
สอบวนัอาทิตยท่ี์ 27 สิงหาคม 2560     เวลา 9.00-12.00 น.     ห้องสอบท่ี .......7.......หมายเลขห้องสอบ ......637..........

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

1 31600001 นาย ธนัวา ทองเกลีย้ง

2 31600002 นางสาว พชิญ์สนิ ีชศูร

3 31600003 นางสาว ธวีรา ชติจุย้

4 31600004 นางสาว วรศลิป์  วงศเ์สถยีร

5 31600006 นางสาว พรรณกร หนูเหมอืน

6 31600007 นางสาว ภคมน ลิม่ระนางกรู

7 31600008 นางสาว ปิยากร สุวรรณบรูณ์

8 31600010 นาย ณชัพล บุญชู

9 31600012 นางสาว ประภสัสร ใจสมทุร

10 31600017 นาย ภผูา  วฒันาภริมย์สกุล

11 31600021 นางสาว พชัรมยั โถวรุง่เรอืง

12 31600024 นางสาว อารยา ดวงรตัน์

13 31600025 นางสาว กญัญารชัช ์รตันพนัธุ์

14 31600037 นางสาว พลอยรุง้ ศรมีกุข์

15 31600040 นางสาว วสิสุตา คงมสีุข

16 31600044 นาย วษกร แกว้บ ารงุ

17 31600048 นางสาว ชนนินัท ์จนัทรณ์รงค์

18 31600049 นางสาว ลกัษกิา มาเมอืง

19 31600050 นางสาว โยษติา สมณา

20 31600051 นางสาว ณฐักฤตา บ ารงุ

21 31600053 นาย เปรมณชั เพชรชยั

22 31600055 นางสาว จุฑามาศ  แซ่โคว้

23 31600058 นางสาว กมลรตัน์ เพชรพฒัน์

24 31600059 นางสาว นติพิร ถิน่พบิลูย์

25 31600061 นาย สหสวรรษ โพธิป์ระดษิฐ์

26 31600063 นาย สงา่ ด าศรี

27 31600064 นาย อภสิทิธิ ์กลิน่แกว้

28 31600070 นางสาว ชนกิานต ์จริะปฎนินัท์

29 31600074 นางสาว ณฏัฐณชิา มัง่คัง่

30 31600077 นางสาว พณชิชา บ่อค า

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

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

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

รายช่ือผูมี้สิทธิสอบคดัเลือกโครงการ สอวน ศนูยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ปีการศึกษา 2560

วิชา ชีววิทยา ศนูยส์อบ โรงเรียนสรุาษฎรธ์านี

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



สอบวนัอาทิตยท่ี์ 27 สิงหาคม 2560     เวลา 9.00-12.00 น.     ห้องสอบท่ี .......8.......หมายเลขห้องสอบ ......636..........

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

1 31600078 นางสาว ญาณศิา สุวรรณพานชิ

2 31600084 นางสาว วรศิรา มณนีวล

3 31600089 นาย กญัจณฏัฐ ์นนทแกว้

4 31600091 นางสาว วมิลณฐั เพชรราช

5 31600092 นางสาว มนชัญา มาลารตัน์

6 31600094 นางสาว ณชัชา เจนกจิวฒันาเลศิ

7 31600099 นาย ณฐัภทัร เดชเสน่ห์

8 31600101 นางสาว ครนิทรท์พิย์ อุดหนุนกาญจน์

9 31600102 นางสาว สุกญัญา แสงสวสัดิ ์

10 31600103 นางสาว รชัน ีนยิมสมัฤทธิ ์

11 31600104 นางสาว ศดีา พรมทอง

12 31600105 นางสาว ศรสีกุล ชพูุทธ

13 31600106 นางสาว วรทิยา แถลงดี

14 31600108 นางสาว สุภาวด ีเวชจนัทร์

15 31600109 นางสาว ช่อลดา บุญญานุกลูกจิ

16 31600110 นางสาว ผกามาส พะยุหะ

17 31600111 นางสาว วริลัพชัร สริริตันาวฒัน์

18 31600113 นาย กนกศกัดิ ์หอยสกุล

19 31600114 นางสาว รวสิรา ศรสีุวรรณ

20 31600115 นางสาว พชรมน วเิศษคณากุล

21 31600119 นาย นายชานนท ์ไชยยศ

22 31600122 นางสาว ศริริตัน์ พรหมศริไิพบลูย์

23 31600123 นาย สญัญพงศ ์จัน่บางมว่ง

24 31600124 นาย อภสิทิธิ ์มะลวิลัย์

25 31600126 นาย ศรวีชิยั ทุมรตัน์

26 31600128 นางสาว มกุตนนัท ์ปลอดจนิดา

27 31600133 นางสาว ชนญัชติา นลิเอก

28 31600135 นางสาว ณฐักานต ์หนูนวล

29 31600138 นางสาว ชญาภสั คงพนัธ์

30 31600140 นาย พพิฒัน์ ลดาวจิติรกุล

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

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

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

รายช่ือผูมี้สิทธิสอบคดัเลือกโครงการ สอวน ศนูยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ปีการศึกษา 2560

