศ์บัณฑิตย ์ แสงทองวิทยา สงขลา 

30 600700300 ด.ญ.ธัญยธรณ์  คหวิริยะโกศล ธิดานุเคราะห ์ สงขลา 



ใบรายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 

 

ห้องสอบที่ 11 สนามสอบ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัด สงขลา 
 

เลขทีน่ั่งสอบ เลขประจ าตัวผู้สอบ ช่ือ สกุล ศึกษาช้ัน ม.2 ที่โรงเรียน จังหวัด 

1 600700301 ด.ญ.อนรรฆวี  อินทร์จันทร ์ สตรยีะลา ยะลา ยะลา 

2 600700302 น.ส.ขจ ี คงวิทยา ดรุโณทัย ตรัง 

3 600700303 ด.ญ.รัชฎาภรณ์  แก้วทวี จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

4 600700304 ด.ญ.พิมพ์ชนก  กาฬสมุทร ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

5 600700305 ด.ช.ธนวัฒน์  ต่ง หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

6 600700306 ด.ญ.ณัฏฐณิชา  ทิพย์รัตน ์ สตรยีะลา ยะลา 

7 600700307 ด.ช.อาชัญ  พลานุพัฒน ์ ดาวนายร้อย สงขลา 

8 600700308 ด.ช.ธาวิน  ธรอาภาพิสิฐ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

9 600700309 ด.ญ.รวีฟ้า  สภุานันท ์ มอ.วิทยานุสรณ ์ สงขลา 

10 600700310 ด.ช.วรากร  ศรสีวัสดิ ์ บูรณะร าลึก ตรัง 

11 600700311 ด.ญ.นฐมล  รัตนะ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 

12 600700312 ด.ญ.ชาลสิา  เผือกสม จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล 

13 600700313 ด.ช.นันทัช  รักชุม แสงทองวิทยา สงขลา 

14 600700314 ด.ช.ธีรภัทร  เอี่ยมวัชรินทร ์ มอ.วิทยานุสรณ ์ สงขลา 

15 600700315 ด.ญ.ขิมะธิติ  ตั้งขิม เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตาน ี ปัตตาน ี

16 600700316 ด.ช.พีรพล  ถาวรานุรักษ ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

17 600700317 ด.ญ.ณิชา  พานแพน จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

18 600700318 ด.ช.กิตติทัต  ชิตมณ ี แสงทองวิทยา สงขลา 

19 600700319 ด.ญ.ตณิณา  ตฤษณวสุนธรา ธิดานุเคราะห ์ สงขลา 

20 600700320 ด.ช.ธีรดล  โดมมงคล แสงทองวิทยา สงขลา 

21 600700321 ด.ญ.พัชรมยั  สุขยามผล หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

22 600700322 ด.ช.อัครวินท์  โมรินทร ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

23 600700323 ด.ญ.ดรัลรัตน์  สิทธิดา ดรุโณทัย ตรัง 

24 600700324 ด.ญ.อาทิตยา  แสงกระจา่ง จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

25 600700325 ด.ช.ดนน ์ ดิษฐาน แสงทองวิทยา สงขลา 

26 600700326 ด.ช.ณัฐวัฒน ์ พีรสุขประเสริฐ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

27 600700327 ด.ช.พรภวิษย ์ ศศิอังกูร แสงทองวิทยา สงขลา 

28 600700328 ด.ญ.ฐิติพร  แสงจันทร ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

29 600700329 ด.ช.นาคินทร์  ธรรมเจรญิศักดิ ์ แสงทองวิทยา สงขลา 

30 600700330 ด.ญ.ศภุสริิ  นกร่อน จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 



ใบรายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 

 

ห้องสอบที่ 12 สนามสอบ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัด สงขลา 
 

เลขทีน่ั่งสอบ เลขประจ าตัวผู้สอบ ช่ือ สกุล ศึกษาช้ัน ม.2 ที่โรงเรียน จังหวัด 

1 600700331 ด.ช.อติวิชญ์  ลัคนาศิโรรตัน ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง ตรัง 

2 600700332 ด.ญ.ชญานิศ  ทองเขียว จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

3 600700333 ด.ญ.จินดารตัน์  นพสกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

