การรายงานตัวเพื่อสอบคัดเลือกรอบสอง
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560
ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียนเดิม

จังหวัด

1

01000010 นางสาวศากุนต์ สรรพสาร

สิรินธรราชวิทยาลัย

นครปฐม

2

01000012 เด็กหญิงกนกวรรณ ประเสริฐนพคุณ สิรินธรราชวิทยาลัย

นครปฐม

3

01000015 เด็กหญิงจริยา ดอกไม้ศรีจันทร์

สิรินธรราชวิทยาลัย

นครปฐม

4

01000016 นางสาวชนัญชิดา พรหมมา

สิรินธรราชวิทยาลัย

นครปฐม

5

01000017 เด็กหญิงชัญญานุช ชาตรี

สิรินธรราชวิทยาลัย

นครปฐม

6

01000018 เด็กหญิงพัทรศรณ์ ปาปะไกร

สิรินธรราชวิทยาลัย

นครปฐม

7

01000019 นางสาวอวภาส์ แสงสว่าง

สิรินธรราชวิทยาลัย

นครปฐม

8

01000032 เด็กชายภัคพล อังศุธีรกุล

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ

นครปฐม

9

01000056 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี สีไสว

สิรินธรราชวิทยาลัย

นครปฐม

10

01000057 นายธารา พงศ์ทองผาสุข

สิรินธรราชวิทยาลัย

นครปฐม

11

01000059 เด็กหญิงผุสชา สาลีวัสศอาภรณ์

นครปฐม

12

01000070 เด็กชายรวินทร์ ยิ่งสกุล

13

01000072 นางสาววรรณวลัย ศาสตร์เวช

ิริ
สิ นธรราชวิทยาลัย
กาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม
สิรินธรราชวิทยาลัย

