
สอบวนัอาทิตยท่ี์ 27 สิงหาคม 2560     เวลา 9.00-12.00 น.     ห้องสอบท่ี .......1.......หมายเลขห้องสอบ ......622..........

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

1 31600009 นาย ณฐัภทัร แตม้ประเสรฐิ

2 31600013 นางสาว ธรีะนาฎ  จนัทรม์ณี

3 31600018 นางสาว กนัทชิา หอธนสมบตัิ

4 31600020 นาย เจตนพิทัธ์ ปัญญา

5 31600026 นางสาว ธรีกานต ์สุขประสทิธพิร

6 31600027 เดก็ชาย อคัรชา  ฮารดุนี

7 31600028 นางสาว กริณา วนีะกุล

8 31600034 นาย ณฐักฤช สุทธริกัษ์

9 31600035 นาย กษดิิญ์ตุม ์เจรญิลาภ

10 31600038 นาย นราวชิญ์ จติมงักรณ์

11 31600039 เดก็หญงิ ภสัสริ ีพุฒทอง

12 31600045 เดก็หญงิ มลฑริา แกว้เรอืง

13 31600046 เดก็ชาย เตชวนั ทพิย์คง

14 31600047 เดก็หญงิ ชญานศิ ชายเมฆ

15 31600054 นาย ชติชนก ฤทธมิาศ

16 31600056 นางสาว วนัเตม็ ดวงเกดิ

17 31600057 นางสาว ธดิาทพิย์ วงศส์วสัดิ ์

18 31600060 นางสาว หยาดนภา บวัแกว้

19 31600065 นางสาว ปวณีา ชทูอง

20 31600067 นางสาว พรนชัชา ทองหวัเตย

21 31600069 นาย คมชาญ  วงศว์ชริวฒัน์

22 31600071 เดก็หญงิ ชนกิานต ์ทองแดง

23 31600072 เดก็หญงิ รจุริดา สุทธจิ านงค์

24 31600080 เดก็ชาย วรีภทัร วงศธ์นบตัร

25 31600085 เดก็หญงิ นภสัราภรณ์ วทิยาแพทย์

26 31600086 เดก็หญงิ จริญัญา น้อยสุพฒัน์

27 31600087 นาย กกึกอ้ง แกว้กรกฎ

28 31600088 นางสาว ธญัวรตัม ์อนิทวเิศษ

29 31600093 เดก็หญงิ ธวลัรตัน์ บุญญานุวตัร

30 31600100 นางสาว ณฐักานต ์หยูหนู

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

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

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

รายช่ือผูมี้สิทธิสอบคดัเลือกโครงการ สอวน ศนูยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ปีการศึกษา 2560

วิชา เคมี ศนูยส์อบ โรงเรียนสรุาษฎรธ์านี

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



สอบวนัอาทิตยท่ี์ 27 สิงหาคม 2560     เวลา 9.00-12.00 น.     ห้องสอบท่ี .......2.......หมายเลขห้องสอบ ......623..........