4 600700334 ด.ช.วีรภัทร  เมืองสุข ดรุโณทัย ตรัง 

5 600700335 ด.ช.ลภสั  พนาเวชสันต ิ แสงทองวิทยา สงขลา 

6 600700336 ด.ญ.อัมภิกา  อุณาตระการ จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

7 600700337 ด.ญ.ณัฏฐนิช  ทองเหมือน บูรณะร าลึก ตรัง 

8 600700338 ด.ญ.ณัฏฐ์ฑดิา  ติงพิทักษ์สกุล หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

9 600700339 ด.ญ.ณัฎฐริณี  ช่วยคง กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

10 600700340 ด.ช.กรวิชญ์  ประสิทธ์ินุ้ย ดาวนายร้อย สงขลา 

11 600700341 ด.ช.ธรรมวตัน์  ปิ่นทองพันธ์ ดาวนายร้อย สงขลา 

12 600700342 ด.ญ.ธัญญวฤนท์  ช่อชูหิรัญ คุณธรรมวิทยา สงขลา 

13 600700343 ด.ช.จีรภาคย์  ภูวมโนนาถ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 

14 600700344 ด.ช.กฤษฏิ ์ กิตติพล แสงทองวิทยา สงขลา 

15 600700345 ด.ญ.ธีราพร  ช่วยคุณูปการ พัทลุง พัทลุง 

16 600700346 ด.ช.เกริกชัย  แก้วเจรญิ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

17 600700347 ด.ช.ธีธัช  เสาวธารพงค์ แสงทองวิทยา สงขลา 

18 600700348 ด.ช.พันภูมิ  สุขจันทรา แสงทองวิทยา สงขลา 

19 600700349 ด.ช.เดชาวัต  สุขสวัสดิ ์ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 

20 600700350 ด.ญ.พิมพ์หทัย  พรหมปลอด โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

ปัตตาน ี

21 600700351 ด.ญ.อรสิรา  ประทักษ์การ นราธิวาส นราธิวาส 

22 600700352 ด.ญ.ธิตมิา  ดือรือมอ เบตง(วีระราษฎร์ประสาน) ยะลา 

23 600700353 ด.ญ.บุษยมาศ  เฉิดฉิ้ม มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 

24 600700354 ด.ช.โชติวิทย์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล แสงทองวิทยา สงขลา 

25 600700355 ด.ญ.สุพิชชา  แก้วเจริญ วิเชียรมาต ุ ตรัง 

26 600700356 ด.ช.อามีน  กะลูแป พัฒนาวิทยา ยะลา 

27 600700357 ด.ช.ธวัชชัย  หิร ญสถิตย ์ แสงทองวิทยา สงขลา 

28 600700358 ด.ญ.พิมพ์นภา  เชื้อพราหมณ ์ มอ.วิทยานุสรณ ์ สงขลา 

29 600700359 ด.ญ.สิริภัทร  สมบตัิกุลธนะ มอ.วิทยานุสรณ ์ สงขลา 

30 600700360 ด.ญ.โนรลซีา  ไชยศักดิ ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 



ใบรายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 

 

ห้องสอบที่ 13 สนามสอบ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัด สงขลา 
 

เลขทีน่ั่งสอบ เลขประจ าตัวผู้สอบ ช่ือ สกุล ศึกษาช้ัน ม.2 ที่โรงเรียน จังหวัด 

1 600700361 ด.ญ.นรสิสร  พันธุ์โรจนกลุ กัลยาณีศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

2 600700362 ด.ญ.นรศิรา  รตันถาวร หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กลุกันยา สงขลา 

3 600700363 ด.ญ.ธนัญญา  ด ายัง พัทลุง พัทลุง 

4 600700364 ด.ช.ธันยเทพ  ลี้ตระกูลเฮง หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กลุกันยา สงขลา 

5 600700365 ด.ญ.ณิชกานต์  ช่วยชาตร ี หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กลุกันยา สงขลา 