14

01000074 นางสาวสิริอุมา บุญเพ็ง

สิรินธรราชวิทยาลัย

นครปฐม

15

01000093 เด็กชายจิรวัฒน์ ธเนศสิริพงศ์

สาธิต มรภ.นครปฐม

นครปฐม

นครปฐม
นครปฐม
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16

01000094 เด็กชายทัตพงศ์ เที่ยวมาพบสุข

พระปฐมวิทยาลัย

นครปฐม

17

01000097 เด็กหญิงกชพรรณ จุฑารัตน์

สิรินธรราชวิทยาลัย

นครปฐม

18

01000099 เด็กชายรัชเดช แก้วโกมุท

วัดไร่ขิงวิทยา

นครปฐม

19

01000119 นายชนาธิป บุญสมประสงค์

นาคประสิทธิ์

นครปฐม

20

01000149 เด็กหญิงพลอย สามน้อยงาม

สิรินธรราชวิทยาลัย

นครปฐม

21

01000202 เด็กหญิงศุภลักษ์ พุทธคุณ

ราชินีบูรณะ

นครปฐม

22

01000213 เด็กชายภาณุพงศ์ ไชยศรี

รัตนโกสินทร์สมโภชฯ

นครปฐม

23

02000080 เด็กชายชาญวิทย์ ป๎ญจธนศักดิ์

ราชวินิต นนทบุรี

นนทบุรี

24

03000042 เด็กชายกรวิชญ์ ฤกษ์สันทัด

สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปทุมธานี

25

03000101 เด็กชายศิลาดล ชาวนาทุ่ง

สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปทุมธานี

26

03000116 เด็กชายธนพัฒน์ อธิป๎ญญาวงศ์

สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปทุมธานี

27

03000141 เด็กหญิงเอมวิกา แสงคากุล

สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปทุมธานี

28

03000228 เด็กชายกิตติพงศ์ รอดไม้

สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปทุมธานี

29

03000236 นายธิติวุฒิ เพิ่มผลประเสริฐ

สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปทุมธานี

30

04000012 เด็กหญิงอณัศยา พรมาลัยรุ่งเรือง

สตรีสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

31

04000094 เด็กหญิงอรวลี กมลนาวิน

นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบฯ สมุทรปราการ

32

05000013 นางสาวพิมทิชา แสงสว่าง

สมุทรสาครบูรณะ

สมุทรสาคร

33

05000018 เด็กหญิงกษัตตรี ศิริสาร

สมุทรสาครวิทยาลัย

สมุทรสาคร

34

10000072 นางสาวบุณฑริก รัตนพยัต

ธิดานุเคราะห์

สงขลา

35

10000129 เด็กหญิงธวัลรัตน์ สุวรรณรัศมี

ธิดานุเคราะห์

สงขลา
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36

10000292 เด็กชายขอบฟ้า แก้วสุกข์

หาดใหญ่วิทยาลัย 2

สงขลา

37

10000384 เด็กชายณภัทร์ ภูริภัทรพันธุ์

แสงทองวิทยา

สงขลา

38

12000425 เด็กหญิงพิชญ์สินี ใจอารีย์

เบญจมราชูทิศฯ

นครศรีธรรมราช

39

12000431 เด็กหญิงหทัยรัตน์ ศรีสว่าง

ฉวางรัชดาภิเษก

นครศรีธรรมราช

40

13000204 เด็กหญิงธนัญญา ดายัง

พัทลุง

พัทลุง

41

14000099 นางสาววนัฐศิกานต์ อิสระบูรณะฤทธิ์ สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

42

14000102 เด็กหญิงณิชกานต์ ลวณะสกล

สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

43

14000118 เด็กหญิงธนัชพร พลารชุน

สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

44

14000201 นางสาวบุญรรัตน์ บุญพันธ์

มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

45

14000202 นางสาวเกตุกัญญา ถิ่นธารา

มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

46

14000203 เด็กหญิงดลพร คายทอง

สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

47

14000240 นางสาวสิรามล อินทร์หนองทะ

สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

48

14000255 นางสาวธันย์ชนก สุป๎นตี

สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

49

14000287 นายจุฬวิทย์ ริยาพันธ์

สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

50

15000034 นางสาวญาณภัทร ภาณุภาส

ภูเก็ตวิทยาลัย

ภูเก็ต

51

16000041 นางสาวกัลยกร บุญธีระเลิศ

อ่าวลึกประชาสรรค์

กระบี่

52

20000013 เด็กหญิงพิชชาอร สาลีโภชน์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ราชบุรี

53

20000028 เด็กหญิงพรรษกร เกษมสิทธิ์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ราชบุรี

54

20000034 เด็กหญิงพิรญาณ์ อารีกิจ

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ราชบุรี

55

20000036 เด็กหญิงกฤตษกร อนุสรณ์วุฒิ

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ราชบุรี
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56

20000039 เด็กชายภราดา วัชรเสมากุล

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ราชบุรี

57

20000041 เด็กหญิงธิดารัตน์ เนตรธานนท์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ราชบุรี

58

20000042 เด็กชายธีระพันธ์ มุขโต

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ราชบุรี

59

20000047 เด็กชายณัฐภูมิ พัฒน์จันทร์หอม

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ราชบุรี

60

20000051 นายรวีธัช สิงห์โต

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ราชบุรี

61

20000067 เด็กหญิงธีรพร บุญเกิด

ราชโบริกานุเคราะห์

ราชบุรี

62

20000078 เด็กชายกฤติน สุขศรี

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ราชบุรี

63

20000088 นางสาวศุภัสรา ตันเปาว์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ราชบุรี

64

20000093 เด็กหญิงนรมน รักวงศ์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ราชบุรี

