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ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ัมภาษณ ์

เพื่อเข้าศึกษาระดับอนบุาล 1 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

ณ ห้องเสลา 2 ชั้น 1 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

ที ่ ล าดับ ชื่อ-นามสกลุ 

1 B21 ด.ญ. Cam Thai LinH An 

2 A14 ด.ช. กรวิชญ์ เงาวิศิษฎ์กุล 

3 A04 ด.ช. กฤตธน จรรยาสิริ 

4 A05 ด.ช. ธนกฤต จรรยาสิริ 

5 B16 ด.ช. ก้องฟ้า พงศ์ศรีมาศ 

6 A01 ด.ญ. จารวี นะมาวงศ์ 

7 B19 ด.ช. จิตติพัฒน์ เกตุแก้ว 

8 B02 ด.ญ. จิรภัทร จันทนินทร 

9 B06 ด.ญ. ชมพูนุช ลิขิตวัฒนไพศาล 

10 B24 ด.ญ. ชัญญา จาดยางโทน 

11 B10 ด.ญ. ญดาลิน ช้างพินิจ 

12 B18 ด.ช. ญาณภัทร ไชยฤกษ์ 

13 B29 ด.ช. ณพชร เจริญรัตน์ 

14 B11 ด.ญ. ณลินดา ช้างพินิจ 

15 A03 ด.ช. ณัฏฐกิตต์ ค าธัญวงษ์ 

16 B26 ด.ช. ณัฐพัฒน์ จัดสูงเนิน 

17 B12 ด.ญ. ณิชนันทน์ สนั่นนาม 

18 A10 ด.ญ. ณิชาภัทร ทูลแก้วธัญธร 
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ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ัมภาษณ ์

เพื่อเข้าศึกษาระดับอนบุาล 1 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

ณ ห้องเสลา 2 ชั้น 1 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

ที ่ ล าดับ ชื่อ-นามสกลุ 

19 A07 ด.ช. ธนบูลย์ พุ่มภู่ 

20 A22 ด.ญ. ธนัญากร อยู่คล้าย 

21 A23 ด.ช. ธนาธิป เพชรยื้อ 

22 B15 ด.ญ. ธนิดา ลี้บุตร 

23 B01 ด.ช. ธนินวัฒน์ มาอยู่ 

24 B05 ด.ช. ธมลปกรณ ์พ่ึงพาพุทธธรรม 

25 B17 ด.ญ. ธมลวรรณ บุญวังแร่ 

26 A16 ด.ช. นทีบดินทร์ มนัส 

27 B13 ด.ช. นภสุ น่วมเจริญ 

28 B03 ด.ญ. นันดา กิตติมาลา 

29 B04 ด.ญ. ชานาร์ กิตติมาลา 

30 A27 ด.ญ. นันทภัค วัดสง่า 
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ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ัมภาษณ ์

เพื่อเข้าศึกษาระดับอนบุาล 1 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.  

ณ ห้องเสลา 2 ชั้น 1 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

ที ่ ล าดับ ชื่อ-นามสกลุ 

31 B25 ด.ญ. นารา บุญรักษ์ 

32 A02 ด.ช. นิพิฐพนธ์ สิงหพันธ์ 

33 B14 ด.ญ. บุญญากร เครืออินทร์ 

34 A20 ด.ช. ปริณ โฆษิตคณิน 

35 A13 ด.ช. ปริณ สนอ่อง 

36 B27 ด.ญ. ปริยากร นันทปรีชากุล 

37 B30 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ใจเที่ยงธรรม 

38 A11 ด.ช. พงษ์กานต ์ตั้งตระการพงษ์ 

39 A25 ด.ญ. พชรพรรณ เรเรือง 

40 A15 ด.ญ. พัทธนันท์ นพดล 

41 A26 ด.ช. พัสกร หาญนภาชีวิน 

42 A24 ด.ช. พีรวิชญ์ ศิริลักษณ์ 

43 B23 ด.ช. พุทธกร สอนศรี 

44 B08 ด.ช. ภัททนนท์ แต่งเนตร 

45 B31 ด.ช. ภูริพัฒน์ ก้อนคง 

46 A19 ด.ช. ยศกร ตั้งรัตนประเสริฐ 

47 A18 ด.ญ. ริสะ โมริโมโตะ 

48 A06 ด.ช. ศรันภัทร ญาณสิทธ์ 

49 B07 ด.ญ. ศรุตา เฉลียว 
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ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ัมภาษณ ์

เพื่อเข้าศึกษาระดับอนบุาล 1 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.  

ณ ห้องเสลา 2 ชั้น 1 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

 

ที ่
ล าดับ ชื่อ-นามสกลุ 

50 A12 ด.ญ. ศศิรัศมี ตาลศรี 

51 A09 ด.ญ. ศิรญา ตะพานนาค 

52 A08 ด.ช. ศิรวิทย์ ตะพานนาค 

53 A21 ด.ญ. สิริวรางค์ มีสุข 

54 B32 ด.ญ. สุธิวดา รอดสิน 

55 B09 ด.ช. อเล็น ชนานันท์ ฮอลล์ 

56 B22 ด.ช. อธิก เลิศประกายรัตน์ 

57 A17 ด.ญ. อาภัสราพร สวนนุ่ม 

58 B20 ด.ช. เอกพิสิษฐ์ ชาบางโชตินันท์ 
 