6 600700366 ด.ญ.ยลดา  ยอดเสาร ์ นราธิวาส นราธิวาส 

7 600700367 ด.ญ.ศภุาพิชญ์  ปานพิชญะกุล บูรณะร าลึก ตรัง 

8 600700368 ด.ญ.ฐิติชญัญา  กาหย ี บูรณะร าลึก ตรัง 

9 600700369 ด.ญ.ธัญญลักษณ์  ชุญยราศร ี บูรณะร าลึก ตรัง 

10 600700370 ด.ช.จิรเมธ  โสตะทว ิ แสงทองวิทยา สงขลา 

11 600700371 ด.ญ.วนัชพร  ล าพรหมแก้ว นราธิวาส นราธิวาส 

12 600700372 ด.ญ.ฮัซนาอ ์ หลงสมัน พิมานพิทยาสรรค ์ สตูล 

13 600700373 ด.ญ.กนกกาญจน ์ ตั้งค า ดรุโณทัย ตรัง 

14 600700374 ด.ญ.สุชิราภรณ์  บุญยัง บูรณะร าลึก ตรัง 

15 600700375 ด.ช.วรเมธ  มิตรช่วยรอด แสงทองวิทยา สงขลา 

16 600700376 ด.ญ.เอมอุมา  โลจนานันท์ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 

17 600700377 ด.ญ.สาธิดา  คลา้ยสมบัต ิ สตรีพัทลุง พัทลุง 

18 600700378 ด.ช.ณัฐดนัย  ลิ้มชนะชน คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา 

19 600700379 ด.ช.ชญานนท ์ ดวงจักร์ แสงทองวิทยา สงขลา 

20 600700380 ด.ช.กิตติธัช  วิสาละ แสงทองวิทยา สงขลา 

21 600700381 ด.ช.วรายุทธ  ชูกลิ่น กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

22 600700382 ด.ญ.ญาณิศา  ประจง กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

23 600700383 ด.ญ.พรปวณี์  ธรรมมา กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

24 600700384 ด.ญ.ณัฐวดี  อัตถกาญจน ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

25 600700385 ด.ช.ปุริมปรัชญ์  เสมอภพ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 

26 600700386 ด.ญ.ณภัทรชา  ปังหลเีส็น พิมานพิทยาสรรค ์ สตูล 

27 600700387 ด.ช.อาซีซ ี ยีมะย ี พัฒนาวิทยา ยะลา 

28 600700388 ด.ช.กฤติพงษ ์ สุคนธ์ธารากุล แสงทองวิทยา สงขลา 

29 600700389 ด.ญ. ๊ณัชชา  ธัญธนวิทยา ดรุโณทัย ตรัง 

30 600700390 ด.ญ.ภัทรสริิชา  ช่วยจันทร์ สตรีพัทลุง พัทลุง 



ใบรายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 

 

ห้องสอบที่ 14 สนามสอบ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัด สงขลา 
 

เลขทีน่ั่งสอบ เลขประจ าตัวผู้สอบ ช่ือ สกุล ศึกษาช้ัน ม.2 ที่โรงเรียน จังหวัด 

1 600700391 ด.ญ.พิสชา  กังวานเกียรติกุล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

2 600700392 ด.ญ.ธธิดา  พูลสวัสดิ ์ กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

3 600700393 ด.ญ.ณิชาภัทร  อินทะระนก สตรีพัทลุง พัทลุง 

4 600700394 ด.ช.ธนบดี  สีนา จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

5 600700395 ด.ช.ปองกานต ์ จันทคณางกูร พัทลุง พัทลุง 

6 600700396 ด.ช.สพล  เจริญสมบัต ิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

7 600700397 ด.ญ.ณัฐสิกร  ถิระวุฒิ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 

8 600700398 ด.ญ.ศศมิา  เจรญิโสภา มอ.วิทยานุสรณ ์ สงขลา 

9 600700399 ด.ญ.รวภิา  นิลภ ู วิเชียรมาต ุ ตรัง 

10 600700400 ด.ช.ชยุต  วงษ์บุญ กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

11 600700401 ด.ญ.กลุนภา  รองเรืองกุล มอ.วิทยานุสรณ ์ สงขลา 

12 600700402 ด.ญ.รยัฮาน  หลีเส็น จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล 

13 600700403 ด.ญ.ศฬิษา  วรรณศร ี มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 