65

20000133 เด็กชายณรงค์เดช เปลี่ยนขา

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ราชบุรี

66

20000142 เด็กหญิงปาณิสรา มั่นคง

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ราชบุรี

67

20000147 เด็กหญิงชุภาณัฏฐ์ อนันต์ธนิกกุล

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ราชบุรี

68

20000164 นายนพดล ทวัชัยทศพล

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ราชบุรี

69

20000178 เด็กหญิงณิชกานต์ กรีธาธร

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ราชบุรี

70

20000210 เด็กหญิงกัญจนาภรณ์ วิธูชุลี

ราชโบริกานุเคราะห์

ราชบุรี

71

20000220 เด็กหญิงนิธิพัฒน์ แสงมาลา

ธีรศาสตร์

ราชบุรี

72

20000230 เด็กชายชยากร ผาโสม

ธีรศาสตร์

ราชบุรี

73

20000241 เด็กชายวสวัตติ์ เสียงลือชา

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ราชบุรี

74

21000015 เด็กหญิงกรองกาญจน์ สีเดือน

วิสุทธรังษี

กาญจนบุรี

75

21000017 นายณัชพล นิลพันธ์

วิสุทธรังษี

กาญจนบุรี
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76

21000022 เด็กหญิงภคมน ตั้งบุญดวงจิตร

ท่ามะกาวิทยาคม

กาญจนบุรี

77

21000087 เด็กชายพลวิชญ์ คงศิริ

วิสุทธรังษี

กาญจนบุรี

78

21000099 เด็กหญิงชมนารถ ดอกบัว

วิสุทธรังษี

กาญจนบุรี

79

21000138 เด็กชายโดมชัย รักคล้า

พระแท่นดงรังวิทยาคาร

กาญจนบุรี

80

22000040 เด็กหญิงพัทธยา อยู่ดี

สามร้อยยอดวิทยาคม

ประจวบคีรีขันธ์

81

23000053 เด็กหญิงนริศรา ขุนทิพย์

เบญจมเทพอุทิศฯ

เพชรบุรี

82

23000206 เด็กหญิงภัทรนันท์ สืบสายเผ่าพันธุ์

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

83

24000007 นางสาวอิสรียาพร แซ่เต๋ง

ศรัทธาสมุทร

สมุทรสงคราม

84

25000017 เด็กชายพศิน เเก้วนิล

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ

สุพรรณบุรี

85

25000155 เด็กชายกษิดิศ ธิติพงศ์พันธ์

กรรณสูตศึกษาลัย

สุพรรณบุรี

86

25000168 เด็กหญิงณิชาภา จันทร์ประทัด

สงวนหญิง

สุพรรณบุรี

87

25000170 เด็กหญิงธรรยธร โชติพันธุ์

สงวนหญิง

สุพรรณบุรี

88

25000180 เด็กหญิงนภัสสร พรมสุ่น

สงวนหญิง

สุพรรณบุรี

89

26000173 เด็กหญิงคณินธร แสงจันทร์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี

90

26000387 เด็กชายธีรภัทร สอนประภา

วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี

91

28000044 เด็กหญิงวิลาสินี ยมรักษ์

จอมสุรางค์อุปถัมภ์

พระนครศรีอยุธยา

92

28000130 เด็กหญิงเนตรชนก ยิ้มทอง

อยุธยาวิทยาลัย

พระนครศรีอยุธยา

93

33000125 เด็กหญิงชุตกิ าญจน์ คงรอด

เฉลิมขวัญสตรี

พิษณุโลก

94

33000232 เด็กหญิงฌานิกาศ์ เลิศขจรสิน

มัธยมสาธิต ม.นเรศวร

พิษณุโลก

95

33000295 เด็กหญิงพิชญา พูนทองพันธ์

มัธยมสาธิต ม.นเรศวร

พิษณุโลก
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96

33000354 เด็กหญิงชนัญชิดา พรมรัตน์

เฉลิมขวัญสตรี

พิษณุโลก

97

36000022 เด็กหญิงเหมือนฝ๎น วรรณทอง

ตาคลีประชาสรรค์

นครสวรรค์

98

36000078 เด็กชายชัยสิทธิ์ วิญํูชาคริต

ตาคลีประชาสรรค์

นครสวรรค์

99

36000140 เด็กหญิงอภิชญา แก้วนิล

ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

นครสวรรค์

100

49000051 เด็กหญิงปริตรา วณิชชานนท์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

