
สอบวนัอาทิตยท่ี์ 27 สิงหาคม 2560     เวลา 13.00-16.00 น.     ห้องสอบท่ี .......9.......หมายเลขห้องสอบ ......635..........

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

1 31600003 นางสาว ธวีรา ชติจุย้

2 31600006 นางสาว พรรณกร หนูเหมอืน

3 31600012 นางสาว ประภสัสร ใจสมทุร

4 31600017 นาย ภผูา  วฒันาภริมย์สกุล

5 31600020 นาย เจตนพิทัธ์ ปัญญา

6 31600021 นางสาว พชัรมยั โถวรุง่เรอืง

7 31600027 เดก็ชาย อคัรชา  ฮารดุนี

8 31600034 นาย ณฐักฤช สุทธริกัษ์

9 31600035 นาย กษดิิญ์ตุม ์เจรญิลาภ

10 31600047 เดก็หญงิ ชญานศิ ชายเมฆ

11 31600053 นาย เปรมณชั เพชรชยั

12 31600064 นาย อภสิทิธิ ์กลิน่แกว้

13 31600069 นาย คมชาญ  วงศว์ชริวฒัน์

14 31600070 นางสาว ชนกิานต ์จริะปฎนินัท์

15 31600083 นาย นนัทพร ปานรกัษ์

16 31600085 เดก็หญงิ นภสัราภรณ์ วทิยาแพทย์

17 31600087 นาย กกึกอ้ง แกว้กรกฎ

18 31600094 นางสาว ณชัชา เจนกจิวฒันาเลศิ

19 31600099 นาย ณฐัภทัร เดชเสน่ห์

20 31600106 นางสาว วรทิยา แถลงดี

21 31600115 นางสาว พชรมน วเิศษคณากุล

22 31600118 เดก็หญงิ นวพรรษ ชโูฉม

23 31600119 นาย นายชานนท ์ไชยยศ

24 31600123 นาย สญัญพงศ ์จัน่บางมว่ง

25 31600130 นางสาว อคัรญาดา ทองมัน่

26 31600132 เดก็ชาย ณฏัฐศุทธ มัง่คัง่

27 31600133 นางสาว ชนญัชติา นลิเอก

28 31600134 นาย ปฏพิล จอนเอยีด

29 31600135 นางสาว ณฐักานต ์หนูนวล

30 31600137 นาย กอ้งภพ วชิยัดษิฐ์

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

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

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

รายช่ือผูมี้สิทธิสอบคดัเลือกโครงการ สอวน ศนูยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ปีการศึกษา 2560

วิชา ฟิสิกส ์ศนูยส์อบ โรงเรียนสรุาษฎรธ์านี

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



สอบวนัอาทิตยท่ี์ 27 สิงหาคม 2560     เวลา 13.00-16.00 น.     ห้องสอบท่ี ......10.......หมายเลขห้องสอบ ......634..........

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

1 31600140 นาย พพิฒัน์ ลดาวจิติรกุล

2 31600143 นางสาว จนัทรด์วงรตัน์ เทยีนทอง

3 31600149 นางสาว วนชัพร บุญสถติย์

4 31600151 นางสาว ศุภาพชิญ์ ไทยเสน

5 31600155 นาย ภเูบศ มะยะเฉยีว

6 31600157 นาย พชร เยน็ท่าเรอื

7 31600167 นาย วสวตัติ ์ คชไกร

8 31600169 นาย ศวิกร กองสาลี

9 31600171 นาย ปิยพทัธ์ รุง่โรจนารกัษ์

10 31600172 นางสาว จณิณพตั กจิแผไ่พศาล

11 31600173 นางสาว กุลปรยีา นาคแป้น

12 31600176 นาย วรญัญ ูนจิจรลักุล

13 31600188 นาย ธราธปิ  แจง้อกัษร

14 31600189 นาย ณฐัชนน เดชขจรฤทธา

15 31600193 นางสาว ปารณยี์  สนธนวณชิย์

16 31600195 นาย สหสัวรรษ นุ่นเกดิ

17 31600197 นางสาว ชมพนูกิข ์แสงตะวนัวงศ์

18 31600201 นางสาว อคัรณฏัฐ ์บุณยรตัน์

19 31600204 นางสาว นภสั ญาณหาร

20 31600210 นาย สุขภทัร ์ชุตขิจร

21 31600218 นางสาว รตมิา วนวฒันาวงศ์

22 31600220 นาย อภวิชิญ์ แซ่ลิม่

23 31600221 นาย ชยุตม ์โชตวิรรณวริชั

24 31600224 นาย ด.ญ.ณฐัจริา  พลูผล

25 31600226 นางสาว พชรภา เจยีรพนัธุ์

26 31600239 นางสาว อาทติยา ทองสงัข์

27 31600240 นางสาว นฤพาน สุขเกษม

28 31600244 นางสาว ศรินิทรท์พิย์ จอนนติย์

29 31600248 นางสาว ลลนา ตรโีชติ

30 31600249 นาย สริภพ โชคชยัปัถมาพร

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

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

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

รายช่ือผูมี้สิทธิสอบคดัเลือกโครงการ สอวน ศนูยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ปีการศึกษา 2560