14 600700404 ด.ช.ป้องรัฐ  ท่าจีน แสงทองวิทยา สงขลา 

15 600700405 ด.ช.ปารุสก ์ ท่าจีน แสงทองวิทยา สงขลา 

16 600700406 ด.ญ.สาธิตา  ทวิชศร ี มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 

17 600700407 ด.ช.กรวิชญ์  พลัดพริ่ง บูรณะร าลึก ตรัง 

18 600700408 ด.ช.สุวิจักขณ์  เจริญผล แสงทองวิทยา สงขลา 

19 600700409 ด.ช.ปพน  หงนิพนธ์ คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา 

20 600700410 ด.ญ.ยมลพร  ศรีใส มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 

21 600700411 ด.ช.ณัฐพงศ์  คลังทิพรัตน ์ ดรุโณทัย ตรัง 

22 600700412 ด.ญ.อมรา  เจียมศุภกิตต ์ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 

23 600700413 ด.ช.ธนธรณ์  บุญนวล ดรุโณทัย ตรัง 

24 600700414 ด.ญ.สริญญา  ปรตัถจริยา ธิดานุเคราะห ์ สงขลา 

25 600700415 ด.ญ.สุรัชนา  จันทร์เต็ม หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

26 600700416 น.ส.ภรูิชญา  ตั้งเกียรติก าจาย ดรุโณทัย ตรัง 

27 600700417 ด.ช.สุกฤตสิน  ทองสาย แสงทองวิทยา สงขลา 

28 600700418 ด.ญ.ชิดตะวัน  มะรอเซะ สุไหงโกลก นราธิวาส 

29 600700419 ด.ช.กล้าณรงค์  อ่อนแก้ว จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

30 600700420 ด.ญ.นลินนิภา  เรนเรือง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 



ใบรายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 

 

ห้องสอบที่ 15 สนามสอบ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัด สงขลา 
 

เลขทีน่ั่งสอบ เลขประจ าตัวผู้สอบ ช่ือ สกุล ศึกษาช้ัน ม.2 ที่โรงเรียน จังหวัด 

1 600700421 ด.ช.ณัช  หนูพันธ ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

2 600700422 ด.ช.ณตะวัน  จ านงค์ ดรุโณทัย ตรัง 

3 600700423 ด.ญ.วรศิรา  แก้วมณ ี จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

4 600700424 ด.ญ.ชุติมา  มะโหละกลุ บูรณะร าลึก ตรัง 

5 600700425 ด.ญ.วนัชพร  ล้อพิริยะธรรม มอ.วิทยานุสรณ ์ สงขลา 

6 600700426 ด.ญ.ธนัญญา  พันธุ์ทอง เทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) สงขลา 

7 600700427 ด.ญ.พิชญส์ิน ี สงชู จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

8 600700428 ด.ญ.ภคัจิรา  นนทิสิทธ์ิ สุไหงโกลก นราธิวาส 

9 600700429 ด.ญ.ปัทมพร  ลิ่มบุตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

10 600700430 ด.ญ.มยุรฉัตร  สุวรรโณ เทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) สงขลา 

11 600700431 ด.ญ.ชนกานต์  หนูสนิท จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

12 600700432 ด.ญ.ฐิตินันท์  ปานเนยีม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

13 600700433 ด.ช.กิตติกร  แสงแก้ว จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

14 600700434 ด.ญ.นภัทร  สรรเสริญ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

15 600700435 ด.ญ.ศริิวิภา  บุญแข สตรีพัทลุง พัทลุง 

16 600700436 ด.ช.วัชริศ  บุษบรรณ ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

17 600700437 ด.ญ.สุภสัสรา  หนูบูรณ ์ สตรีพัทลุง พัทลุง 

18 600700438 ด.ญ.นภรณ์หทัย  พิชิตลภสันันท์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

19 600700439 ด.ญ.ปิยฉตัร  เสียมไหม สตรีพัทลุง พัทลุง 

20 600700440 ด.ญ.จติสิน ี ทองอนันต์ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา 

21 600700441 ด.ช.โสภณวิชญ์  ณ ล าพูน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

22 600700442 ด.ช.กฤติธี  ตันนิลกุล หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