101

49000077 เด็กชายภีร์ เพียงพอ

ดอนบอสโกวิทยา

อุดรธานี

102

49000154 นายจักกาย จินดา

ดอนบอสโกวิทยา

อุดรธานี

103

63000377 นายธีรดนย์ บุตรศรีภูมิ

ราชสีมาวิทยาลัย

นครราชสีมา

104

63000557 นายร่มธรรม สุขเหลือ

ราชสีมาวิทยาลัย

นครราชสีมา

105

67000233 เด็กหญิงพัชรนันท์ จงใจงาม

สิรินธร

สุรินทร์

106

68000294 นางสาวเรืองมณี เข็มทอง

สิงห์สมุทร

ชลบุรี

107

73000053 เด็กหญิงณัฐนันท์ โชติมงคล

ปราจิณราษฎรอารุง

ปราจีนบุรี

108

74000079 เด็กชายลัทธพล ปิยะสุข

ระยองวิทยาคม

ระยอง

109

74000086 เด็กชายศศิน วงศ์สุริยศักดิ์

ระยองวิทยาคม

ระยอง

110

75000057 เด็กหญิงจริตา เฮง

สาเร็จวิทยา

สระแก้ว

111

78000006 นายศุภกร แสงนภากาศ

สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

กรุงเทพมหานคร

112

78000068 เด็กหญิงชิดชนก นามเจริญ

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ

นครปฐม

113

78000179 เด็กหญิงธนัชพร ไตรรัตนาพงศ์

สตรีวัดมหาพฤฒารามฯ

กรุงเทพมหานคร

114

78000213 นางสาวณัฐวัลย์ วงศ์แสงทิพย์

สตรีวัดมหาพฤฒารามฯ

กรุงเทพมหานคร

115

78000242 เด็กหญิงพัสตร์ชิตา สิริพสุโชค

สามเสนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร
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116

