
สอบวนัอาทิตยท่ี์ 27 สิงหาคม 2560     เวลา 13.00-16.00 น.     ห้องสอบท่ี .......1.......หมายเลขห้องสอบ ......622..........

ล าดบัท่ี รหสัประจ าตวั ค าน าหน้า ช่ือ-สกลุ ลายมือช่ือ หมายเหตุ

1 31600002 นางสาว พชิญ์สนิ ีชศูร

2 31600004 นางสาว วรศลิป์  วงศเ์สถยีร

3 31600005 เดก็ชาย กนษิฐ ์บุญเฉดิ

4 31600010 นาย ณชัพล บุญชู

5 31600011 เดก็หญงิ ณชัชา วงศว์ชริวฒัน์

6 31600014 นางสาว วลิาสนิ ีใหมสุวรรณ์

7 31600023 เดก็ชาย พชัรพล นวเลศิปัญญา

8 31600024 นางสาว อารยา ดวงรตัน์

9 31600028 นางสาว กริณา วนีะกุล

10 31600029 เดก็ชาย พรีะพงศ ์ถัว่ตุ้น

11 31600033 เดก็ชาย ตณิณา นลิพงศ์

12 31600036 เดก็ชาย กนัตนินัท ์ทอธราเมธา

13 31600039 เดก็หญงิ ภสัสริ ีพุฒทอง

14 31600041 เดก็ชาย ธนกร ไชยยุทธ

15 31600044 นาย วษกร แกว้บ ารงุ

16 31600046 เดก็ชาย เตชวนั ทพิย์คง

17 31600052 นางสาว ฐติพชิาพร วนัทนาพทิกัษ์

18 31600054 นาย ชติชนก ฤทธมิาศ

19 31600062 นาย ธรีภทัร สารนพคุณ

20 31600066 เดก็หญงิ นปิณุ ดชันี

21 31600067 นางสาว พรนชัชา ทองหวัเตย

22 31600068 เดก็ชาย นบธรรม จริะจรสั

23 31600071 เดก็หญงิ ชนกิานต ์ทองแดง

24 31600073 เดก็หญงิ ชุตกิาญจน์ ผลแกว้

25 31600074 นางสาว ณฏัฐณชิา มัง่คัง่

26 31600075 นาย นวิฒัน์ จนัทอง

27 31600076 นาย นวมนิทร ์พลูขจติ

28 31600078 นางสาว ญาณศิา สุวรรณพานชิ

29 31600079 เดก็ชาย ภมูนิทร ์รุง่แกว้

30 31600081 เดก็หญงิ ศศวิมิล อทิธขิจรกุล

จ านวนผูข้าดสอบ.....................คน

รหสัประจ าตวัผูข้าดสอบ..........................................................................................................................................

ลงชื่อกรรมการคุมสอบ คนที ่1 ............................................ลงชื่อกรรมการคุมสอบ คนที ่2 ............................................

รายช่ือผูมี้สิทธิสอบคดัเลือกโครงการ สอวน ศนูยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ปีการศึกษา 2560

วิชา คณิตศาสตร ์ศนูยส์อบ โรงเรียนสรุาษฎรธ์านี

จ านวนผูเ้ขา้สอบ.....................คน



สอบวนัอาทิตยท่ี์ 27 สิงหาคม 2560     เวลา 13.00-16.00 น.     ห้องสอบท่ี .......2.......หมายเลขห้องสอบ ......623..........