23 600700443 ด.ญ.เเพรวรุ่ง  ช่วยชม ดรุโณทัย ตรัง 

24 600700444 ด.ช.ปภินวิช  เตชะพันธ์ แสงทองวิทยา สงขลา 

25 600700445 ด.ช.รณกฤต  สกุลยืนยง แสงทองวิทยา สงขลา 

26 600700446 ด.ช.พีรดนย์  แดงนุ้ย จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล 

27 600700447 ด.ญ.รุ่งตะวัน  ตันติพลานนท์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

28 600700448 ด.ญ.กชามาส  ด้วงแป้น หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กลุกันยา สงขลา 

29 600700449 ด.ญ.สุดาวดี  ยูงทอง สตรีพัทลุง พัทลุง 

30 600700450 ด.ช.ณัฐสิทธิ ์ อัศวกวินทิพย์ คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา 



ใบรายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 

 

ห้องสอบที่ 16 สนามสอบ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัด สงขลา 
 

เลขทีน่ั่งสอบ เลขประจ าตัวผู้สอบ ช่ือ สกุล ศึกษาช้ัน ม.2 ที่โรงเรียน จังหวัด 

1 600700451 ด.ช.ปัณณธร  ศิระสุข แสงทองวิทยา สงขลา สงขลา 

2 600700452 ด.ญ.สุทธิดา  พราหมเล็ก สตรีพทัลุง พัทลุง 

3 600700453 ด.ญ.ชญานุช  ทองจับ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

4 600700454 ด.ญ.ณัฐณิชา  โอวาทฬารพร มอ.วิทยานุสรณ ์ สงขลา 

5 600700455 ด.ช.ธราพร  แก้วด ี หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

6 600700456 ด.ญ.พิชญส์ิน ี มะโนรมย ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

7 600700457 ด.ญ.อัสรีนา  ภักด ี พิมานพิทยาสรรค ์ สตูล 

8 600700458 ด.ช.นพวิชญ์  ศรีบุญเรือง แสงทองวิทยา สงขลา 

9 600700459 ด.ญ.พรศริิ  เซ่งขิม พิมานพิทยาสรรค ์ สตูล 

10 600700460 ด.ช.ภาณุพงศ์  ศิริคณุ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 

11 600700461 ด.ช.ธฤต  เพทาย สภาราชินี ตรัง 

12 600700462 ด.ญ.ศริิกัญญา  ร่างสง่า หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กลุกันยา สงขลา 

13 600700463 ด.ญ.ปาริชาต  ชุณหโกวิท ดรุโณทัย ตรัง 

14 600700464 น.ส.พรรณพร  เอียดหมุน หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กลุกันยา สงขลา 

15 600700465 ด.ญ.ชนิกานต์  วีระกติิกุล สตรีพัทลุง พัทลุง 

16 600700466 ด.ญ.ชนม์นิภา  อุตตมะปรากรม มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 

17 600700467 ด.ญ.ฟาเซียร์  ลาแป พัฒนาวิทยา ยะลา 

18 600700468 ด.ช.กาจบดี  ผลิผล ดรุโณทัย ตรัง 

19 600700469 ด.ญ.นุชรีนาฎ  บิลสัน มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 

20 600700470 ด.ญ.ภัทรพร  แสงบรรณทึก มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 

21 600700471 ด.ญ.กมลชนก  อภิธนาภิพัฒน ์ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

ปัตตาน ี

22 600700472 ด.ช.สุดเขต  บุญถาวร จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

23 600700473 ด.ญ.อารยีา  เมืองราม สตรีพัทลุง พัทลุง 

24 600700474 ด.ญ.ชุติกาญจน์  แสงแก้ว ดรุโณทัย ตรัง 

25 600700475 ด.ญ.สุทธญา  เพ็ญเขยีว มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 

26 600700476 ด.ญ.นภสัสร  เพชรรักษ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล 

27 600700477 ด.ช.ปรัตถกร  ก าลังด ี จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

28 600700478 ด.ญ.ธนพร  ถนัดอักษร มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 

29 600700479 ด.ญ.ฐิดายุ  อุชุมาโณ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 

30 600700480 ด.ญ.ฌัชชา  ใหม่ด้วง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 



ใบรายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 

 