78000296 เด็กหญิง ณ มาดา วิเศษวิทยเวช

ราชินีบน

กรุงเทพมหานคร

117

78000450 เด็กหญิงภคปภา ตรีพนากร

เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

118

78000667 เด็กหญิงสโรชา ขุนประเสริฐ

สารสาสน์วิเทศนครปฐม

นครปฐม

119

78000681 นางสาวบุณยานุช กิตินันท์ประกร

ศึกษานารี

กรุงเทพมหานคร

120

78000725 เด็กหญิงกีรติ อรรถมณี

สารสาสน์วิเทศนครปฐม

นครปฐม

121

78000746 เด็กหญิงธรรม์ธาดา พลดงนอก

เซนต์โยเซฟบางนา

สมุทรปราการ

122

78000755 เด็กหญิงพิชชาภา เลิศศรีสุวัฒนา

ราชินี

กรุงเทพมหานคร

123

78000787 เด็กหญิงชญานิศ จารุทิกร

พระปฐมวิทยาลัย

นครปฐม

124

78000832 เด็กหญิงฐิตารีย์ จานงนุสรณ์

ราชินีบน

กรุงเทพมหานคร

125

78000858 เด็กหญิงสุกัญญา ชินวิชา

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

126

78000994 เด็กหญิงวรกมล ฤกษ์บางพลัด

จุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ

ปทุมธานี

127

78001020 เด็กชายภัทรบดินทร์ สอนรอด

จุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ

ปทุมธานี

128

78001064 เด็กหญิงสวริณ พฤติสืบ

สายป๎ญญารังสิต

ปทุมธานี

129

78001166 เด็กชายกิตติธร แก้วไกรเพชร์

พระปฐมวิทยาลัย

นครปฐม

130

78001193 เด็กหญิงศิริรัตน์ วนาประเสริฐศักดิ์

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

131

78001231 เด็กหญิงเบญจพร เบญพาด

วัดราชโอรส

กรุงเทพมหานคร

132

78001355 เด็กหญิงอารียา สุทัศโชติ

เซนต์โยเซฟทิพวัล

สมุทรปราการ

133

78001378 เด็กหญิงป๎ทมาพร อิ่มแก้ว

อัสสัมชัญธนบุรี

กรุงเทพมหานคร

134

78001473 นางสาวพลอยปภัส เพียรชูพัฒน์

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

กรุงเทพมหานคร

135

78001514 เด็กหญิงอรุโณทัย พฤกษ์พิจารณ์

เขมะสิริอนุสสรณ์

กรุงเทพมหานคร
แผ่นที่ 7 / 9

|| การรายงานตัวเพื่อสอบคัดเลือกรอบสอง
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ

โครงการ วมว.

ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียนเดิม

จังหวัด

136

78001584 เด็กหญิงปทิดา ตันติธนากรกุล

วัดราชโอรส

กรุงเทพมหานคร

137

78001631 นางสาวรัตน์ชีวัน ทองกาง

บ้านปล่องเหลี่ยม

สมุทรสาคร

138

78001635 เด็กหญิงสิณีกญ
ั ย์ ยิ่งอริยกุล

เซนต์โยเซฟบางนา

สมุทรปราการ

139

78001676 เด็กหญิงแพรวา แม้นเดช

วิสุทธรังษี

กาญจนบุรี

140

78001728 เด็กหญิงทิพย์ญาดา แซ่เซ็ง

ศึกษานารี

กรุงเทพมหานคร

141

78001875 นางสาวอารีย์พร ทรงธนะสิษฐ์

ราชินีบูรณะ

นครปฐม

142

78001877 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ สุวรรณกวีการ

ราชินีบูรณะ

นครปฐม

143

78001914 เด็กชายหิรัญปกรณ์ จิราพัชญ์หิรัญ

รุ่งอรุณ

กรุงเทพมหานคร

144

79000091 เด็กหญิงชมพูพิชญา สายบุญยาดิษฐ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

กรุงเทพมหานคร

145

79000837 นางสาวอภิชญา ชิตเครือ

สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปทุมธานี

146

80000120 เด็กหญิงนวพร อาวสกุลสุทธิ

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหงฯ กรุงเทพมหานคร

147

80000178 เด็กชายศุภกิตต์ วงศ์โต

สวนกุหลาบวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

148

80000317 เด็กหญิงญาณิศา ปานพลอย

สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

149

80000556 เด็กหญิงสุขฤทัย ไชยเยส

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

150

80000690 นางสาวณัฐฐาพร ศรีสุคนธรัตน์

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

151

80000747 เด็กหญิงมนัชญา อินทราไสย

สายน้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

กรุงเทพมหานคร

152

81000129 เด็กชายพศินณัฐ วงศ์ธัญวัฒน์

สวนกุหลาบวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

153

81000230 เด็กหญิงเปมิกา หอมจันทร์

สารสาสน์วิเทศศึกษา

สมุทรปราการ

154

81000304 เด็กหญิงรัญชิดา ยุคเกษมวงศ์

สายป๎ญญาฯ

กรุงเทพมหานคร

155

81000307 นางสาวแทนตะวัน แซ่ซงึ

วัดอินทาราม

กรุงเทพมหานคร
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156

81000326 นางสาวสุประวีณ์ ประเสริฐสกุลไชย มัธยมวัดหนองแขม

กรุงเทพมหานคร

157

81000334 เด็กชายฉัตรตรา เขมพฤทธิ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

158

81000398 เด็กหญิงชยาภา คะประสิทธิ์

ราชินีบน

กรุงเทพมหานคร

159

81000469 นางสาวรมิตา เฉลิมโสภณ

อัสสัมชัญคอนแวนต์

กรุงเทพมหานคร

160

81000637 เด็กหญิงกัญจนฉัตร ปล้องอ่อน

เขมะสิริอนุสสรณ์

กรุงเทพมหานคร
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