วิชา ชีววิทยา ศนูยส์อบ โรงเรียนสรุาษฎรธ์านี

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



สอบวนัอาทิตยท่ี์ 27 สิงหาคม 2560     เวลา 9.00-12.00 น.     ห้องสอบท่ี .......9.......หมายเลขห้องสอบ ......635..........

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

1 31600142 นาย ปรวิฒัน์ เกษแกว้

2 31600143 นางสาว จนัทรด์วงรตัน์ เทยีนทอง

3 31600144 นางสาว ธดิารตัน์ สรอ้ยจู

4 31600145 นาย ธนกฤต จติโสภา

5 31600147 นางสาว ณฏัฐณชิา บวัพุม

6 31600148 นางสาว ศศ ิ เมธคีชเดช

7 31600149 นางสาว วนชัพร บุญสถติย์

8 31600151 นางสาว ศุภาพชิญ์ ไทยเสน

9 31600156 นาย พรหมมรรษ พรหมมาตร์

10 31600157 นาย พชร เยน็ท่าเรอื

11 31600159 นาย ฐติโิรจน์ รตันสุวรรณ

12 31600165 นางสาว อรอมล ปลดัรกัษา

13 31600167 นาย วสวตัติ ์ คชไกร

14 31600169 นาย ศวิกร กองสาลี

15 31600170 นางสาว ปานฤทยั อุไรโรจน์

16 31600173 นางสาว กุลปรยีา นาคแป้น

17 31600180 นางสาว นวนิดา ก๋งอุบล

18 31600182 นางสาว ชยาภรณ์ ช านาญกจิ

19 31600183 นางสาว ขวญัชนก เพชรานนัท์

20 31600184 นางสาว สุวกติต ์สุวรรณพวิฒัน์

21 31600185 นาย กรีต ิเพชรศรี

22 31600189 นาย ณฐัชนน เดชขจรฤทธา

23 31600190 นางสาว ปญุชรสัมิ ์พฒันรกัษ์

24 31600193 นางสาว ปารณยี์  สนธนวณชิย์

25 31600194 นาย สรวชิญ์ ช่วยเกดิ

26 31600196 นางสาว นภสัวรรณ ศรบุีญฤทธิพ์นัธ์

27 31600197 นางสาว ชมพนูกิข ์แสงตะวนัวงศ์

28 31600198 นาย ธรีเมธ เตชะเรอืงสุวรรณ

29 31600200 นางสาว ญาณศิา สาเมอืง

30 31600202 นางสาว กญัญาณฐั เกื้อสกุล

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

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

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

รายช่ือผูมี้สิทธิสอบคดัเลือกโครงการ สอวน ศนูยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ปีการศึกษา 2560

วิชา ชีววิทยา ศนูยส์อบ โรงเรียนสรุาษฎรธ์านี

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



สอบวนัอาทิตยท่ี์ 27 สิงหาคม 2560     เวลา 9.00-12.00 น.     ห้องสอบท่ี ......10.......หมายเลขห้องสอบ ......634..........