วิชา ฟิสิกส ์ศนูยส์อบ โรงเรียนสรุาษฎรธ์านี

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



สอบวนัอาทิตยท่ี์ 27 สิงหาคม 2560     เวลา 13.00-16.00 น.     ห้องสอบท่ี ......11.......หมายเลขห้องสอบ ......633..........

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

1 31600250 นางสาว รุง่รว ีแซ่หลี

2 31600258 นางสาว อรศิรา กอบวฒันกุล

3 31600259 นาย พรีณฐั กิง่ทอง

4 31600264 นางสาว กณกินนัท ์เทพสมิานนท์

5 31600267 นางสาว วรางคณา เผอืกเดข

6 31600271 นาย สรวศิ แป้นปลืม้

7 31600281 นางสาว ณฐนญวรรณ์ วทิยาพนัธ์ประชา

8 31600297 นาย รณกร  รจติานนท์

9 31600298 นาย รชัชานนท ์คุระจอก

10 31600300 นางสาว กานตพ์ชิชา นาเมอืง

11 31600302 นางสาว กญัญ์วรา สโมสร

12 31600303 นางสาว ณฐัพร ไชยแขวง

13 31600304 นาย ดวงดนยั ศรวีชิยางกรู

14 31600313 นาย กษดิิเ์ดช คงทอง

15 31600315 นาย ภทัรพล หลนิ

16 31600316 นาย พชัรพล กอสุราษฎร์

17 31600319 นาย กมลอมร ศกัดิศ์รวีธุิราช

18 31600321 นางสาว ชุตกิาญจน์ วงศเ์ยาวฟ้์า

19 31600327 นาย ศุภณฐั นพรตัน์

20 31600335 นางสาว ชญานษิฐ ์ใหมน้่อย

21 31600339 นาย ณฐัพล แกว้เขยีว

22 31600344 นางสาว ภทัรนุช อกัษรชื่น

23 31600352 นาย พงศภคั ภูผ่กาพนัธุ์พงษ์

24 31600356 เดก็ชาย ธนภทัร จงสุพรรณพงศ์

25 31600375 นาย กติติข์จร พฒันพวัพนัธุ์

26 31600376 เดก็ชาย ณฐันนท ์ เผาสุภาพ

27 31600387 เดก็หญงิ ปาณศิา ชนะภกัดี

28 31600390 นาย ปดษิฐพร จนัทรเ์สีย้วรศัมี

29 31600393 นาย สุรพศั หลุ่งหมา่น

30 31600396 นางสาว ชญัญา ปรชีา

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

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

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

รายช่ือผูมี้สิทธิสอบคดัเลือกโครงการ สอวน ศนูยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ปีการศึกษา 2560

วิชา ฟิสิกส ์ศนูยส์อบ โรงเรียนสรุาษฎรธ์านี

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



สอบวนัอาทิตยท่ี์ 27 สิงหาคม 2560     เวลา 13.00-16.00 น.     ห้องสอบท่ี .......8.......หมายเลขห้องสอบ ......636..........

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

1 31600400 เดก็หญงิ ธนพร นุ้ยไม

2 31600420 นางสาว วรนัธร สทิธโิยธี

3 31600470 นางสาว กษมา รกัเมอืง

4 31600472 นาย ปณพงศ ์สุขเจรญิ

5 31600488 นางสาว ณชิารยี์ ขนอม

6 31600494 นางสาว ชชันนัท ์ แสงจนัทร์

7 31600508 นาย มนสัว ีศรทีอง

8 31600515 นาย ภรูชิ กลบัแกว้

9 31600523 นางสาว อรนลนิ ศริสิาธติกจิ

10 31600563 นางสาว พชัยา ข าแกว้

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

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

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

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

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

รายช่ือผูมี้สิทธิสอบคดัเลือกโครงการ สอวน ศนูยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ปีการศึกษา 2560

วิชา ฟิสิกส ์ศนูยส์อบ โรงเรียนสรุาษฎรธ์านี


