
ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ ์: วันที่ 25  ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. - 12.00น.
ห้องสอบสัมภำษณ ์: 4201 (1/2) อาคาร 4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ เลขทีส่มัครสอบ โรงเรียน หมำยเหตุ

1 60100024 เด็กหญงิ รังศิยาพักตร์ หาญลิพงศ์ เทศบาล ๑ หนองตมศึกษา(จิน้ตง)
2 60100031 เด็กชาย ปาลณุวัฒน์ ก้อนอินธนานันท์ เซนต์นิโกลาส
3 60100036 เด็กหญงิ พรทิพย์ สุวรรณพจน์ ศรีวรลักษณ์
4 60100044 เด็กชาย กฤตรพี โอภาสจิรวิโรจน์ อนุบาลพิษณุโลก
5 60100047 เด็กหญงิ พรรณนิภา โรจนนิติ เซนต์นิโกลาส
6 60100048 เด็กหญงิ เทพรักษ์ รักผกาวงศ์ อนุบาลพิษณุโลก
7 60100052 เด็กชาย จักรพงศ์ คชนิล อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก
8 60100055 เด็กชาย ติณณภพ สิงห์ค า เซนต์นิโกลาส
9 60100056 เด็กหญงิ ภัทรนิษฐ์ จงปรีเปรม อนุบาลพิษณุโลก
10 60100057 เด็กชาย กฤตยชญ์ วาทมธุรส เซนต์นิโกลาส
11 60100059 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ ศรีขวานทอง เซนต์นิโกลาส
12 60100061 เด็กชาย ศุภากร หินเธาว์ เซนต์นิโกลาส
13 60100072 เด็กหญงิ จิฎาธาร ศิลารักษ์ รังษีวิทยา
14 60100083 เด็กหญงิ ปวริศา เครือบคนโท อนุบาลสุโขทัย
15 60100085 เด็กชาย ก้องภพ วงศ์จันทรมณี อนุบาลพิษณุโลก
16 60100103 เด็กหญงิ พิชญาภา ทัดเที่ยง อนุบาลพิษณุโลก
17 60100105 เด็กหญงิ สรัลรัตน์ สนสุรัตน์ เซนต์นิโกลาส
18 60100107 เด็กหญงิ ธัญญพัทธ์ เชือ้พันธ์งาม เซนต์นิโกลาส
19 60100116 เด็กชาย พชร สุขาภิรมย์ อนุบาลวชิร
20 60100117 เด็กชาย พัฒนัสศักด์ิ สุขนรินทร์ เซนต์นิโกลาส
21 60100130 เด็กชาย ปรัชญาพงษ์ มโนศิลปกร อนุบาลพิจิตร
22 60100137 เด็กหญงิ แพรภาพรรณ สนั่นนาม อนุบาลพิษณุโลก
23 60100139 เด็กชาย อติกานต์ ใจวงค์ เมตตาวิทยา
24 60100144 เด็กหญงิ พิชญาภา อโนทัย จ่าการบุญ
25 60100156 เด็กชาย บุณยกร วิจิตตนันทากุล อนุบาลวชิร
26 60100170 เด็กหญงิ ดลชนก จันทร์เปรม ธีรธาดา พิษณุโลก
27 60100178 เด็กชาย ธนภัทร อิม่กระจ่าง จ่าการบุญ
28 60100182 เด็กชาย กฤดิโสภน สละ จ่าการบุญ
29 60100206 เด็กหญงิ นาราชา จานตาดี อนุบาลพิษณุโลก
30 60100215 เด็กหญงิ นวญณพรร จุมพรม อนุบาลวชิร

โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร
ประกำศรำยชือ่ผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ ์กำรสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้ำศึกษำระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที ่1

ชือ่-สกุล



ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ ์: วันที่ 25  ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. - 12.00น.
ห้องสอบสัมภำษณ ์: 4201 (2/2) อาคาร 4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ เลขทีส่มัครสอบ โรงเรียน หมำยเหตุ
1 60100218 เด็กชาย ยอดขวัญ เเก้วดู อนุบาลทิพยาหล่มสัก
2 60100228 เด็กหญงิ พรพิมล ภูเ่กตุ สาธิต ก าแพงเพชร
3 60100229 เด็กชาย วสุ อินทะโย อนุบาลตาก
4 60100244 เด็กหญงิ สุธีกานต์ สัญจร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
5 60100247 เด็กชาย กฤษณะ บุญอ้อม วัดคูยาง
6 60100252 เด็กหญงิ โชติกา นนทวาสี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7 60100257 เด็กหญงิ เบญญาภา ถุงแก้ว สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8 60100258 เด็กชาย กันต์ธร กองแกน อนุบาลทิพยาหล่มสัก
9 60100269 เด็กหญงิ ภิญญา ธิรนันทิน สาธิต ก าแพงเพชร
10 60100276 เด็กหญงิ พรปวีณ์ บุญอาจ ยุวพัฒน์นครสวรรค์
11 60100277 เด็กหญงิ จิรัชยา โตมะนิตย์ อนุบาลนครสวรรค์
12 60100279 เด็กชาย ณภัทร ปัญญากร อนุบาลสุโขทัย
13 60100280 เด็กชาย ภูมิรพี วันเพ็ง โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
14 60100282 เด็กหญงิ ธารารัตน์ จันทร์เทศ ยอแซฟพิจิตร
15 60100283 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ กุมภาพันธ์ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
16 60100289 เด็กหญงิ จีรภัทร์ ภูผ่ะกา อนุบาลโรจนวิทย์
17 60100291 เด็กชาย จิรโชติ พิมพ์รัตน์ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
18 60100315 เด็กชาย ณัฎฐพัฒน์ บุตรสิงห์ เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
19 60100316 เด็กชาย พิริยากร พงศกรทรัพย์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
20 60100325 เด็กหญงิ ณัฐธิดา จันทร์บรรจง โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
21 60100334 เด็กหญงิ วรรณรดา นามวงศ์ อนุบาลวชิร
22 60100337 เด็กหญงิ ชนิตร์นันท์ สุวรรณกิจ อนุบาลพิษณุโลก
23 60100341 เด็กชาย รณกร บุตรเจริญไพศาล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
24 60100343 เด็กชาย พีรณัฐ สุรวัฒน์ปัญญา อนุบาลโรจนวิทย์
25 60100344 เด็กชาย ชัดเจน คงมี อนุบาลชัยนาท
26 60100350 เด็กชาย ภูพชร เหรียญทอง อนุบาลเพชรบูรณ์
27 60100354 เด็กหญงิ สิริมาศ รัตน้ าหิน อนุบาลก าแพงเพชร
28 60100363 เด็กชาย สุวิจักขณ์ ณีศะนันท์ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
29 60100365 เด็กหญงิ ไอศวรรยา ดุษฎีธัญกุล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
30 60100366 เด็กหญงิ พุธิตา พูนทองพันธ์ อนุบาลเพชรบูรณ์

โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร
ประกำศรำยชือ่ผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ ์กำรสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้ำศึกษำระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที ่1