ล าดบัท่ี รหสัประจ าตวั ค าน าหน้า ช่ือ-สกลุ ลายมือช่ือ หมายเหตุ

1 31600082 เดก็หญงิ ณฐันร ีวงศส์บืสนัตติ

2 31600086 เดก็หญงิ จริญัญา น้อยสุพฒัน์

3 31600090 เดก็ชาย พุฒพิงศ ์เรอืงเสวยีด

4 31600092 นางสาว มนชัญา มาลารตัน์

5 31600095 เดก็หญงิ ปองขวญั เจนกจิวฒันาเลศิ

6 31600096 เดก็หญงิ พอฤทยั เจนกจิวฒันาเลศิ

7 31600097 เดก็ชาย ณฐันนัท ์ฐโิตประการ

8 31600107 เดก็ชาย วรีวชิญ์ ดวงภกัดี

9 31600112 เดก็ชาย คุณากร ชเูชดิ

10 31600116 เดก็หญงิ ภทัรดา พฒัทวี

11 31600117 เดก็หญงิ บุญระพ ีสุจรีพนัธ์

12 31600120 เดก็ชาย คาลอม เจมส ์โคลลี

13 31600121 เดก็หญงิ ธญัวรตัม ์เกื้อดว้ง

14 31600124 นาย อภสิทิธิ ์มะลวิลัย์

15 31600125 นางสาว บุษกร มสีทิธิ ์

16 31600126 นาย ศรวีชิยั ทุมรตัน์

17 31600127 นางสาว อรสิา นคิมเขต

18 31600128 นางสาว มกุตนนัท ์ปลอดจนิดา

19 31600131 เดก็ชาย ศศนิ ธนะภพ

20 31600139 เดก็ชาย เมธพนธ์ คงพนัธ์

21 31600141 นางสาว ญาณศิา เพชรช่วย

22 31600142 นาย ปรวิฒัน์ เกษแกว้

23 31600146 นางสาว โชตมิณ ีแดงฉตัร

24 31600152 เดก็หญงิ พมิพล์ภสั ศรพีฒัน์พริยิกุล

25 31600161 นาย ณฐัภทัร เกษมสุข

26 31600162 เดก็หญงิ สุวภทัร กายนติย์

27 31600163 นาย จริเมธ ลิม้สุวรรณ

28 31600166 นางสาว ธนชัพร ช่วยเกดิ

29 31600168 เดก็ชาย ปาราเมศ โชตพิงค์

30 31600170 นางสาว ปานฤทยั อุไรโรจน์

จ านวนผูข้าดสอบ.....................คน

รหสัประจ าตวัผูข้าดสอบ..........................................................................................................................................

ลงชื่อกรรมการคุมสอบ คนที ่1 ............................................ลงชื่อกรรมการคุมสอบ คนที ่2 ............................................

จ านวนผูเ้ขา้สอบ.....................คน

รายช่ือผูมี้สิทธิสอบคดัเลือกโครงการ สอวน ศนูยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ปีการศึกษา 2560

วิชา คณิตศาสตร ์ศนูยส์อบ โรงเรียนสรุาษฎรธ์านี



สอบวนัอาทิตยท่ี์ 27 สิงหาคม 2560     เวลา 13.00-16.00 น.     ห้องสอบท่ี .......3.......หมายเลขห้องสอบ ......624..........