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

1 31600116 เดก็หญงิ ภทัรดา พฒัทวี

2 31600120 เดก็ชาย คาลอม เจมส ์โคลลี

3 31600125 นางสาว บุษกร มสีทิธิ ์

4 31600127 นางสาว อรสิา นคิมเขต

5 31600131 เดก็ชาย ศศนิ ธนะภพ

6 31600132 เดก็ชาย ณฏัฐศุทธ มัง่คัง่

7 31600134 นาย ปฏพิล จอนเอยีด

8 31600137 นาย กอ้งภพ วชิยัดษิฐ์

9 31600141 นางสาว ญาณศิา เพชรช่วย

10 31600152 เดก็หญงิ พมิพล์ภสั ศรพีฒัน์พริยิกุล

11 31600153 เดก็หญงิ นนัทชิา ชายสุทธิ ์

12 31600154 นางสาว ธนชัญา รตันฉายา

13 31600155 นาย ภเูบศ มะยะเฉยีว

14 31600158 นางสาว กนกวรรณ  เกื้อสกุล

15 31600160 นางสาว ปพชิญา ณ ถลาง

16 31600161 นาย ณฐัภทัร เกษมสุข

17 31600163 นาย จริเมธ ลิม้สุวรรณ

18 31600164 เดก็ชาย ไชยเดช เถาลอย

19 31600166 นางสาว ธนชัพร ช่วยเกดิ

20 31600168 เดก็ชาย ปาราเมศ โชตพิงค์

21 31600171 นาย ปิยพทัธ์ รุง่โรจนารกัษ์

22 31600172 นางสาว จณิณพตั กจิแผไ่พศาล

23 31600174 เดก็หญงิ ปวรศิา อมรตยิางกรู

24 31600175 เดก็หญงิ ชนากานต ์สนูกามรตัน์

25 31600179 นางสาว จณิณรตัน์ มหาศริพิฒัน์

26 31600186 นาย เกยีรตศิกัดิ ์ไพฑรูย์

27 31600187 นาย พรพงศ ์แกว้กญัญาติ

28 31600188 นาย ธราธปิ  แจง้อกัษร

29 31600191 นางสาว พทัธนนัท ์เกยีรตยิศนุสรณ์

30 31600195 นาย สหสัวรรษ นุ่นเกดิ

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

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

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

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

รายช่ือผูมี้สิทธิสอบคดัเลือกโครงการ สอวน ศนูยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ปีการศึกษา 2560

วิชา เคมี ศนูยส์อบ โรงเรียนสรุาษฎรธ์านี



สอบวนัอาทิตยท่ี์ 27 สิงหาคม 2560     เวลา 9.00-12.00 น.     ห้องสอบท่ี .......3.......หมายเลขห้องสอบ ......624..........

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

1 31600199 นางสาว ณฐัสติา สุวรรณนติย์

2 31600201 นางสาว อคัรณฏัฐ ์บุณยรตัน์

3 31600203 นาย อภลิาภ มสูกิะ

4 31600206 นางสาว อุษณกร ขุนศรแีกว้

5 31600207 นางสาว มนสันนัท ์เลาหวสัยษฏิ ์

6 31600210 นาย สุขภทัร ์ชุตขิจร

7 31600213 เดก็หญงิ วรศิรา บุญพนัธ์

8 31600214 เดก็หญงิ แกว้ตระกลู เกตุกนั

9 31600219 เดก็หญงิ มทุติา บุษบรรณ

10 31600221 นาย ชยุตม ์โชตวิรรณวริชั

11 31600235 นางสาว ศศธิร ตรทีอง

12 31600237 นางสาว วชัรมน ใจชื่น

13 31600238 นางสาว อาทยิา เมอืงเกดิ

14 31600254 เดก็หญงิ สวรนิทร ์โชคชยัปัถมาพร

15 31600255 นางสาว จนัทรต์มิา เสทนิ

16 31600264 นางสาว กณกินนัท ์เทพสมิานนท์

17 31600267 นางสาว วรางคณา เผอืกเดข

18 31600269 นางสาว ธนัย์ชนก สุปันตี

19 31600270 นาย พงศกร จนิดาพล

20 31600272 นางสาว พชิญาพร ชมบุญ

21 31600281 นางสาว ณฐนญวรรณ์ วทิยาพนัธ์ประชา

22 31600282 นางสาว วรทัยา นุ่นสงัข์

23 31600285 นางสาว เปรมมกิา แกว้รุง่ฟ้า

24 31600286 นาย ณฐพงศ ์เจรญิลาภ

25 31600287 นางสาว เกวล ีผลสด

26 31600288 นางสาว นนัทช์พร สอนนอง

27 31600289 นางสาว ชุตกิาญจน์ แสงมณี

28 31600297 นาย รณกร  รจติานนท์

29 31600298 นาย รชัชานนท ์คุระจอก

30 31600300 นางสาว กานตพ์ชิชา นาเมอืง

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

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

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

รายช่ือผูมี้สิทธิสอบคดัเลือกโครงการ สอวน ศนูยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ปีการศึกษา 2560

วิชา เคมี ศนูยส์อบ โรงเรียนสรุาษฎรธ์านี

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



สอบวนัอาทิตยท่ี์ 27 สิงหาคม 2560     เวลา 9.00-12.00 น.     ห้องสอบท่ี .......4.......หมายเลขห้องสอบ ......625..........