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

1 31600205 นาย ชนะ ทมิรอด

2 31600208 นางสาว พทัธนนัท ์โชตสิุวรรณ

3 31600209 นางสาว ธนพรรณ ผอ่งแผว้

4 31600216 นางสาว ภคัมยั รกัณรงค์

5 31600218 นางสาว รตมิา วนวฒันาวงศ์

6 31600220 นาย อภวิชิญ์ แซ่ลิม่

7 31600223 นางสาว ภาวมิล บุญมาก

8 31600226 นางสาว พชรภา เจยีรพนัธุ์

9 31600228 นางสาว กมลลกัษณ์ ใจสว่าง

10 31600229 นางสาว สริามล อนิทรห์นองทะ

11 31600230 นางสาว บุษกร มากบุญ

12 31600231 นางสาว พชิามญชุ์ ยงัผอ่ง

13 31600232 นางสาว ศศชิา วชิยัดษิฐ

14 31600233 นางสาว ปัณฑติา  สุทธเิมฆ

15 31600239 นางสาว อาทติยา ทองสงัข์

16 31600240 นางสาว นฤพาน สุขเกษม

17 31600241 นางสาว กนกรตัน์ ปราบปราม

18 31600242 นางสาว จนัทมิา นนทบุตร

19 31600243 นางสาว อุไรรตัน์ หวานแกว้

20 31600245 นางสาว ศศวิมิล สุขใส

21 31600246 นาย ศุภวชิญ์ ทองสัน้

22 31600247 นางสาว สุดารตัน์ พรหมชยัศรี

23 31600249 นาย สริภพ โชคชยัปัถมาพร

24 31600252 นาย ณฐัพงศ ์ กุลชุตมิาพงษ์

25 31600253 นางสาว พมิพเ์พชร ทรฤทธิ ์

26 31600256 นาย มงคล  บวัหลวง

27 31600258 นางสาว อรศิรา กอบวฒันกุล

28 31600261 นางสาว วนัวสิาข ์แป้นหมกึ

29 31600262 นางสาว ฐติมิา โมสกิะ

30 31600263 นางสาว ศศโิสม อ่อนแกว้

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

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

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

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

รายช่ือผูมี้สิทธิสอบคดัเลือกโครงการ สอวน ศนูยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ปีการศึกษา 2560

วิชา ชีววิทยา ศนูยส์อบ โรงเรียนสรุาษฎรธ์านี



สอบวนัอาทิตยท่ี์ 27 สิงหาคม 2560     เวลา 9.00-12.00 น.     ห้องสอบท่ี ......11.......หมายเลขห้องสอบ ......633..........

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

1 31600271 นาย สรวศิ แป้นปลืม้

2 31600275 นางสาว ชนญัชดิา พลูสวสัดิ ์

3 31600276 นาย ธญัสษิฐ ์ อมรสงัข์

4 31600278 นางสาว อรวรรณ บุญสนิ

5 31600290 นางสาว วรษิกร วชัรพนิธุ์

6 31600292 นาย กติตศิกัดิ ์สมมะลวน

7 31600293 นาย วษิณุพงศ ์ส าเภา

8 31600299 นางสาว ศริภิสัสร ชยัสวสัดิ ์

9 31600301 นางสาว ศศนิา ธรรมณรงค์

10 31600302 นางสาว กญัญ์วรา สโมสร

11 31600303 นางสาว ณฐัพร ไชยแขวง

12 31600307 นาย พษิณุพงษ์ สมแีจง้

13 31600316 นาย พชัรพล กอสุราษฎร์

14 31600318 นาย กติกรู ไอศวรรย์วงศ์

15 31600324 นางสาว ธญัญลกัษณ์ วงศส์ุนทร

16 31600328 นางสาว สรชา วานชิ

17 31600334 นางสาว ธมนวรรณ อนิทรแ์กว้

18 31600335 นางสาว ชญานษิฐ ์ใหมน้่อย

19 31600339 นาย ณฐัพล แกว้เขยีว

20 31600344 นางสาว ภทัรนุช อกัษรชื่น

21 31600347 นางสาว เอมี ่จณสิตา กรนี

22 31600348 นางสาว ชนรดา นาคมสุกิ

23 31600352 นาย พงศภคั ภูผ่กาพนัธุ์พงษ์

24 31600353 นางสาว ศุภสิรา เพชรรตัน์

25 31600359 นางสาว ณฐัวล ีวงศแ์กว้

26 31600363 นาย ภคัธร ชุมแกว้

27 31600364 นาย ณฏัฐนนท ์ทองสาลี

28 31600365 นาย ธรรมกรต ์ทองชติ

29 31600371 นางสาว บณัฑติา ชพูรหมแกว้

30 31600373 นางสาว แพรธดิา บวัเนตร

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

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

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

รายช่ือผูมี้สิทธิสอบคดัเลือกโครงการ สอวน ศนูยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ปีการศึกษา 2560

วิชา ชีววิทยา ศนูยส์อบ โรงเรียนสรุาษฎรธ์านี

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



สอบวนัอาทิตยท่ี์ 27 สิงหาคม 2560     เวลา 9.00-12.00 น.     ห้องสอบท่ี ......12.......หมายเลขห้องสอบ ..ห้องโสตทศันศึกษา..