ล าดบัท่ี รหสัประจ าตวั ค าน าหน้า ช่ือ-สกลุ ลายมือช่ือ หมายเหตุ

1 31600174 เดก็หญงิ ปวรศิา อมรตยิางกรู

2 31600175 เดก็หญงิ ชนากานต ์สนูกามรตัน์

3 31600181 เดก็ชาย ศาสตรนิ ชชู่วย

4 31600187 นาย พรพงศ ์แกว้กญัญาติ

5 31600190 นางสาว ปญุชรสัมิ ์พฒันรกัษ์

6 31600191 นางสาว พทัธนนัท ์เกยีรตยิศนุสรณ์

7 31600198 นาย ธรีเมธ เตชะเรอืงสุวรรณ

8 31600199 นางสาว ณฐัสติา สุวรรณนติย์

9 31600203 นาย อภลิาภ มสูกิะ

10 31600214 เดก็หญงิ แกว้ตระกลู เกตุกนั

11 31600215 เดก็หญงิ ตระกลูแกว้ เกตุกนั

12 31600217 เดก็ชาย จกัรมณฑ ์มากจนัทร์

13 31600222 เดก็หญงิ พชรกมล แซ่ลิม่

14 31600225 เดก็ชาย ภดูสิ เจด็วรรณะ

15 31600227 นาย สุทธนพ รตัตานุกลู

16 31600230 นางสาว บุษกร มากบุญ

17 31600231 นางสาว พชิามญชุ์ ยงัผอ่ง

18 31600236 นางสาว ณฐันชิา ศริริกัษ์

19 31600237 นางสาว วชัรมน ใจชื่น

20 31600238 นางสาว อาทยิา เมอืงเกดิ

21 31600241 นางสาว กนกรตัน์ ปราบปราม

22 31600251 เดก็ชาย วรีภทัร รยิาพนัธ์

23 31600254 เดก็หญงิ สวรนิทร ์โชคชยัปัถมาพร

24 31600255 นางสาว จนัทรต์มิา เสทนิ

25 31600257 นางสาว ณฐัวด ีเมด็ฝ้าย

26 31600260 เดก็หญงิ เบญญาภา คุม้วงศ์

27 31600265 เดก็หญงิ แพรพลอย ประดา

28 31600268 เดก็ชาย ภดูศิ จนัทรอ์นิทร์

29 31600269 นางสาว ธนัย์ชนก สุปันตี

30 31600270 นาย พงศกร จนิดาพล

จ านวนผูข้าดสอบ.....................คน

รหสัประจ าตวัผูข้าดสอบ..........................................................................................................................................

ลงชื่อกรรมการคุมสอบ คนที ่1 ............................................ลงชื่อกรรมการคุมสอบ คนที ่2 ............................................

รายช่ือผูมี้สิทธิสอบคดัเลือกโครงการ สอวน ศนูยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ปีการศึกษา 2560

วิชา คณิตศาสตร ์ศนูยส์อบ โรงเรียนสรุาษฎรธ์านี

จ านวนผูเ้ขา้สอบ.....................คน



สอบวนัอาทิตยท่ี์ 27 สิงหาคม 2560     เวลา 13.00-16.00 น.     ห้องสอบท่ี .......4.......หมายเลขห้องสอบ ......625..........

