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ล าดบั เลขประจ าตวัสอบ ช่ือ-สกลุ ศึกษาทีโ่รงเรียน ลายมือช่ือ 

1 380001 (05) เด็กหญิงนนทกาญจน์ หาญกลา้ เฉลิมขวญัสตรี   

2 380002 (06) เด็กหญิงกชกร วรีะธนานนัท ์ เฉลิมขวญัสตรี   

3 380003 (06) เด็กชายกรุณา ชยักิจวฒันะ พิษณุโลกพิทยาคม   

4 380004 (06) เด็กหญิงกฤติญาพร แจงทอง เฉลิมขวญัสตรี   

5 380005 (06) เด็กชายกฤติพงศ ์พิริยะประไพพนัธ์ุ พิษณุโลกพิทยาคม   

6 380006 (06) เด็กหญิงกนัตก์นิษฐ ์ตุน่หรัด เฉลิมขวญัสตรี   

7 380007 (06) เด็กชายกนัตภณ สราศิริ พิษณุโลกพิทยาคม   

8 380008 (06) เด็กชายกนัตินนัท ์แจ่มอยู ่ พิษณุโลกพิทยาคม   

9 380009 (06) นายกิตติพนัธ์ เอ่ียมเยน็ พิษณุโลกพิทยาคม   

10 380010 (06) เด็กชายเกียรติภทัร โกศยั พิษณุโลกพิทยาคม   

11 380011 (06) นายไกรลาส กวางแกว้ พิษณุโลกพิทยาคม   

12 380012 (06) เด็กหญิงเขมจิรา พว่งแผน เฉลิมขวญัสตรี   

13 380013 (06) เด็กหญิงจนัทรกานต ์อุ่นเมือง เฉลิมขวญัสตรี   

14 380014 (06) เด็กหญิงจิรฐา สุขสวสัด์ิ พิษณุโลกพิทยาคม   

15 380015 (06) เด็กหญิงชณิศญา ฉนัทวรางค ์ เฉลิมขวญัสตรี   

16 380016 (06) เด็กชายญาณพฒัน์ คงสุขโข พิษณุโลกพิทยาคม   

17 380017 (06) นายฐิรวฒัน์ แทบทบั พิษณุโลกพิทยาคม   

18 380018 (06) นายณพลศธร โชติฐิกลุชยั พิษณุโลกพิทยาคม   

19 380019 (06) เด็กชายณภทัร ภกัด์ิประไพ พิษณุโลกพิทยาคม   

20 380020 (06) นายณฐัวฒิุ เฮงดี พิษณุโลกพิทยาคม   

21 380021 (06) เด็กชายธนกฤต ทองกร พิษณุโลกพิทยาคม   

22 380022 (06) เด็กชายธนภทัร เผา่พนัดี พิษณุโลกพิทยาคม   

23 380023 (06) เด็กหญิงธญัพิชชา ดุษฎีธญักลุ เฉลิมขวญัสตรี   

24 380024 (06) เด็กชายธนัธกานต ์ไกรเดช พิษณุโลกพิทยาคม   

25 380025 (06) นายธีรภทัร์ ค าพฺโลชยั พิษณุโลกพิทยาคม   

26 380026 (06) นายธีรภทัร์ สนองญาติ พิษณุโลกพิทยาคม   

27 380027 (06) เด็กชายธีรภทัร ฉิมทิม พิษณุโลกพิทยาคม   

28 380028 (06) นายนที มีอุดร พิษณุโลกพิทยาคม   

29 380029 (06) เด็กชายบุญรักษา เกียรติหิรัญกลุ พิษณุโลกพิทยาคม   

30 380030 (06) เด็กชายบุญรัตน์ กนัจู พิษณุโลกพิทยาคม   
   

 

  
 



                            รายช่ือนกัเรียนท่ีสมคัรสอบคดัเลือกเขา้เป็นนกัเรียนทุน พสวท.                                                          ห้องสอบที ่ 2  ห้อง  242 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปีการศึกษา 2559  สนามสอบ โรงเรียนพษิณุโลกพิทยาคม          
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ล าดบั เลขประจ าตวัสอบ ช่ือ-สกลุ ศึกษาทีโ่รงเรียน ลายมือช่ือ 

31 380031 (06) เด็กชายบุณยวตัร ทบัทองหลาง พิษณุโลกพิทยาคม   

32 380032 (06) เด็กชายปกรณ์เกียรติ อ่อนทอง พิษณุโลกพิทยาคม   

33 380033 (06) นางสาวปวณ์ีกร สุขส าราญ เฉลิมขวญัสตรี   

34 380034 (06) เด็กหญิงพนชักร โฉมแกว้ นครไทย   

35 380035 (06) เด็กหญิงพรปวณ์ี ทดัเท่ียง เฉลิมขวญัสตรี   

36 380036 (06) เด็กชายพศวร์ี เมืองมจัฉา พิษณุโลกพิทยาคม   

37 380037 (06) เด็กหญิงพทัธ์ธีรา จนัทรศิริ เฉลิมขวญัสตรี   

38 380038 (06) เด็กหญิงพีรดา รักคง เฉลิมขวญัสตรี   

39 380039 (06) เด็กชายภาณุพงศ ์เกตุเหลก็ พิษณุโลกพิทยาคม   

40 380040 (06) เด็กหญิงรัตติยากร เขตสถาน นครไทย   

41 380041 (06) เด็กหญิงวชิราภรณ์ อุ่นไพร นครไทย   

42 380042 (06) เด็กหญิงวรรณิดา เขาทอง เฉลิมขวญัสตรี   

43 380043 (06) นางสาววรัญญา ตรงต่อกิจ เฉลิมขวญัสตรี   

44 380044 (06) เด็กหญิงวริศรา ทองทา เฉลิมขวญัสตรี   

45 380045 (06) เด็กชายวชิญพ์ล จนัทร์มาก พิษณุโลกพิทยาคม   

46 380046 (06) เด็กหญิงศดานนัท ์โพนทอง นครไทย   

47 380047 (06) เด็กชายศตวรรษ ศรีกระจ่าง พิษณุโลกพิทยาคม   

48 380048 (06) เด็กหญิงศศิตานนท ์วงษสุ์ธรรม นครไทย   

49 380049 (06) เด็กหญิงสมิตานนั ธเนศราภา เฉลิมขวญัสตรี   

50 380050 (06) เด็กหญิงสิริกร อ่ิมค า เฉลิมขวญัสตรี   

51 380051 (06) เด็กชายสุดท่ีรัก จนัทร์เรือง พิษณุโลกพิทยาคม   

52 380052 (06) เด็กหญิงสุธาทิพย ์ปล่อยทุม เฉลิมขวญัสตรี   

53 380053 (06) เด็กชายอภิวชิญ ์วงศสุ์ทธ์ิ พิษณุโลกพิทยาคม   

54 380054 (06) เด็กชายอรรณพ มีสา พิษณุโลกพิทยาคม   

55 380055 (06) นายรัชชานนท ์อจัยตุโภคิน พิษณุโลกพิทยาคม   
   

 

  

 

 

 
 
 

 