ชือ่-สกุล



ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ ์: วันที่ 25  ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. - 12.00น.
ห้องสอบสัมภำษณ ์: 4202 (1/2) อาคาร 4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ เลขทีส่มัครสอบ โรงเรียน หมำยเหตุ
1 60100368 เด็กหญงิ นันท์ธร ยศบรรเทิง เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์
2 60100379 เด็กชาย ปุณยวัจน์ ศรีลา อนุบาลอุตรดิตถ์
3 60100380 เด็กหญงิ ธนัชพร สิริจินดาสวัสด์ิ อนุบาลโรจนวิทย์
4 60100381 เด็กหญงิ ธัญญธร กิจธีระวุฒิวงษ์ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
5 60100382 เด็กหญงิ ณิชา บุญแสง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6 60100383 เด็กหญงิ รวินท์ เม้าก าเหนิด เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 
7 60100386 เด็กหญงิ ปุญญศิา ขาวนวล อนุบาลโรจนวิทย์
8 60100387 เด็กหญงิ ณัฐนรี จ าปี อนุบาลนครสวรรค์ 
9 60100389 เด็กหญงิ ณัฐกานต์ สิทธานต์ อนุบาลชัยนาท
10 60100390 เด็กชาย รัฏฐ์รพี จิรโชติจิรัฐ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
11 60100391 เด็กหญงิ ฐิติพร โปรยรุ่งทอง ยอแซฟพิจิตร
12 60100392 เด็กชาย มนต์ธัช คล้ายแท้ อนุบาลโรจนวิทย์
13 60100393 เด็กหญงิ แกมกาญจน์ มานะกิจ ทองประสาทเวทย์
14 60100394 เด็กชาย วรรธนันท์ เดชมโนไพบูลย์ อนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
15 60100398 เด็กหญงิ นคนันทินี หลักกอ อนุบาลก าแพงเพชร
16 60100399 เด็กชาย ภัทรดนัย หมีเทศ อนุบาลพิษณุโลก
17 60100400 เด็กหญงิ วรรณยุพา ทะนะแก้ว เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
18 60100402 เด็กหญงิ กังสดาล ชนะนิธิธรรม สาธิต ก าแพงเพชร
19 60100403 เด็กชาย ศุภณัฎฐ์ ตรีสุคนธ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
20 60100407 เด็กหญงิ ภัคพร ก้อนเทียน อนุบาลทิพยาหล่มสัก
21 60100412 เด็กชาย ศรวัสย์ ธนาสิริวงษ์ อนุบาลโรจนวิทย์
22 60100413 เด็กชาย วรรษธรรม เเก้วยม อนุบาลโรจนวิทย์
23 60100414 เด็กหญงิ ปวรพร นิยมถิน่ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
24 60100420 เด็กชาย ปฏิภัทร์ ค านิ่มนวล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
25 60100421 เด็กหญงิ อธิชา บุญเกตุ อนุบาลอุตรดิตถ์
26 60100430 เด็กหญงิ ปรมาภรณ์ ขาวนวล อนุบาลโรจนวิทย์
27 60100431 เด็กชาย ธนกฤต มนะเกษตรธาร โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
28 60100432 เด็กชาย เจษฎากร สมิงใหญ่ สาธิต ก าแพงเพชร
29 60100434 เด็กชาย ณชพล รักพินิจ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
30 60100437 เด็กชาย พลภัทร เรณุมาลย์ อนุบาลพิษณุโลก

โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร
ประกำศรำยชือ่ผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ ์กำรสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้ำศึกษำระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที ่1

ชือ่-สกุล



ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ ์: วันที่ 25  ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. - 12.00น.
ห้องสอบสัมภำษณ ์: 4202 (2/2) อาคาร 4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ เลขทีส่มัครสอบ โรงเรียน หมำยเหตุ
1 60100439 เด็กหญงิ เปมิกา ศุภลักษณ์ อนุบาลชัยนาท
2 60100440 เด็กชาย น่านฟ้า ขุนทวี อนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
3 60100442 เด็กหญงิ ศุภากรณ์ จิตต์อารี อนุบาลนครสวรรค์
4 60100445 เด็กชาย ถิรวัฒน์ อยูส่ าราญ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
5 60100446 เด็กหญงิ ธนัชชา วงศ์สนิท เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
6 60100450 เด็กชาย ณัฐภัทร นกคล้าย สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 60100457 เด็กชาย ฑารัตน์ โตบึงกอก อนุบาลโรจนวิทย์
8 60100458 เด็กชาย กิตตินันท์ ท้าวอาศา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9 60100459 เด็กหญงิ นลินรัตน์ อินเล่ือมใส อนุบาลโรจนวิทย์
10 60100463 เด็กหญงิ ธัญรดา เจนจบธรรม อัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์
11 60100466 เด็กชาย ภัทราวุฒิ มีรอด สาธิต ก าแพงเพชร
12 60100467 เด็กหญงิ ดลธิชา โตเขียว จ่าการบุญ
13 60100471 เด็กหญงิ ภัทร์นฤน คงรอด อนุบาลทิพยาหล่มสัก
14 60100472 เด็กหญงิ เรืองริน เรืองจุติโพธิพ์าน โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
15 60100477 เด็กหญงิ ธนัชพร สุมิตสวรรค์ อนุบาลศรีส าโรง
16 60100478 เด็กหญงิ ปวริศา เพ็ชรแวว อนุบาลโรจนวิทย์
17 60100480 เด็กชาย ปัญญา อินทสิงห์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
18 60100482 เด็กหญงิ วรัชยา มีพรสวรรค์ อนุบาลวชิร
19 60100483 เด็กหญงิ ปัญญดา สุนทรสุริยวงศ์ อนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
20 60100485 เด็กชาย วรภพ อนันต์ธนาโรจน์ อนุบาลโรจนวิทย์
21 60100491 เด็กหญงิ นภัสสร เพ็งสกุล โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
22 60100495 เด็กชาย อัฒพงค์ หล่อวานิชรัตน์ อนุบาลโรจนวิทย์
23 60100497 เด็กชาย ธนกาญจน์ ศรีนวล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
24 60100499 เด็กหญงิ พรศุภา สุวรรณวัจน์ อนุบาลพิษณุโลก
25 60100501 เด็กหญงิ กัญญาณัฐ รุ่งเรือง สาธิต ก าแพงเพชร
26 60100503 เด็กหญงิ พัฒน์นรี เกษแก้ว อนุบาลโรจนวิทย์
27 60100504 เด็กหญงิ ญาดา เรืองฤทธิ์ อนุบาลพิษณุโลก
28 60100506 เด็กหญงิ ภิรฌา ฟักศรี อนุบาลโรจนวิทย์
29 60100507 เด็กชาย เวธน์วศิน หฤทัยวิจิตรโชค สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
30 60100510 เด็กชาย ฐิติกร สุ่มทรัพย์ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง

ชือ่-สกุล

โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร
ประกำศรำยชือ่ผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ ์กำรสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้ำศึกษำระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที ่1



ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ ์: วันที่ 25  ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. - 12.00น.
ห้องสอบสัมภำษณ ์:  4203 (1/2) อาคาร 4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ เลขทีส่มัครสอบ โรงเรียน หมำยเหตุ
1 60100511 เด็กชาย ธิติพรรค์ อินดีโก้ วงศ์กังแห สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 60100516 เด็กหญงิ พิชญธิดา จุย้ด้วง อนุบาลศรีวิชัยรัตน์
3 60100517 เด็กหญงิ ธัญญณ์นิตย์ จรูญศักด์ิชัย โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
4 60100518 เด็กหญงิ วีธรา แตงใหญ่ ยุวพัฒน์นครสวรรค์
5 60100520 เด็กหญงิ รวิสรา ปัน้ชูศรี อนุบาลชัยนาท
6 60100522 เด็กชาย ภูริชสพล สุบิน โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
7 60100524 เด็กหญงิ กมลฉัตร จาดยางโทน อนุบาลโรจนวิทย์
8 60100525 เด็กชาย ชัยเดช จงมีความสุข อนุบาลก าแพงเพชร
9 60100526 เด็กหญงิ ณัฐณิชา เกิดโภคา จ่าการบุญ
10 60100528 เด็กหญงิ พิมพ์ชนก ศรีปา เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
11 60100533 เด็กชาย ตะวัน บุตรดา โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
12 60100539 เด็กชาย รออีส เก่งพานิช อนุบาลโรจนวิทย์
13 60100541 เด็กหญงิ แก้วตา ทันจันทร์ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
14 60100551 เด็กหญงิ นภาพร วิรัชเจริญพันธ์ อนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
15 60100553 เด็กชาย ศุภกฤต ใต้กิ นรบุตรศึกษา
16 60100554 เด็กชาย เสกข์ แหสมุทร์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
17 60100562 เด็กหญงิ ณัฐกานต์ ไทยปิยะ นรบุตรศึกษา
18 60100563 เด็กชาย รัตนะ สุรรัตน์ อนุบาลพิษณุโลก
19 60100564 เด็กหญงิ ณัฐกฤตา ตระกลรัตน์ อนุบาลโรจนวิทย์
20 60100568 เด็กชาย พงศ์อมร จิตตเมตตากุล โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
21 60100569 เด็กหญงิ ภูริชญา พนมมาศ อนุบาลโรจนวิทย์
22 60100572 เด็กหญงิ ธนัชชา เตชรัตน์ ธีรธาดา พิษณุโลก
23 60100574 เด็กหญงิ ธีรกานต์ สุขแสง อนุบาลเพชรบูรณ์
24 60100578 เด็กหญงิ วรรณกานต์ อยูห่ลาย อนุบาลโรจนวิทย์
25 60100579 เด็กหญงิ อังควิภา อุตรธรรมานนท์ อนุบาลอุตรดิตถ์
26 60100581 เด็กชาย ไรวินท์ อุน่วันดี อนุบาลโรจนวิทย์
27 60100585 เด็กชาย สุภโชค มีนนท์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
28 60100586 เด็กชาย ภูนุวัฒน์ บุญเกิด โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
29 60100591 เด็กหญงิ ขวัญจิรา ใจเที่ยงธรรม อนุบาลโรจนวิทย์
30 60100594 เด็กหญงิ พิมพิศา เกียรติไกรรัตน์ อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก

โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร
ประกำศรำยชือ่ผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ ์กำรสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้ำศึกษำระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที ่1

ชือ่-สกุล



ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ ์: วันที่ 25  ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. - 12.00น.
ห้องสอบสัมภำษณ ์:  4203 (2/2) อาคาร 4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ เลขทีส่มัครสอบ โรงเรียน หมำยเหตุ
1 60100595 เด็กหญงิ อจลารัฎฐ ศิริทัศนาเวช อนุบาลชัยนาท
2 60100596 เด็กชาย ธนภู พินิจเจริญผล เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
3 60100599 เด็กหญงิ ธีร์วรา พัดภู่ อนุบาลอุตรดิตถ์
4 60100602 เด็กหญงิ ปริยากร แก้วมูล อนุบาลอุตรดิตถ์
5 60100603 เด็กหญงิ พิมพ์ชนก ธีรพงศ์ อนุบาลโรจนวิทย์
6 60100604 เด็กชาย สพล ชินรักษ์บ ารุง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 60100605 เด็กหญงิ รสิตา สอนตูม อนุบาลโรจนวิทย์
8 60100609 เด็กชาย พัฒนะพงศ์ อินศีชืน่ จ่าการบุญ
9 60100615 เด็กชาย จิรภัทร แสนยศ อนุบาลโรจนวิทย์
10 60100616 เด็กหญงิ สุภานันท์ เสือมัน่ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
11 60100620 เด็กหญงิ กฤติพร เหลืองศุภบูลย์ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
12 60100621 เด็กหญงิ พัชรพร หาธรรม อนุบาลโรจนวิทย์
13 60100623 เด็กชาย รัฐกานต์ ม่วงสวน อนุบาลโรจนวิทย์
14 60100626 เด็กหญงิ นภัสวรรณ บุญเรือง เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 
15 60100628 เด็กหญงิ ธัญชนก โพธิไ์ทรย์ อนุบาลนครสวรรค์
16 60100630 เด็กชาย ธีระภัทร พรมบาง จ่าการบุญ
17 60100633 เด็กชาย ณัฐวัชร เพชรคง อนุบาลโรจนวิทย์
18 60100636 เด็กหญงิ กัญชพร ทองค า อนุบาลวชิร
19 60100637 เด็กชาย ณธาร จูฑะพุทธิ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
20 60100638 เด็กหญงิ ณัฐธิดา วัชรพุทธ อนุบาลอุตรดิตถ์
21 60100640 เด็กหญงิ พีรดา ทัพผ้ึง เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 
22 60100644 เด็กชาย อภิวัฒน์ ท าสีนาค เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
23 60100648 เด็กชาย ปาณัท กิจสนาโยธิน โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
24 60100649 เด็กหญงิ พฤฒญาณิน พลเยีย่ม ปิยมิตรวิทยา
25 60100652 เด็กหญงิ พลอยไพลิน ทะสา อนุบาลอุตรดิตถ์
26 60100654 เด็กชาย คณาธิป กล่ินทับ อนุบาลพิษณุโลก
27 60100660 เด็กชาย พงศ์ณภัทร ล้ิมมงคลหิรัญ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
28 60100663 เด็กหญงิ วรวรรณ กลึงเอีย่ม อนุบาลโรจนวิทย์
29 60100664 เด็กหญงิ วรินทร แสงวัฒนรัตน์ อนุบาลพิษณุโลก
30 60100665 เด็กชาย กิตติภพ เรณุมาร โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง

โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร
ประกำศรำยชือ่ผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ ์กำรสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้ำศึกษำระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที ่1

ชือ่-สกุล



ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ ์: วันที่ 25  ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. - 12.00น.
ห้องสอบสัมภำษณ ์: 4205 (1/2) อาคาร 4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ เลขทีส่มัครสอบ โรงเรียน หมำยเหตุ
1 60100674 เด็กหญงิ ธีรดา เทศอินทร์ เทศบาลโพธิป์ระทับช้าง
2 60100678 เด็กชาย บุญยกร ศิริเรืองวัฒนา โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
3 60100679 เด็กชาย อลังการ อภิรัตนวงศ์ อนุบาลโรจนวิทย์
4 60100682 เด็กชาย ณัฐวัตร ต้ังศรีวรกานต์ เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
5 60100685 เด็กชาย พีรณัฐ มีโชค โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
6 60100690 เด็กหญงิ พนิตพร กล่ันหวาน อนุบาลโรจนวิทย์
7 60100691 เด็กหญงิ กนกภรณ์ สุวิมล อนุบาลอุตรดิตถ์
8 60100699 เด็กชาย พิสิทธิช์ัย สวรรค์ผาสุข อนุบาลก าแพงเพชร
9 60100701 เด็กหญงิ พรรณพร ตรงนิติธรรม อนุบาลอุตรดิตถ์
10 60100707 เด็กหญงิ จิรดา ชุมภูกา อนุบาลอุตรดิตถ์
11 60100709 เด็กชาย นันท์ธร จีพ่ิมาย วัฒนาชัยนาท
12 60100711 เด็กหญงิ ปัณณทัต เพชรป้อ เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
13 60100712 เด็กหญงิ ธันย์ชนก วรรณไทย โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
14 60100713 เด็กชาย นนทพันธ์ เชาวน์วรนันท์ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
15 60100728 เด็กชาย ธนกฤต ฮุยเฮง อนุบาลพิษณุโลก
16 60100729 เด็กหญงิ วรินทร์ทิพย์ สุวรรณนามัย อนุบาลโรจนวิทย์
17 60100732 เด็กชาย จาคะ เอีย่มสุโร ธีรธาดา พิษณุโลก
18 60100734 เด็กชาย กิตติพัทธ์ เจริญชัย อนุบาลโรจนวิทย์
19 60100738 เด็กหญงิ ปรียาพัชร จันทร์ทิพย์ อนุบาลพิษณุโลก
20 60100739 เด็กหญงิ สุภัสสรณ์ พุดนาค อนุบาลโรจนวิทย์
21 60100742 เด็กหญงิ ปณิดา วัยวราวุธ อนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
22 60100745 เด็กชาย ชัยภัทร เชาวลิต อนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
23 60100747 เด็กชาย ธนกร จ านงประโคน วัฒนาชัยนาท
24 60100755 เด็กชาย ภานุพงศ์ ไพรวัลย์ อนุบาลโรจนวิทย์
25 60100756 เด็กหญงิ พันวรรษสา แมนวิเศษ วัดคูยาง
26 60100757 เด็กชาย ธนากร พลโพธิ์ อนุบาลชุมแพ
27 60100760 เด็กชาย ภัคพล อุทัยไพศาลวงศ์ เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
28 60100763 เด็กชาย คุณานนต์ พจนานุวัตร ธีรธาดา พิษณุโลก
29 60100766 เด็กหญงิ ชนัษฎา ตรงต่อกิจ อนุบาลโรจนวิทย์
30 60100767 เด็กหญงิ ชุติกาญจน์ สมภพ อนุบาลอุตรดิตถ์

โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร
ประกำศรำยชือ่ผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ ์กำรสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้ำศึกษำระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที ่1