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

1 31600374 นาย รวสิุต นรงัศยิา

2 31600378 นางสาว บณัฑติา พรหมรกัษา

3 31600379 นางสาว เสาวลกัษณ์ จนัทรม์ณี

4 31600382 นางสาว รชัฎาภรณ์ บวัหลวง

5 31600393 นาย สุรพศั หลุ่งหมา่น

6 31600395 นางสาว แพรววนติ จตัตุพงศ์

7 31600397 นางสาว สุวรรณ ีเถาวเ์หลีย่ม

8 31600398 นางสาว อาภาพรรณ โอปมาวุฒกิุล

9 31600403 นาย ณฐัวุฒ ิอรณุโชติ

10 31600411 นาย ปพน ช่อผกาพนัธ์

11 31600418 นางสาว ณฐัรตัน์  ขวญัพรม

12 31600419 นางสาว รตริส จุนเดน็

13 31600421 นางสาว รวพิร จรานุพงศ์

14 31600422 นาย วนานนท ์วุ่นเจรญิ

15 31600423 นางสาว องัสนา  บุญเกดิ

16 31600427 นางสาว ณฐัณชิา สนิไชย

17 31600428 นางสาว อรนชิ นวลสุทธิ ์

18 31600431 นางสาว ณชินนัทน์ แท่นนลิ

19 31600432 นางสาว อลนีา ขวญัเมอืง

20 31600435 นางสาว ณฏัฐณชิา เจยีมวุฒศิกัดิ ์

21 31600440 นางสาว อลนีา วชิยัดษิฐ

22 31600441 นางสาว ชุตมิา แยม้บุตร

23 31600443 นางสาว กานตร์ว ีตัง้เจรญิ

24 31600444 นางสาว ไพลนิ สญัญากจิ

25 31600450 นางสาว นฏันนัทน์ จุนเดน็

26 31600452 นางสาว สุธมิา พุทธชู

27 31600453 นาย ธรีเจต ไหลวารนิทร์

28 31600454 นางสาว สุภาวดิา หริญัเรอืง

29 31600460 นางสาว ณชิารยี์ จนัทรค์ง

30 31600461 นางสาว ภวกิา เพช็รสงักฤษ
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1 31600462 นางสาว ธนญัญา แสงวจิติรกุล

2 31600465 นางสาว มานติา  รตันสุภา

3 31600467 นางสาว วรษิฐา หว่อง

4 31600468 นางสาว หนึ่งนดัดา  อนิทร

5 31600469 นางสาว สุทธดิา วระศริิ

6 31600470 นางสาว กษมา รกัเมอืง

7 31600474 นางสาว ฐตินินัท ์หนูศกัดิ ์

8 31600475 นางสาว ชนกิานต ์นนัตมาศ

9 31600479 นาย ต่อลาภ บุญคงทอง

10 31600481 นางสาว รสติา กลางณรงค์

11 31600482 นางสาว เนตรฤด ีศรศีกัดา

12 31600483 นาย เศรษฐกร ชมอนิทร์

13 31600488 นางสาว ณชิารยี์ ขนอม

14 31600496 นางสาว ศรสีริ ิสุรยิอมร

15 31600497 นางสาว จุฬาวรรณ โพธิว์จิติร

16 31600499 นางสาว มขุสุดา  ชยันาคนิ

17 31600500 นางสาว ธนพร ศรทีอง

18 31600501 นาย เสฎฐวุฒ ิ วชิยัดษิฐ

19 31600502 นางสาว ธญัชนก  สทิธจินัทร์

20 31600504 นางสาว วไิลรตัน์ ออมสนิสมบรูณ์

21 31600505 นางสาว สริริกัษ์ สุตนัตริาษฎร์

22 31600510 นางสาว สุชาลสิา ชเูกยีรตเิถกงิ

23 31600511 นางสาว ปวนัรตัน์ ขอรตัน์

24 31600515 นาย ภรูชิ กลบัแกว้

25 31600518 นางสาว พริาอร แซ่จวิ

26 31600521 นางสาว ณฐัญาดา พรหมณี

27 31600522 นางสาว ศนริกัษ์ ชนะเศรษฐ์

28 31600523 นางสาว อรนลนิ ศริสิาธติกจิ

29 31600525 นาย เกยีรตศิกัดิ ์คะเชนทร์

30 31600527 นาย อนุวตัน์ คงสุข
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1 31600528 นาย ธนโชต ิประสงคจ์นิดา

2 31600529 นาย ฉตัรชนก ทองปลอด

3 31600530 นาย เสฏฐนนัท ์ธติธิางกรู

4 31600533 นาย วุฒชิยั ด่านศรสีุข

5 31600534 นาย ณฐัวุฒ ิพรหมแกว้

6 31600535 นาย เอื้อองักรู คลา้ยทอง

7 31600536 นาย กฤษฎา สงัขด์วง

8 31600537 นาย ภบูดนิทร ์ฉมิพลี

9 31600547 นางสาว ธนภทัรา กลา้เวช

10 31600555 นาย ณฏัพนธ์  รกัรอด

11 31600556 นาย บุญเขต คลา้ยทอง

12 31600557 นาย ภมูพิฒัน์ ภมูเิลศิ

13 31600558 นาย อนุภทัร ธงชยั

14 31600559 นาย กติตทิตั เพชรรตัน์

15 31600562 นางสาว ศศกิาญจน์ จนิตนปัญญา

16 31600563 นางสาว พชัยา ข าแกว้

17 31600564 นางสาว ปพชิญา ศริิ

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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