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

1 31600305 นางสาว จงัคนษิฐา สกุลธนา

2 31600313 นาย กษดิิเ์ดช คงทอง

3 31600315 นาย ภทัรพล หลนิ

4 31600317 นาย ธราดล ชชัชยัวรกฤศ

5 31600319 นาย กมลอมร ศกัดิศ์รวีธุิราช

6 31600321 นางสาว ชุตกิาญจน์ วงศเ์ยาวฟ้์า

7 31600323 นาย ปิยวฒัน์ ยอดทองดี

8 31600326 นางสาว วรว ีอมรติ

9 31600327 นาย ศุภณฐั นพรตัน์

10 31600329 เดก็หญงิ ธฤษวรรณ มาเอยีด

11 31600336 เดก็หญงิ สุธกิานต ์สุขประสทิธพิร

12 31600337 นาย ธนกร พรหมคง

13 31600338 นาย จริพสั ใจสุข

14 31600340 นางสาว ทพิย์กมล ทฬัหกจิ

15 31600342 นางสาว ชุตมินฑน์ ขนอม

16 31600343 นาย พสักร ชุมอนิทอง

17 31600345 นางสาว อรสิรา พรหมสถติย์

18 31600346 นางสาว ลกัษกิา สุขนุช

19 31600349 นางสาว มณัฑนา ผอ่งผวิ

20 31600350 นาย เมธสั ศรวีริฬุหโ์ชติ

21 31600351 นางสาว จติตมิา แซ่หลี

22 31600356 เดก็ชาย ธนภทัร จงสุพรรณพงศ์

23 31600357 เดก็หญงิ พชิญ์สนิ ีรตันพนัธุ์

24 31600358 เดก็หญงิ ธญัวรตัม ์สงคงคา

25 31600360 นางสาว มณรีตัน์ ทดแทน

26 31600362 นางสาว จนัทมิา ศรเีพชร

27 31600366 เดก็ชาย กรวุฒ ิศริอินนัตภทัร์

28 31600369 เดก็หญงิ วรนษิฐา โภคากรณ์

29 31600370 เดก็หญงิ นพสรณ์ กิ้มเสง้

30 31600372 นางสาว พชิญธดิา ทองสงิหค์ลี

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

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

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

วิชา เคมี ศนูยส์อบ โรงเรียนสรุาษฎรธ์านี

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

รายช่ือผูมี้สิทธิสอบคดัเลือกโครงการ สอวน ศนูยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ปีการศึกษา 2560



สอบวนัอาทิตยท่ี์ 27 สิงหาคม 2560     เวลา 9.00-12.00 น.     ห้องสอบท่ี .......5.......หมายเลขห้องสอบ ......626..........