ชือ่-สกุล



ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ ์: วันที่ 25  ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. - 12.00น.
ห้องสอบสัมภำษณ ์: 4205 (2/2) อาคาร 4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ เลขทีส่มัครสอบ โรงเรียน หมำยเหตุ
1 60100777 เด็กชาย รชต จันทร์ดี อนุบาลโรจนวิทย์
2 60100780 เด็กหญงิ วชิราภรณ์ ดวงก าเนิด ผดุงวิทย์
3 60100784 เด็กชาย วงศธร เอีย่มเอือ้ยุทธ สาธิต ก าแพงเพชร
4 60100788 เด็กชาย อนันยช สินอนันต์วณิช อนุบาลก าแพงเพชร
5 60100791 เด็กหญงิ ธวัลรัตน์ เอีย้งหมี อนุบาลพิจิตร
6 60100793 เด็กชาย ปรวีร์ ทองพาน อนุบาลพิษณุโลก
7 60100796 เด็กชาย คณาธิป สุขใจ อนุบาลพิษณุโลก
8 60100805 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ สระชุม่ อนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
9 60100806 เด็กหญงิ กรวรรณ อิงศรีวรกุล อนุบาลสุโขทัย
10 60100807 เด็กหญงิ พิชญา ช. สุธาพันธ์ เซ็นต์นิโกลาส
11 60100815 เด็กหญงิ สิริวิมล พนมชัยชยวัฒน์ อนุบาลพิษณุโลก
12 60100816 เด็กหญงิ ภิญ จิรเกตุประยูร อนุบาลนครสวรรค์
13 60100822 เด็กหญงิ ดุสิตา อินสัน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
14 60100823 เด็กชาย ภูมิภัทร บูรพา อนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 
15 60100826 เด็กหญงิ ชัญญา แก้วล าหัด อนุบาลโรจนวิทย์
16 60100827 เด็กชาย บวรเดช ชินประภาพ ส่ินหมิน
17 60100832 เด็กชาย ภูมิไท สุขสวัสด์ิ อนุบาลพิษณุโลก
18 60100833 เด็กชาย ปรัชญา ปล่ังศรี อนุบาลพิษณุโลก
19 60100838 เด็กหญงิ ณิชารีย์ หวังตระกูลดี อนุบาลวชิร
20 60100840 เด็กหญงิ ณัชชา เฉลยวิจิตร ยอแซฟพิจิตร
21 60100841 เด็กชาย พสธร มูลค า โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
22 60100845 เด็กหญงิ กมลชนก ดีบุกค า สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
23 60100848 เด็กชาย รพีภัทร ลีฬหะวิโรจน์ อนุบาลพิจิตร
24 60100851 เด็กหญงิ อธิชา สุดาสุด อนุบาลโรจนวิทย์
25 60100852 เด็กหญงิ พรปวีณ์ ภคทิพากร นรบุตรศึกษา
26 60100854 เด็กชาย ชยณัฏฐ์ จรรยา ส่ินหมิน
27 60100859 เด็กหญงิ กานต์ชนก มาพัวะ อนุบาลนครสวรรค์
28 60100867 เด็กหญงิ นิธิชญา มัน่เกษตรกิจ ส่ินหมิน
29 60100869 เด็กชาย ธีร์พัฒน์ ก้อนอาทร อนุบาลอุตรดิตถ์
30 60100870 เด็กหญงิ กฤตพร ชัยชุมพร อนุบาลโรจนวิทย์

ชือ่-สกุล

โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร
ประกำศรำยชือ่ผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ ์กำรสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้ำศึกษำระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที ่1



ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ ์: วันที่ 25  ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. - 12.00น.
ห้องสอบสัมภำษณ ์:  4206 (1/2) อาคาร 4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ เลขทีส่มัครสอบ โรงเรียน หมำยเหตุ
1 60100872 เด็กหญงิ ดลพร สินค้า ผดุงวิทย์
2 60100879 เด็กหญงิ ธัญธนพร จันทร์คุ้ม อนุบาลโรจนวิทย์
3 60100882 เด็กหญงิ ธัญนันท์ ดาวดึงษ์ ส่ินหมิน
4 60100888 เด็กชาย อภิชาติ อุดมธนวงศ์ อนุบาลโรจนวิทย์
5 60100890 เด็กหญงิ พิมพ์นภัทร พรหมอยู่ นรบุตรศึกษา
6 60100892 เด็กชาย วศิน น้อยท่าช้าง อนุบาลอุตรดิตถ์
7 60100894 เด็กชาย สิริโชค บุตรดา ส่ินหมิน
8 60100895 เด็กหญงิ ญาณภา โพธิด์ง อนุบาลโรจนวิทย์
9 60100897 เด็กชาย ชัชฤทธิ์ ดวงปัญญาสว่าง อนุบาลพิษณุโลก
10 60100898 เด็กหญงิ สุวภัทร นพรัตน์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
11 60100901 เด็กชาย ภูริคุณ เซ่ียงว่อง โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
12 60100903 เด็กหญงิ กนกพร ทองเพ็ชร อนุบาลอุตรดิตถ์
13 60100904 เด็กชาย ศิวกร นิยมธรรมนิตย์ อนุบาลโรจนวิทย์
14 60100906 เด็กหญงิ บุญสิตา ขอบใจ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
15 60100911 เด็กหญงิ นวินดา ชูเวช อนุบาลพิษณุโลก
16 60100914 เด็กชาย สุธี น้อยใจดี อนุบาลโรจนวิทย์
17 60100915 เด็กชาย สุวิจักขณ์ สุวิทยาภรณ์ จ่าการบุญ
18 60100922 เด็กชาย ภูมิตะวัน ประสิทธิเ์ขตกิจ ธีรธาดา พิษณุโลก
19 60100923 เด็กหญงิ ปัทมวรรณ คุ้มแสง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
20 60100924 เด็กชาย ณภัทร จักรพัชรกุล จ่าการบุญ
21 60100930 เด็กชาย ธีรัชภูมิ งามวิลาศ ส่ินหมิน
22 60100933 เด็กหญงิ รมณ เพชรเจริญ อนุบาลตาก
23 60100935 เด็กหญงิ กฤตินา เครือกนก โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
24 60100939 เด็กหญงิ นิชานันท์ กันทา เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
25 60100945 เด็กชาย ภูมิภัทร พรหมน้อย สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
26 60100946 เด็กหญงิ กรรวี มะสึนาริ เซนต์นิโกลาส
27 60100948 เด็กชาย ธีธัช ชัยวัฒนกุล อนุบาลสุโขทัย
28 60100951 เด็กหญงิ ปีย์รดา เนียมสุวรรณ อนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
29 60100958 เด็กหญงิ ภัทราพร วงศ์มะลิกุล อนุบาลก าแพงเพชร
30 60100959 เด็กชาย ธิติ เจริญยิง่ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร
ประกำศรำยชือ่ผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ ์กำรสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้ำศึกษำระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที ่1

ชือ่-สกุล



ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ ์: วันที่ 25  ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. - 12.00น.
ห้องสอบสัมภำษณ ์: 4206 (2/2) อาคาร 4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ เลขทีส่มัครสอบ โรงเรียน หมำยเหตุ
1 60100963 เด็กชาย กนกณพงศ์ ด้วงกลัด อนุบาลนครสวรรค์
2 60100967 เด็กหญงิ ชญานิษฐ์ กล่ันหวาน อนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
3 60100968 เด็กหญงิ สุธดา สุวรีวรา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 60100970 เด็กหญงิ ภัทรพร สุมานันท์ เซนต์นิโกลาส
5 60100972 เด็กหญงิ ชนิดาภา ชุม่วารี อนุบาลโรจนวิทย์
6 60100974 เด็กหญงิ พิชามญชุ์ ต้ังส าฤทธิ์ ส่ินหมิน
7 60100976 เด็กชาย สารัช สารีค า อนุบาลทิพยาหล่มสัก
8 60100979 เด็กหญงิ พิชามญ สวัสดี โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
9 60100984 เด็กหญงิ อคริยา แสนแก้ว อุทิศศึกษา
10 60100986 เด็กหญงิ อารียา เคาไวยกุล นรบุตรศึกษา
11 60100994 เด็กชาย จิรภัทร โพธิท์ิพย์ พระหฤทัยคอนแวนต์
12 60100996 เด็กหญงิ นันท์นภัส วิทยาสิทธิภาคย์ อนุบาลโรจนวิทย์
13 60100997 เด็กหญงิ กิตติกา การุณ อนุบาลนครสวรรค์
14 60100999 เด็กชาย บุญเกรียงไกร บุญกอแก้ว จ่าการบุญ
15 60101003 เด็กชาย ปุณณภพ มีฤทธิ์ อนุบาลโรจนวิทย์
16 60101004 เด็กชาย กิตติศักด์ิ รอทอง ส่ินหมิน
17 60101007 เด็กหญงิ เปมิกา กังวานเลิศปัญญา ยุวพัฒน์นครสวรรค์
18 60101009 เด็กหญงิ ชุติกาญจน์ ทรัพย์ประโยชน์ อนุบาลศรีวิชัยรัตน์
19 60101011 เด็กชาย พิรศุษม์ จินะปัน อนุบาลอุตรดิตถ์
20 60101013 เด็กหญงิ ธัญพร ตันตราจินต์ อนุบาลอุตรดิตถ์
21 60101014 เด็กหญงิ ลัทธวรรณ แสดพรม โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
22 60101016 เด็กหญงิ ตรองขวัญ วิชัย ส่ินหมิน
23 60101020 เด็กชาย พงษ์ศิริ ศิริปาลกะ อนุบาลอุตรดิตถ์
24 60101026 เด็กหญงิ พิชชาภัทร์ ศรีเพชร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
25 60101027 เด็กหญงิ วรัทยา วีรกุล อนุบาลโรจนวิทย์
26 60101031 เด็กหญงิ นวพรรณ เเจ้งดารา อนุบาลพิษณุโลก
27 60101034 เด็กชาย นพณัฐ รัตนปริญญานนท์ นรบุตรศึกษา
28 60101036 เด็กชาย คณาธิป เชียรเจริญ อนุบาลพิษณุโลก
29 60101039 เด็กหญงิ ณิชาภัทร แก้วหิน กวางตง
30 60101042 เด็กหญงิ บัวชมพู ค้อมทอง ส่ินหมิน

โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร
ประกำศรำยชือ่ผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ ์กำรสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้ำศึกษำระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที ่1

ชือ่-สกุล



ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ ์: วันที่ 25  ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. - 12.00น.
ห้องสอบสัมภำษณ ์:  4207 (1/2) อาคาร 4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ เลขทีส่มัครสอบ โรงเรียน หมำยเหตุ
1 60101046 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ ภูน่า นรบุตรศึกษา
2 60101048 เด็กหญงิ พิรญาณ์ เอนอ่อน เทพผดุงศิษย์ศึกษา
3 60101053 เด็กหญงิ ณัฐวดี อุน่อ่ า อนุบาลโรจนวิทย์
4 60101054 เด็กหญงิ ณีรนุช เชยวัดเกาะ กวางตง
5 60101056 เด็กหญงิ ชุติรดา หลวงศรีราษฎร์ ส่ินหมิน
6 60101057 เด็กชาย วินทกร หวังรุ่งเรืองกิจ นรบุตรศึกษา
7 60101065 เด็กหญงิ จินต์จุฑา รวมญาติ อนุบาลโรจนวิทย์
8 60101070 เด็กชาย ธีรภัทร พิพัฒน์บุณยารัตน์ นรบุตรศึกษา
9 60101073 เด็กหญงิ ณัฐนันท์ เลิศสกุลผาสุข เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 
10 60101075 เด็กชาย พีรวัส ธีระสกุล อนุบาลโรจนวิทย์
11 60101078 เด็กหญงิ กนกพันธ์ โตตระกูลพิทักษ์ ส่ินหมิน
12 60101085 เด็กชาย ณฐนนท์ บุญประเสริฐ อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
13 60101086 เด็กหญงิ ศตพร ชัยดี อนุบาลชัยนาท
14 60101087 เด็กชาย ธนพนธ์ มากคิด นรบุตรศึกษา
15 60101088 เด็กหญงิ ฐิตารีย์ ใจวีระวัฒนา โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
16 60101094 เด็กหญงิ ระพีภัค คงศิริสมบัติ อนุบาลชัยนาท
17 60101097 เด็กชาย ปุณยวีร์ ทองชุบ อนุบาลพิษณุโลก
18 60101098 เด็กหญงิ ญาดา เกตุเอีย่ม อนุบาลสุโขทัย
19 60101101 เด็กหญงิ มันตรินี วีระพจนานันท์ เทพประทาน
20 60101107 เด็กชาย วรปรัชญ์ เวียงดาว ชุมชนบ้านอุม้ผาง
21 60101110 เด็กหญงิ วรกมล ยาห้องกาศ อนุบาลพิษณุโลก
22 60101112 เด็กชาย วัณณุวรรธน์ สีนวล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
23 60101118 เด็กหญงิ ธัญกร เที่ยงบูรณธรรม อนุบาลตาก
24 60101119 เด็กหญงิ สิริธัญญ์ ค าสุข อนุบาลโรจนวิทย์
25 60101120 เด็กหญงิ ณัฐธิดา สุวรรณกาฬ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
26 60101121 เด็กหญงิ ภณพิสา ชัยแก้ว ส่ินหมิน
27 60101127 เด็กหญงิ ณัชชา ยิม้ฤทธิ์ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
28 60101129 เด็กหญงิ นริศรา สิงห์จานุสงค์ เซนต์นิโกลาส
29 60101136 เด็กหญงิ นิรมล สอนสิงห์ อนุบาลวชิร
30 60101137 เด็กหญงิ ญาณิศา มณีโชติ เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 

โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร
ประกำศรำยชือ่ผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ ์กำรสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้ำศึกษำระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที ่1

ชือ่-สกุล



ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ ์: วันที่ 25  ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. - 12.00น.
ห้องสอบสัมภำษณ ์:  4207 (2/2) อาคาร 4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ เลขทีส่มัครสอบ โรงเรียน หมำยเหตุ
1 60101138 เด็กหญงิ กฤติญา บุญกันชูวงศ์ นรบุตรศึกษา
2 60101139 เด็กชาย ภูดนัย ยอดบุรี โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
3 60101141 เด็กชาย ธีรฏิวัฒษ ทองเพ็ชร โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
4 60101144 เด็กหญงิ พชรมนฑ์ โป๋ชัน นรบุตรศึกษา
5 60101145 เด็กหญงิ ชัชชา ชัชยกุล โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
6 60101155 เด็กชาย นัทธพงศ์ กีเกียง เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 
7 60101158 เด็กหญงิ ภัคพิมล พันธุรัตน์ อนุบาลโรจนวิทย์
8 60101164 เด็กหญงิ กัญญภัส ตรีชิต นรบุตรศึกษา
9 60101167 เด็กหญงิ กฤติยาพร กุลให้ อนุบาลอุตรดิตถ์
10 60101169 เด็กหญงิ ณิชากร ธรรมเลอศักด์ิ เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 
11 60101171 เด็กชาย รวี สุรชุติกาล เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
12 60101172 เด็กชาย สามหมอก จอปา โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
13 60101176 เด็กหญงิ ธนภร โชติกคาม อนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
14 60101177 เด็กหญงิ ปพิชญา เงินอยู่ นรบุตรศึกษา
15 60101183 เด็กชาย สถิตคุณ แหลมหลวง โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
16 60101188 เด็กหญงิ ปภาณิน หวานอ่อน อนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
17 60101190 เด็กหญงิ ชนม์ชนก บุญศรี นรบุตรศึกษา
18 60101191 เด็กชาย พีรณัฐ ภูมิศรีรัตน์ อนุบาลโรจนวิทย์
19 60101193 เด็กชาย ปาฏิหาริย์ ประสงค์ผล อนุบาลพิจิตร
20 60101196 เด็กหญงิ รสิตา สร้อยเพชรเกษม อนุบาลโรจนวิทย์
21 60101204 เด็กหญงิ รุจิรดา ทิมม่วง เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 
22 60101208 เด็กหญงิ ธนพร ชลานันต์ อนุบาลนครสวรรค์
23 60101209 เด็กหญงิ ธนพร ดาวดึงษ์ อนุบาลศรีวิชัยรัตน์
24 60101210 เด็กหญงิ พรชิตา บุญมาวงศ์ อนุบาลโรจนวิทย์
25 60101211 เด็กชาย ญาณพัฒน์ จวงเจิม โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
26 60101217 เด็กชาย ทิวัตถ์ โอภาส อัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์
27 60101225 เด็กชาย ก้องภูคุณ ฉันทวรางค์ กวางตง
28 60101226 เด็กหญงิ พัชรพร อินทร์วารี นรบุตรศึกษา
29 60101228 เด็กหญงิ ญาณิศา พรหมแก้วต่อ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
30 60101234 เด็กชาย สหพล พาดกลาง อนุบาลโรจนวิทย์

ชือ่-สกุล

โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร
ประกำศรำยชือ่ผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ ์กำรสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้ำศึกษำระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที ่1



ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ ์: วันที่ 25  ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. - 12.00น.
ห้องสอบสัมภำษณ ์:  4208 (1/2) อาคาร 4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ เลขทีส่มัครสอบ โรงเรียน หมำยเหตุ
1 60101238 เด็กหญงิ กิตติกานต์ ป๊อกเชือ้ อนุบาลอุตรดิตถ์
2 60101243 เด็กหญงิ ปาณิศา เสือเหลือง โพฒิสารศึกษา
3 60101247 เด็กชาย รพิพงศ์ วงค์ปิน่แก้ว อนุบาลนครสวรรค์
4 60101249 เด็กหญงิ ลภัสรดา จุลินทร นรบุตรศึกษา
5 60101252 เด็กชาย กฤศ สถิตพนาวงษ์ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
6 60101253 เด็กชาย กฤษณพงศ์ ค าพันธ์ อนุบาลอุตรดิตถ์
7 60101254 เด็กชาย ภาษาไท ท้าวจันทร์ สาธิต
8 60101258 เด็กชาย กรรชัย คุ้มดี เทศบาลโพธิป์ระทับช้าง
9 60101260 เด็กหญงิ ณิชาธร ทรงไทย เซนต์นิโกลาส
10 60101262 เด็กชาย ภูดิศ พุม่จันทร์ เซนต์นิโกลาส
11 60101269 เด็กหญงิ ชนมน ฉัตรแก้วนภานนท์ อนุบาลโรจนวิทย์
12 60101270 เด็กชาย ฐานัตถ์ แจ็ค โลหิตนาวี ธีรธาดา พิษณุโลก
13 60101279 เด็กชาย ณัฐนนท์ ยกตรี อนุบาลโรจนวิทย์
14 60101281 เด็กชาย สาริทธิ์ ชูช่วย โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
15 60101287 เด็กชาย ธนกร ฉิมปรางค์ จ่าการบุญ
16 60101288 เด็กหญงิ กชกร บุญทา อนุบาลอุตรดิตถ์
17 60101290 เด็กชาย ธิษณะ ผกาวิสุทธิ์ กวางตง
18 60101291 เด็กหญงิ กัญญารัตน์ มาเพ็ชร์ อนุบาลโรจนวิทย์
19 60101292 เด็กหญงิ นัทธ์วรินทร์ คันทะเรศร์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
20 60101296 เด็กหญงิ ณิชาภัทร พานชัย อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
21 60101299 เด็กหญงิ กวิตา เเดงวิจิตรวรกุล อนุบาลอุตรดิตถ์
22 60101303 เด็กหญงิ จิราภา หลวงวังโพธิ์ อนุบาลนครสวรรค์
23 60101307 เด็กชาย บุญเทพพิทักษ์ ดวงทิพย์ อนุบาลพิษณุโลก
24 60101308 เด็กหญงิ ดวงกมล เปรมวัง อนุบาลโรจนวิทย์
25 60101309 เด็กหญงิ ประภาวรินทร์ รุ่งโรจน์ กวางตง
26 60101313 เด็กชาย คงกระพัน ดอนท้วม อนุบาลอุตรดิตถ์
27 60101314 เด็กหญงิ ชุดากานต์ ยาวขันแก้ว โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
28 60101317 เด็กหญงิ พิชชาภา สมบุญนาค อนุบาลสุพรรณบุรี
29 60101325 เด็กชาย ตุลวุตต์ิ สอนง่ายดี โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
30 60101336 เด็กหญงิ พิชญา ยิง่ตระกูล ผดุงวิทย์

โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร
ประกำศรำยชือ่ผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ ์กำรสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้ำศึกษำระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที ่1

ชือ่-สกุล



ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ ์: วันที่ 25  ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. - 12.00น.
ห้องสอบสัมภำษณ ์: 4208 (2/2) อาคาร 4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ เลขทีส่มัครสอบ โรงเรียน หมำยเหตุ
1 60101338 เด็กชาย ณัฐชนน นวลค า อนุบาลอุตรดิตถ์
2 60101340 เด็กหญงิ พัชชานันท์ อ่อนชมจันทร์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 60101347 เด็กชาย ธนาธิป ค าแก้ว จ่าการบุญ
4 60101350 เด็กหญงิ ธัญจิรา หลงเวช อนุบาลอุตรดิตถ์
5 60101354 เด็กชาย พงศ์ษาณนท์ จันทร์วิลาศ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
6 60101357 เด็กชาย ฐิติพงศ์ ทองเดช วัดคูยาง
7 60101358 เด็กหญงิ กฤติมา มหบุญพาชัย ปัทมดรุณวิทย์
8 60101360 เด็กชาย คมวุฒิร์ จ าปาทอง อนุบาลโรจนวิทย์
9 60101361 เด็กหญงิ นารา นามธนาสิทธิ์ อนุบาลศรีวิชัยรัตน์
10 60101366 เด็กหญงิ ศรีรัตนา กสินมนุษย์ เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
11 60101371 เด็กชาย ภูมิภัทร หนูทอง โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
12 60101372 เด็กชาย ศุภกร ท้าวทอง อนุบาลอุตรดิตถ์
13 60101377 เด็กหญงิ กัญญามาศ สุขเกษม อนุบาลพิษณุโลก
14 60101378 เด็กหญงิ พรณิชา กุตเปล่ง อนุบาลวชิร
15 60101380 เด็กหญงิ ปริชยา ศรีสุเทพ ยอแซฟพิจิตร
16 60101382 เด็กหญงิ อธิกัญญ์ หล่อวานิชรัตน์ อนุบาลพิษณุโลก
17 60101391 เด็กชาย ณฐ อ้นอินทร์ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
18 60101393 เด็กหญงิ สุพัชญาณ์ แซ่ด่าน โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
19 60101396 เด็กชาย พชรพล ทักษี สาธิต ก าแพงเพชร
20 60101398 เด็กหญงิ ขวัญด้าย จันทร์เปล่ง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
21 60101400 เด็กชาย พิชชากร ริประพันธ์ ภัทรวิทยา
22 60101406 เด็กหญงิ ภัครดา เดชาปฐมหยก อนุบาลก าแพงเพชร
23 60101407 เด็กหญงิ พรรณรมณ อ๊อดเอก จ่าการบุญ
24 60101408 เด็กหญงิ ณิชาภัทร ช่างพินิจ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
25 60101414 เด็กชาย ธีรภัทร ภูร่ะย้า อนุบาลอุตรดิตถ์
26 60101418 เด็กชาย ภคพงษ์ คุ้มตะสิน อนุบาลวชิร
27 60101421 เด็กชาย วรวิช จันสดใส อนุบาลโรจนวิทย์
28 60101423 เด็กชาย กมลวิทย์ เนียมสลุด อนุบาลโรจนวิทย์
29 60101432 เด็กชาย วรานนท์ เเก้วนัยจิตร อนุบาลสุโขทัย
30 60101434 เด็กหญงิ นภาใจ แก้วฝ่ายนอก อนุบาลโรจนวิทย์

โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร
ประกำศรำยชือ่ผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ ์กำรสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้ำศึกษำระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที ่1

ชือ่-สกุล



ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ ์: วันที่ 25  ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. - 12.00น.
ห้องสอบสัมภำษณ ์: 4210 (1/2) อาคาร 4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ เลขทีส่มัครสอบ โรงเรียน หมำยเหตุ
1 60101436 เด็กชาย ชยณัฐ พรพฤฒิพันธุ์ อนุบาลเพชรบูรณ์
2 60101438 เด็กหญงิ นันทวรรณ โสภโณดร เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 
3 60101441 เด็กหญงิ ชญานิศ กัปโก ผดุงวิทย์
4 60101446 เด็กชาย ศรุต อารีรัตนเวช อนุบาลศรีวิชัยรัตน์
5 60101447 เด็กหญงิ ณัฎฐณิชา เกิดแพ ยอแซฟพิจิตร
6 60101450 เด็กหญงิ นภัสวรรณ พลซา อนุบาลโรจนวิทย์
7 60101451 เด็กหญงิ ปริยาภัทร เลาวหุตานนท์ อนุบาลก าแพงเพชร
8 60101454 เด็กหญงิ ธนรัตน์ ค้ าจุน อนุบาลโรจนวิทย์
9 60101456 เด็กหญงิ มานัทญานันท์ ธาดาประภากร โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
10 60101461 เด็กชาย รัตนกิตต์ิ ทองค าอ้น อนุบาลสิงห์บุรี
11 60101462 เด็กหญงิ จิรภิญญา เพชร์ทูล อนุบาลนครสวรรค์ 
12 60101465 เด็กหญงิ วรรณพรรธน์ สุวรรณฤทธิ์ อนุบาลชัยนาท
13 60101466 เด็กหญงิ มีนาอารียา กุลพรหม อนุบาลโรจนวิทย์
14 60101470 เด็กชาย พิชญุตม์ สิทธิชนาสุทธิ์ อนุบาลนครสวรรค์
15 60101472 เด็กหญงิ สิรภัทร ค ามุง อนุบาลทิพยาหล่มสัก
16 60101473 เด็กชาย กิตติทัศน์ ไพรสิงห์ อนุบาลก าแพงเพชร
17 60101474 เด็กชาย ไกรษรสีหะ กองแสน อนุบาลอุตรดิตถ์
18 60101483 เด็กหญงิ รัตติยาภรณ์ ขุนอาสา อนุบาลบาลพิษณุโลก
19 60101488 เด็กหญงิ ปทิตตา ภัทรศิวเวชกุล อนุบาลก าแพงเพชร
20 60101490 เด็กหญงิ กุลนิษฐ์ อาษา อนุบาลโรจนวิทย์
21 60101491 เด็กชาย กฤตณัฐ อัคราพิทักษ์ อนุบาลอุตรดิตถ์
22 60101492 เด็กหญงิ รัตนาภรณ์ รัตนะ กวางตง
23 60101497 เด็กชาย คณัสนันท์ เชือ้วีระชน อนุบาลวชิร
24 60101500 เด็กหญงิ มาริสา ค าอ่วม สาธิต ก าแพงเพชร
25 60101510 เด็กชาย ณภัทร นิ่มนวล อนุบาลศรีส าโรง
26 60101516 เด็กหญงิ โชติกา ลาภชัยเจริญกิจ อนุบาลอุตรดิตถ์
27 60101517 เด็กหญงิ กชกร ช่างเหล็ก อนุบาลวชิร
28 60101519 เด็กหญงิ สุนันทา สารวิจิตร บ้านเหมืองแพร่
29 60101528 เด็กหญงิ ธัญญสิริ รุจิธนพาณิช อนุบาลศรีวิชัยรัตน์
30 60101531 เด็กหญงิ วันพฤกษา กอบกิจ อนุบาลโรจนวิทย์

โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร
ประกำศรำยชือ่ผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ ์กำรสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้ำศึกษำระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที ่1

ชือ่-สกุล



ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ ์: วันที่ 25  ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. - 12.00น.
ห้องสอบสัมภำษณ ์: 4210 (2/2) อาคาร 4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ เลขทีส่มัครสอบ โรงเรียน หมำยเหตุ
1 60101534 เด็กหญงิ เบญญาภา คงเดช โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
2 60101537 เด็กชาย ชญานิน ปฏิภาภรณ์ วัฒนาชัยนาท
3 60101539 เด็กหญงิ นรพร ผดุงวิทยากร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 60101544 เด็กชาย รชต เกษอุดมทรัพย์ ปัทมดรุณวิทย์
5 60101546 เด็กหญงิ ภูอธินาถ เชนรัชชสิทธิ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6 60101550 เด็กหญงิ ปาณิสรา บุษบารติ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
7 60101563 เด็กหญงิ พัทธนันท์ ขันตี โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
8 60101564 เด็กหญงิ พรรษมล จันทพรรณ บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)
9 60101569 เด็กชาย ภูวิศ ฟักแฟง อนุบาลโรจนวิทย์
10 60101571 เด็กหญงิ ณัฐรินันท์ จันทร์เทศ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
11 60101573 เด็กหญงิ จิรัชญา ปัน้เพ็ง อนุบาลวชิร
12 60101575 เด็กชาย นภัทร เหล่าวชิรวงศ์ สาธิต ก าแพงเพชร
13 60101578 เด็กหญงิ ศศิภา ใจทัน อนุบาลพิษณุโลก
14 60101586 เด็กชาย เนติธร อินเกต อนุบาลพิษณุโลก
15 60101588 เด็กหญงิ ณัฐกฤตา มาลี โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
16 60101589 เด็กชาย ทักษิณ แก้ววงษา อนุบาลเพชรบูรณ์
17 60101591 เด็กหญงิ ฐิติชญา จินดาพงษ์ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
18 60101595 เด็กหญงิ ณดลพร อินหันต์ อนุบาลโรจนวิทย์
19 60101596 เด็กหญงิ กิตติมา เมฆมงคล โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
20 60101598 เด็กชาย นันทพงศ์ พงศ์วรเวชกุล อนุบาลโรจนวิทย์
21 60101610 เด็กหญงิ พิชญา พันธ์กล่ินแก้ว โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
22 60101617 เด็กหญงิ กัญจน์กมล ธูปมงคล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
23 60101620 เด็กหญงิ พิชชานันท์ เชิงชัย ส่ินหมิน
24 60101624 เด็กหญงิ รัตน์รพี หาญสุริย์ ศรีวรลักษณ์
25 60101625 เด็กหญงิ ชาลิสา หลวงใจ อนุบาลโรจนวิทย์
26 60101635 เด็กหญงิ พรรณรัตน์ จันทร์พรหม อนุบาลก าแพงเพชร
27 60101636 เด็กหญงิ สุชญา สุขนาค สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
28 60101642 เด็กหญงิ สิริกร ศรีบรรเทา ปรียาโชติ
29 60101643 เด็กชาย ศรัณย์ ไม้หอม อนุบาลธัญรดา
30 60101650 เด็กหญงิ นารีรัตน์ แสงรัตน์ อนุบาลโรจนวิทย์

ชือ่-สกุล

โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร
ประกำศรำยชือ่ผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ ์กำรสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้ำศึกษำระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที ่1



ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ ์: วันที่ 25  ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. - 12.00น.
ห้องสอบสัมภำษณ ์: 4211 (1/2) อาคาร 4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ เลขทีส่มัครสอบ โรงเรียน หมำยเหตุ
1 60101658 เด็กหญงิ จิตติพัฒน์ กรสกุล เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ตาก
2 60101664 เด็กชาย ภีมภัทร ปิยพฤทธิ์ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
3 60101691 เด็กหญงิ วรภัทร บางพาน ปัทมดรุณวิทย์
4 60101692 เด็กหญงิ กันตาพิชญ์ ปัญญานุกูล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5 60101701 เด็กชาย ณัฐ นิลนนท์ ราชวินิต
6 60101709 เด็กชาย วรัญญู เอีย่มฉิม โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
7 60101711 เด็กหญงิ ขวัญชนก ศรีนิลทิน อนุบาลอุตรดิตถ์
8 60101713 เด็กชาย ปรัตถกร เกิดศรี วัฒนาชัยนาท
9 60101716 เด็กหญงิ นาริฐา รุ่งวัฒนะกิจ อนุบาลวชิร
10 60101722 เด็กหญงิ ณญาตา สีหโรจน์ภูวดล เทศบาลท่าอิฐ
11 60101723 เด็กชาย พลกฤต เฮงตระกูลเวนิช อนุบาลก าแพงเพชร
12 60101725 เด็กหญงิ กนกกานต์ พุม่ประดับ อนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
13 60101728 เด็กหญงิ พรปวีณ์ เมฆอ่ า อนุบาลพิจิตร
14 60101730 เด็กหญงิ กัญญาณัฐ เปีย่มงาม อนุบาลวชิร
15 60101732 เด็กหญงิ ฑิมพิกา โค้นล้ิน ส่ินหมิน
16 60101733 เด็กหญงิ ชีวาภร สุทัศน์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
17 60101736 เด็กหญงิ นวลพรรณ เอีย่มส าอาง อนุบาลโรจนวิทย์
18 60101739 เด็กชาย รวิภาส ภาณุเจต โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
19 60101743 เด็กชาย ขจรพงศ์ ล้ิมทองไพศาล อนุบาลเพชรบูรณ์
20 60101748 เด็กหญงิ ณัฐกฤตา ไกรพัฒนพงศ์ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
21 60101750 เด็กหญงิ พัทธญา บุญนิล อนุบาลอุตรดิตถ์
22 60101754 เด็กชาย นันทวัช ฉันทพานิช อนุบาลโรจนวิทย์
23 60101757 เด็กชาย ศุภกิจ พรหมสา อนุบาลเพชรบูรณ์
24 60101759 เด็กหญงิ วิชิตตรา เทียมแสน โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
25 60101763 เด็กชาย ปองคุณ ฟูน้อง อนุบาลโรจนวิทย์
26 60101770 เด็กหญงิ ธัญวรัตน์ ถ่อมกาย สาธิตวัดพระบรมธาตุ
27 60101772 เด็กหญงิ ธันยพร พรหมทอง วัดคูยาง
28 60101778 เด็กหญงิ สุชญา เพ็ญศิริ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
29 60101781 เด็กหญงิ ปาณิศา นุชท่าโพ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
30 60101786 เด็กหญงิ ทัศนียพร ศุกลรัตน์มณีกร โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง

โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร
ประกำศรำยชือ่ผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ ์กำรสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้ำศึกษำระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที ่1