ล าดบัท่ี รหสัประจ าตวั ค าน าหน้า ช่ือ-สกลุ ลายมือช่ือ หมายเหตุ

1 31600272 นางสาว พชิญาพร ชมบุญ

2 31600273 นาย อาทติย์ สมณะ

3 31600274 นางสาว ศริาวรรณ แซ่แดง

4 31600276 นาย ธญัสษิฐ ์ อมรสงัข์

5 31600280 นาย เกยีรตภิมู ิพฤฒพิบิลูธรรม

6 31600283 นาย สรวศิ วงศส์ุบรรณ

7 31600284 นางสาว เปมกิา ภูบุ่บผากาญจน

8 31600286 นาย ณฐพงศ ์เจรญิลาภ

9 31600305 นางสาว จงัคนษิฐา สกุลธนา

10 31600308 เดก็หญงิ กานตธ์ดิา หนูสวสัดิ ์

11 31600309 เดก็หญงิ พจนชิากรณ์ พลูสวสัดิ ์

12 31600310 เดก็ชาย เปรมรจุ ชาสวสัดิ ์

13 31600311 เดก็หญงิ กมลรตัน์ อนิทรส์งัข์

14 31600312 เดก็หญงิ อญัญาฎา  บุญรงัษี

15 31600317 นาย ธราดล ชชัชยัวรกฤศ

16 31600318 นาย กติกรู ไอศวรรย์วงศ์

17 31600320 เดก็หญงิ จาฏุพจัน์ จารโุภคาวฒัน์

18 31600330 เดก็ชาย ชโนทยั มกุดากุล

19 31600331 เดก็หญงิ อรนลนิ สมบรูณ์

20 31600332 เดก็ชาย อมัพร แดงดา

21 31600333 เดก็ชาย ปวรศิร หทยัวสวีงศ์

22 31600336 เดก็หญงิ สุธกิานต ์สุขประสทิธพิร

23 31600337 นาย ธนกร พรหมคง

24 31600338 นาย จริพสั ใจสุข

25 31600347 นางสาว เอมี ่จณสิตา กรนี

26 31600350 นาย เมธสั ศรวีริฬุหโ์ชติ

27 31600354 เดก็หญงิ สาวติตร ีเดชเจรญิ

28 31600357 เดก็หญงิ พชิญ์สนิ ีรตันพนัธุ์

29 31600358 เดก็หญงิ ธญัวรตัม ์สงคงคา

30 31600359 นางสาว ณฐัวล ีวงศแ์กว้

จ านวนผูข้าดสอบ.....................คน

รหสัประจ าตวัผูข้าดสอบ..........................................................................................................................................

ลงชื่อกรรมการคุมสอบ คนที ่1 ............................................ลงชื่อกรรมการคุมสอบ คนที ่2 ............................................

รายช่ือผูมี้สิทธิสอบคดัเลือกโครงการ สอวน ศนูยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ปีการศึกษา 2560

วิชา คณิตศาสตร ์ศนูยส์อบ โรงเรียนสรุาษฎรธ์านี

จ านวนผูเ้ขา้สอบ.....................คน



สอบวนัอาทิตยท่ี์ 27 สิงหาคม 2560     เวลา 13.00-16.00 น.     ห้องสอบท่ี .......5.......หมายเลขห้องสอบ ......626..........

ล าดบัท่ี รหสัประจ าตวั ค าน าหน้า ช่ือ-สกลุ ลายมือช่ือ หมายเหตุ

1 31600361 เดก็ชาย สรวชิญ์  ตนัตเิจรญิววิฒัน์

2 31600362 นางสาว จนัทมิา ศรเีพชร

3 31600364 นาย ณฏัฐนนท ์ทองสาลี

4 31600366 เดก็ชาย กรวุฒ ิศริอินนัตภทัร์

5 31600367 เดก็ชาย กรภทัร ์ศริอินนัตภทัร์

6 31600368 นางสาว จริวด ีอุปลา

7 31600370 เดก็หญงิ นพสรณ์ กิ้มเสง้

8 31600378 นางสาว บณัฑติา พรหมรกัษา

9 31600379 นางสาว เสาวลกัษณ์ จนัทรม์ณี

10 31600388 เดก็หญงิ ธนญัญา ไชยกุล

11 31600399 เดก็ชาย พศวรี ์เรอืงสนาม

12 31600402 เดก็ชาย ศศศิ สบือุทยั

13 31600404 เดก็ชาย ธนาธปิ สุขอุ่น

14 31600405 เดก็หญงิ ลลติภทัร เกลีย้งเกลา

15 31600406 นางสาว เบญจมาศ ลอยพรหม

16 31600407 นาย เตชณฐั ศลิปภกัดี

17 31600410 นางสาว สณัหส์ริ ีเจรญิผล

18 31600412 เดก็ชาย ปณุณภพ ช่อผกาพนัธ์

19 31600413 เดก็หญงิ ณชัชา ญาณหาร

20 31600429 นาย อทิธกิร ชแูกว้

21 31600430 นาย อุดมศกัดิ ์ลมิปกาญจน์

22 31600437 เดก็ชาย พฤฒพิงศ ์ลลีาสุขสนัตกิุล

23 31600438 เดก็ชาย ธนวนิท ์ขาวสุวรรณ

24 31600439 นางสาว รมติา พุม่ทอง

25 31600442 เดก็หญงิ ดลนภสั หยูด า

26 31600445 เดก็ชาย ณฐัชนน เวชเตง

27 31600447 นางสาว สุพชิชา พรีพฒันภมูิ

28 31600448 นางสาว พรีดา วงศว์ทิยากุล

29 31600460 นางสาว ณชิารยี์ จนัทรค์ง

30 31600461 นางสาว ภวกิา เพช็รสงักฤษ

จ านวนผูข้าดสอบ.....................คน

รหสัประจ าตวัผูข้าดสอบ..........................................................................................................................................