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

1 31600375 นาย กติติข์จร พฒันพวัพนัธุ์

2 31600376 เดก็ชาย ณฐันนท ์ เผาสุภาพ

3 31600380 นางสาว วรชัยา สงิหก์ุล

4 31600381 นางสาว นนัทกิานต ์ไวศยศริกิุล

5 31600385 เดก็หญงิ ฟ้าใส ค าอุปละ

6 31600387 เดก็หญงิ ปาณศิา ชนะภกัดี

7 31600388 เดก็หญงิ ธนญัญา ไชยกุล

8 31600389 นางสาว ภทัรพร วภิารตันาพร

9 31600390 นาย ปดษิฐพร จนัทรเ์สีย้วรศัมี

10 31600391 นาย ตรพีล เจรญิ

11 31600392 นางสาว ฐติริตัน์ ราชเสนา

12 31600396 นางสาว ชญัญา ปรชีา

13 31600400 เดก็หญงิ ธนพร นุ้ยไม

14 31600401 นางสาว อรว ีเหรยีญวทิยากุล

15 31600402 เดก็ชาย ศศศิ สบือุทยั

16 31600409 เดก็หญงิ ปณุยวรี ์อรญัไสว

17 31600410 นางสาว สณัหส์ริ ีเจรญิผล

18 31600415 นางสาว นภสัสร โต๊ะหลาง

19 31600417 นางสาว พมิพล์ภสั หมื่นจติร

20 31600424 เดก็หญงิ ปวณีา วงศป์าน

21 31600426 เดก็หญงิ กรวรี ์ไชยมงคล

22 31600433 นางสาว ศุภาพชิญ์  ตนัเจรญิ

23 31600434 นางสาว ณฐันนัท ์ระบ าดี

24 31600436 เดก็หญงิ ทกัษพร ประยูรบุตร

25 31600437 เดก็ชาย พฤฒพิงศ ์ลลีาสุขสนัตกิุล

26 31600438 เดก็ชาย ธนวนิท ์ขาวสุวรรณ

27 31600439 นางสาว รมติา พุม่ทอง

28 31600447 นางสาว สุพชิชา พรีพฒันภมูิ

29 31600449 นาย ธรีภทัร ์รอดเจรญิ

30 31600451 นางสาว กฤษณา รกัตรง

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

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

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

รายช่ือผูมี้สิทธิสอบคดัเลือกโครงการ สอวน ศนูยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ปีการศึกษา 2560

วิชา เคมี ศนูยส์อบ โรงเรียนสรุาษฎรธ์านี

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



สอบวนัอาทิตยท่ี์ 27 สิงหาคม 2560     เวลา 9.00-12.00 น.     ห้องสอบท่ี .......6.......หมายเลขห้องสอบ ......627..........

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

1 31600456 นางสาว สุภาวรรณ กรดุเงนิ

2 31600464 นางสาว ธญัตว์รตัน์ พรหมวเิศษ

3 31600466 นาย ธรีวทิย์ เอีย่มข า

4 31600472 นาย ปณพงศ ์สุขเจรญิ

5 31600473 เดก็หญงิ ณฐัชุดา ใจเป่ียม

6 31600476 เดก็หญงิ โชตกิา โชตชิ่วง

7 31600478 นางสาว กญัญารตัน์ ตนัตพิงศอ์าภา

8 31600484 นาย ธชัพงศ ์สงัขถ์าวร

9 31600485 นาย วรดร คงจอก

10 31600494 นางสาว ชชันนัท ์ แสงจนัทร์

11 31600495 นาย พชิญา พนิจิ

12 31600498 นางสาว แพรวา ศรเีมธาฤกถกุล

13 31600506 เดก็หญงิ ฐติยิา  สุกระ

14 31600507 นางสาว วรรณชดา  ลิม่สวสัดิ ์

15 31600538 นางสาว กญัญารตัน์ กรฑีาวลัย์

16 31600539 เดก็ชาย นภสั  พรอ้มประเสรฐิ

17 31600543 เดก็หญงิ กญัญาณฐั เทพสมิานนท์

18 31600549 นางสาว ปวณีนุช จุลมลู

19 31600551 เดก็ชาย นนทพทัธ์ กา้วสมบรูณ์

20 31600553 เดก็ชาย ณภทัร เลาหะสราญ

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

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

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

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

รายช่ือผูมี้สิทธิสอบคดัเลือกโครงการ สอวน ศนูยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ปีการศึกษา 2560

วิชา เคมี ศนูยส์อบ โรงเรียนสรุาษฎรธ์านี

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