ชือ่-สกุล



ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ ์: วันที่ 25  ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. - 12.00น.
ห้องสอบสัมภำษณ ์: 4211 (2/2) อาคาร 4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ เลขทีส่มัครสอบ โรงเรียน หมำยเหตุ
1 60101787 เด็กชาย ภูมิภัช จิรัฐเดชากุล อนุบาลพิจิตร
2 60101789 เด็กหญงิ ศราลักษณ์ ใจฉลาด อนุบาลโรจนวิทย์
3 60101792 เด็กหญงิ กานต์พิชชา พิสัยสวัสด์ิ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 60101793 เด็กชาย กฤติพงษ์ นาสมวงศ์ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
5 60101796 เด็กหญงิ ญาณิติมา สุขเกษ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
6 60101799 เด็กชาย พสุ สดายุรัช อนุบาลชัยนาท
7 60101814 เด็กหญงิ นภิสา ยุทธนาระวีศักด์ิ อนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
8 60101815 เด็กชาย กนธี อภิสิทธิว์ิทยา นรบุตรศึกษา
9 60101824 เด็กหญงิ ภูฟ้า ศุภกิจเจริญ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10 60101827 เด็กหญงิ วิริยา ปิงเมือง โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
11 60101832 เด็กหญงิ นิชาภัทร ปัญญานุกุล พระหฤทัยสวรรคโลก
12 60101838 เด็กหญงิ ชนิดาภา จันทร์เจริญ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
13 60101842 เด็กชาย ศุภเวช วงค์ชนะ อนุบาลพิษณุโลก
14 60101844 เด็กหญงิ สุภัค วิชัยวงษ์ อุทิศศึกษา
15 60101845 เด็กหญงิ โมทนา พลซา ธีรธาดา พิษณุโลก
16 60101851 เด็กชาย บุริธรรม์ ครุธน้อย โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
17 60101853 เด็กชาย ธนภัทร ชูถึง อนุบาลอุตรดิตถ์
18 60101856 เด็กหญงิ พชรภรณ์ จิราพงษ์ ยอแซฟพิจิตร
19 60101858 เด็กหญงิ รัญรติมา ด้วงนิ่ม อนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
20 60101865 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ นรถี อนุบาลวชิร
21 60101866 เด็กหญงิ ทรรศนีย์ สรสิทธิรุ่์งสกุล ยอแซฟพิจิตร
22 60101867 เด็กชาย กฤตานนท์ จงกล้าหาญ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
23 60101869 เด็กชาย ศุภกฤต แย้มดี จ่าการบุญ
24 60101870 เด็กชาย พิชชาธร ภูป่ระเสริฐ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
25 60101873 เด็กหญงิ ศิวพร อยูป่าน อนุบาลร่มฉัตร
26 60101875 เด็กชาย โภไคย โภคาทรัพย์ อนุบาลอุตรดิตถ์
27 60101876 เด็กหญงิ นิรชร บุญนวล ส่ินหมิน
28 60101883 เด็กหญงิ มุกชมพู สุ่มเนตร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
29 60101885 เด็กหญงิ ปาณิสรา บุญมีจิว โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
30 60101887 เด็กหญงิ ฌลัลกัณฐ์ สุภลาภ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง

โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร
ประกำศรำยชือ่ผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ ์กำรสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้ำศึกษำระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที ่1

ชือ่-สกุล



ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ ์: วันที่ 25  ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. - 12.00น.
ห้องสอบสัมภำษณ ์: 4213 (1/2) อาคาร 4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ เลขทีส่มัครสอบ โรงเรียน หมำยเหตุ

1 60101889 เด็กชาย จิรโชติ เหลืองสุรภีสกุล พาณิชสงเคราะห์
2 60101890 เด็กชาย ธัชชัย แสงธาราทิพย์ ส่ินหมิน
3 60101894 เด็กชาย กิตติพัฒน์ ศรีประดับ อนุบาลโรจนวิทย์
4 60101899 เด็กหญงิ ชนิกานต์ แขวงเเข่งขัน อนุบาลเพชรบูรณ์
5 60101902 เด็กหญงิ ศวิตา ศักด์ิเพชร พาณิชสงเคราะห์
6 60101904 เด็กชาย ศุภณัฐ รุจิเกียรติก าจร มหาไถ่ศึกษาเมืองพล
7 60101905 เด็กหญงิ ชัญญานุช สถาพรวรกิจ อนุบาลพิษณุโลก
8 60101912 เด็กหญงิ ศุภกานต์ ธนเกียรติสกุล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 60101916 เด็กชาย วราธร บ่อค า โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
10 60101918 เด็กหญงิ เบญญาพร อัคชาติ เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
11 60101924 เด็กหญงิ ณัฐภัททรพร ขารอยู่ อนุบาลเพชรบูรณ์
12 60101928 เด็กหญงิ กมลชนก สนธยามาลย์ อนุบาลเพชรบูรณ์
13 60101929 เด็กหญงิ ณัฐพิมล โกศัย โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
14 60101931 เด็กหญงิ ธัญวรัชญ์ ณีศะนันท์ อนุบาลสุโขทัย
15 60101932 เด็กหญงิ สิริยากร เชียสวัสด์ิ อนุบาลก าแพงเพชร
16 60101933 เด็กหญงิ ทิพย์กมล สุมลพันธุ์ เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 
17 60101934 เด็กชาย ภูมินทร์ จันทรวงศ์ ส่ินหมิน
18 60101939 เด็กชาย กันต์พงษ์ อัศวธรรมคุปต์ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
19 60101940 เด็กชาย ศุภกิจ จันทนะชาติ อนุบาลโรจนวิทย์
20 60101941 เด็กหญงิ นภัสวรรณ เพียรพัฒนรัฐ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
21 60101942 เด็กชาย ชนวีร์ ปินทะยา อนุบาลโรจนวิทย์
22 60101953 เด็กหญงิ กชพร ภูเ่พียร อนุบาลโรจนวิทย์
23 60101954 เด็กหญงิ ศุภวดี เถือ่นวิถี โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
24 60101956 เด็กชาย ปฐมภพ ถาวรศักด์ิ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
25 60101960 เด็กหญงิ บุญญานุช บัวกลม พาณิชสงเคราะห์
26 60101962 เด็กชาย ศิรวิทย์ นรภี อนุบาลโรจนวิทย์
27 60101963 เด็กชาย ปภาวิน ท่าโพธิ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
28 60101965 เด็กหญงิ สาริศา ปัญจมาพิรมย์ ยอแซฟพิจิตร
29 60101966 เด็กหญงิ กัญญณัฐฎ์ หาสาตร์สิน โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
30 60101968 เด็กชาย ชินพัฒน์ เกียรติวงค์ทอง อนุบาลพิษณุโลก
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ชือ่-สกุล



ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ ์: วันที่ 25  ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. - 12.00น.
ห้องสอบสัมภำษณ ์: 4213 (2/2) อาคาร 4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ เลขทีส่มัครสอบ โรงเรียน หมำยเหตุ

1 60101971 เด็กหญงิ รจิอร รุจิพิชพร อนุบาลโรจนวิทย์
2 60101976 เด็กชาย วชิรวิทย์ วรวุฒิเวคิน โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
3 60101978 เด็กชาย ธณนนทน์ ธะนะ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
4 60101982 เด็กหญงิ ไอริณ กล่ินหอม เซนต์โยเซฟนครสวรรค์
5 60101986 เด็กหญงิ สิริพัชร เมฆวัน วัดคูยาง
6 60101988 เด็กชาย ปรินทร์ ปัทมสิริวัฒน์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 60101991 เด็กหญงิ สุพิชชา บุญชัชวาลวงศ์ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
8 60101992 เด็กหญงิ กานต์สิรี ธารทองวงศ์ อนุบาลนครสวรรค์
9 60102003 เด็กหญงิ ธนนันท์ สังขฺป์ระเสริฐ อนุบาลชัยนาท
10 60102005 เด็กหญงิ ปัญญดา บุญยิม้ อนุบาลวชิร
11 60102006 เด็กชาย ธนาธิป แก่นนาค วัดคูยาง
12 60102013 เด็กชาย พีรศิณก์ พร าพหุรัตน์ โพฒิสารศึกษา
13 60102014 เด็กชาย วีรภัทร ฟักบัว อนุบาลชัยนาท
14 60102020 เด็กหญงิ อภิชญา ค้ าชู สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
15 60102028 เด็กหญงิ จิดาภา เหล็กเพชร อนุบาลนครสวรรค์
16 60102032 เด็กชาย อิงคศุรัฐ ทาปิน อนุบาลตาก
17 60102037 เด็กหญงิ จณิสตา เมืองยศ ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 60102042 เด็กหญงิ ณัฐฐากานต์ ไชยสอน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
19 60102043 เด็กชาย อิศสรา ผลพระ สาธิต
20 60102054 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ จุย้พ่วง อนุบาลโรจนวิทย์
21 60102056 เด็กชาย ณพสณฑ์ ราศรี ปรีชานุศาสตร์
22 60102059 เด็กหญงิ นรินพร จันทร์แยง อนุบาลหล่มเก่า
23 60102060 เด็กหญงิ ขวัญพิชชา เรืองเจริญ อนุบาลชุมแพ
24 60102064 เด็กหญงิ อินทิรา ปานกรณ์ เทพผดุงศิษย์ศึกษา
25 60102069 เด็กหญงิ นภสร พงศ์ศุภะมงคล โพฒิสารศึกษา
26 60102071 เด็กชาย กิตติธัช ตุงคะเตชะ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
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