ลงชื่อกรรมการคุมสอบ คนที ่1 ............................................ลงชื่อกรรมการคุมสอบ คนที ่2 ............................................

รายช่ือผูมี้สิทธิสอบคดัเลือกโครงการ สอวน ศนูยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ปีการศึกษา 2560

วิชา คณิตศาสตร ์ศนูยส์อบ โรงเรียนสรุาษฎรธ์านี

จ านวนผูเ้ขา้สอบ.....................คน



สอบวนัอาทิตยท่ี์ 27 สิงหาคม 2560     เวลา 13.00-16.00 น.     ห้องสอบท่ี .......6.......หมายเลขห้องสอบ ......627..........

ล าดบัท่ี รหสัประจ าตวั ค าน าหน้า ช่ือ-สกลุ ลายมือช่ือ หมายเหตุ

1 31600462 นางสาว ธนญัญา แสงวจิติรกุล

2 31600463 นางสาว กฤตยิา นาคพนัธุ์

3 31600468 นางสาว หนึ่งนดัดา  อนิทร

4 31600469 นางสาว สุทธดิา วระศริิ

5 31600471 เดก็หญงิ พนติพร พฒันรกัษ์

6 31600473 เดก็หญงิ ณฐัชุดา ใจเป่ียม

7 31600476 เดก็หญงิ โชตกิา โชตชิ่วง

8 31600481 นางสาว รสติา กลางณรงค์

9 31600484 นาย ธชัพงศ ์สงัขถ์าวร

10 31600485 นาย วรดร คงจอก

11 31600486 เดก็หญงิ น ้าฟ้า พฒันรงัสรรค์

12 31600487 นาย สรร รตันเศวตสรรค์

13 31600489 เดก็ชาย โชตมินัต ์ มณโีชติ

14 31600491 เดก็หญงิ สุณฎัฐา บุญละออ

15 31600492 เดก็หญงิ สรยีาวรรณ คงแกว้

16 31600493 เดก็ชาย ภรูณิฐั เพชรสุทธิํ

17 31600506 เดก็หญงิ ฐติยิา  สุกระ

18 31600509 เดก็ชาย นราวชิญ์ ค าเลก็

19 31600510 นางสาว สุชาลสิา ชเูกยีรตเิถกงิ

20 31600511 นางสาว ปวนัรตัน์ ขอรตัน์

21 31600512 เดก็ชาย จริายุ อนิทรธนู

22 31600513 เดก็ชาย ราเมศวร ์พรหมคง

23 31600518 นางสาว พริาอร แซ่จวิ

24 31600542 เดก็ชาย พลกฤต ฤทธิธ์าทร

25 31600543 เดก็หญงิ กญัญาณฐั เทพสมิานนท์

26 31600544 นางสาว ภทัราวด ีจนัทรป์ลี

27 31600545 เดก็หญงิ สุภนดิา ดวงรตัน์

28 31600548 เดก็หญงิ ณฏัฐธ์ดิา ศริสิาธติกจิ

29 31600551 เดก็ชาย นนทพทัธ์ กา้วสมบรูณ์

30 31600552 เดก็ชาย กฎ ดวงสวสัดิ ์

31 31600553 เดก็ชาย ณภทัร เลาหะสราญ

จ านวนผูข้าดสอบ.....................คน

รหสัประจ าตวัผูข้าดสอบ..........................................................................................................................................

จ านวนผูเ้ขา้สอบ.....................คน

รายช่ือผูมี้สิทธิสอบคดัเลือกโครงการ สอวน ศนูยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ปีการศึกษา 2560

วิชา คณิตศาสตร ์ศนูยส์อบ โรงเรียนสรุาษฎรธ์านี



ลงชื่อกรรมการคุมสอบ คนที ่1 ............................................ลงชื่อกรรมการคุมสอบ คนที ่2 ............................................