ห้องสอบที่ 17 สนามสอบ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัด สงขลา 
 

เลขทีน่ั่งสอบ เลขประจ าตัวผู้สอบ ช่ือ สกุล ศึกษาช้ัน ม.2 ที่โรงเรียน จังหวัด 

1 600700481 ด.ญ.มนสัวรรณ  เสือสิงห ์ สตรีพัทลุง พัทลุง พัทลุง 

2 600700482 ด.ญ.ฐิตยิา  เขียวแป้น มอ.วิทยานุสรณ ์ สงขลา 

3 600700483 ด.ญ.สุวพัชร  อ้นเพ็ชร บูรณะร าลึก ตรัง 

4 600700484 ด.ญ.ณัฐชยา  คงพระบาท ธิดานุเคราะห ์ สงขลา 

5 600700485 ด.ญ.ศภุิสรา  สุวรรณยอด ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 

6 600700486 ด.ญ.ปิยนันท์  ขวัญเลิศ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

ปัตตาน ี

7 600700487 น.ส.สริภัทร  ขุนทอง พัทลุง พัทลุง 

8 600700488 ด.ญ.นรศิา  เหลม็หาด จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

9 600700489 ด.ญ.บุษยมาส  รัศมีสวสัดิ ์ สตรีพัทลุง พัทลุง 

10 600700490 ด.ญ.ปาริฉัตร  จันทราชา พัทลุง พัทลุง 

11 600700491 ด.ญ.พิชญา  คงอ่อน ดรุโณทัย ตรัง 

12 600700492 ด.ญ.ปฐมวรรณ  เหมทิพย ์ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 

13 600700493 ด.ญ.ชวัลลักษณ์  สมาคม จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

14 600700494 ด.ญ.นันท์นภสั  พรหมม ี มอ.วิทยานุสรณ ์ สงขลา 

15 600700495 ด.ญ.รินรดา  เตียวิเศษ พัทลุง พัทลุง 

16 600700496 ด.ช.จิรัฏฐกร  รวิชาต ิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล 

17 600700497 ด.ญ.หทยดล  ขวัญมิ่ง สตรีพัทลุง พัทลุง 

18 600700498 ด.ญ.ธันย์ชนก  สายทองแท้ พัทลุง พัทลุง 

19 600700499 ด.ญ.เอมีลาร์  หล าเบญ็สะ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 

20 600700500 ด.ญ.อัญญารตัน์  ชุมแสงศร ี ดรุโณทัย ตรัง 

21 600700501 ด.ญ.ฟารดีา  ไพรพฤกษ์ พัทลุง พัทลุง 

22 600700502 ด.ญ.วินิตา  แก้วขาว พัทลุง พัทลุง 

23 600700503 ด.ญ.ชนิกานต์  โกสินญวงศ ์ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 

24 600700504 ด.ช.ณัฐภัทร  รอดเที่ยง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

25 600700505 ด.ญ.นภสร  จุนณศักดิ์ศร ี พิมานพิทยาสรรค ์ สตูล 

26 600700506 ด.ช.บวรภัค  สิงต ิ ดรุโณทัย ตรัง 

27 600700507 ด.ญ.ศภุดี  แดงคงรอด นราธิวาส นราธิวาส 

28 600700508 ด.ญ.ภริมณ  ก าเนิดมณ ี หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

29 600700509 ด.ญ.นัทธมน  วงศ์ศุภลักษณ ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

30 600700510 ด.ช.คเณศ  แสงมิ่ง หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 



ใบรายชื่อผู้เข้าสอบ 

การสอบคดัเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนก าเนดิวิทย์  

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 

 

ห้องสอบที่ 18 สนามสอบ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัด สงขลา 
 

เลขทีน่ั่งสอบ เลขประจ าตัวผู้สอบ ช่ือ สกุล ศึกษาช้ัน ม.2 ที่โรงเรียน จังหวัด 

1 600700511 ด.ช.สุทธิพงศ์  สุทธิประภา โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ปัตตาน ี

ปัตตาน ี

2 600700512 ด.ญ.เฟื่องฟ้า  รองเดช ดรุโณทัย ตรัง 

3 600700513 ด.ญ.เพญ็พรรษา  ทับเที่ยง จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล 
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