
กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง 
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที ่24 

วันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม 2564 ณ อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 
ลำดับ ชื่อ – นามสกลุ  ระดับชั้น โรงเรียน/สถาบัน เวลารายงานตัว 

1 เด็กชาย วชิรวัฒน ์ อังคทะวานิช ม.1 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 08.30 น. 

2 เด็กชาย ภูวิศ เจริญพานิช ม.3 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 08.30 น. 

3 เด็กชาย นนธนันธ์ ฤทธิภักดี ม.1 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 08.30 น. 

4 เด็กหญิง ณัฐิดา จารุดลิกกุล ม.1 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 08.30 น. 

5 เด็กชาย ธนวิน โรจน์ทิพย ์ ม.2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 08.30 น. 

6 เด็กชาย ภีมพศ พันธุ์ภู่ ม.2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 08.30 น. 

7 นาย พงศ์ชนก วนัชสุนทร ม.3 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 09.00 น. 

8 เด็กชาย กษิดิ์เทพ สื่อไพบูลย ์ ม.3 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 09.00 น. 

9 เด็กหญิง พิมพ์ชนก นันทมงคล ม.2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 09.00 น. 

10 เด็กชาย สุปวีร ์ เงินยวง ม.2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 09.00 น. 

11 เด็กชาย จิรัฎฐ ์ อังกลมเกลียว ม.2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 09.00 น. 

12 เด็กหญิง ฟ้าใหม่ แก้งพึ่งทรัพย์ ม.2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 09.00 น. 

13 เด็กหญิง อาราดา ทรัพย์ศิริไพบูลย ์ ม.1 สามเสนวิทยาลัย 10.00 น. 

14 เด็กชาย ธนนันท์ ขาวบาง ม.1 สามเสนวิทยาลัย 10.00 น. 

15 เด็กหญิง พนัชกร ผิวทองงาม ม.2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 10.00 น. 

16 เด็กหญิง ณิชกานต ์ พินิจ ม.2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 10.00 น. 

17 นางสาว พลอยชม ตรีคณุประภา ม.3 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 10.00 น. 

18 เด็กชาย คณธัช ศิริบรรณากลุ ม.1 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 10.00 น. 

19 เด็กชาย ปุณณฤทธิ ์ แซ่เจียง ม.3 สามเสนวิทยาลัย 10.00 น. 

20 เด็กชาย นนทพัทธ์ ชุ่มมงคล ม.2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 10.00 น. 

21 เด็กหญิง ธันชนก ผลดีนานา ม.2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 10.00 น. 

22 เด็กหญิง ศิริกำภ ู จุดจันทึก ม.2 Home School สังกัด สพท.เขต 1 นครปฐม 12.30 น. 

23 นาย อัษฎา อิสราพานิช ม.3 International School Bangkok 12.30 น. 

24 เด็กหญิง ญาณิศา ดำรงธรรมวัฒนา ม.1 สตรีวิทยา 12.30 น. 

25 เด็กหญิง ณิชาภา หงษ์วิทยากร ม.1 สตรีวิทยา 12.30 น. 

26 เด็กชาย พฤกษ์ ภูวนารถนฤบาล ม.1 หอวัง 12.30 น. 

27 เด็กหญิง พิจิตรา ธีรานุตร ม.1 หอวัง 12.30 น. 

28 เด็กชาย เพชรกล้า สุคนธมาน ม.2 ร่วมฤดีวิเทศศึกษา 13.00 น. 

29 เด็กหญิง วาดวไล รุจิพรพงษ์ ม.2 ร่วมฤดีวิเทศศึกษา 13.00 น. 

30 เด็กหญิง ณภัทร เผ่าหฤหรรษ ์ ม.1 สตรีวิทยา 13.00 น. 



ลำดับ ชื่อ – นามสกลุ  ระดับชั้น โรงเรียน/สถาบัน เวลารายงานตัว 

31 เด็กหญิง นิชานาถ ถาวรพานิช ม.1 สตรีวิทยา 13.00 น. 

32 เด็กชาย ธนบดี พลามิตร ม.2 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ 13.00 น. 

33 เด็กชาย จิรัฎฐ ์ เจียรนัยพานิชย ์ ม.2 นานาชาติกรุงเทพ 13.00 น. 

34 เด็กชาย กฤต ยอดอินทร์ล้อม ม.3 ร่วมฤดีวิเทศศึกษา 14.00 น. 

35 นาย ภูม ิ พันธุ์เพ็ง ม.3 ร่วมฤดีวิเทศศึกษา 14.00 น. 

36 เด็กชาย ณัฐพัชร ์ สุมานนท์ ม.1 สวนกุหลาบวิทยาลัย 14.00 น. 

37 เด็กชาย ณัฏฐพล ศรีอรณุลักษณ ์ ม.1 สวนกุหลาบวิทยาลัย 14.00 น. 

38 เด็กชาย ธนกฤต อาภรณ์แม่กลอง ม.2 โยธินบูรณะ 14.00 น. 

39 เด็กหญิง จันทรัสม ์ สมมาตย ์ ม.2 สารสาสน์วเิทศร่มเกล้า 14.00 น. 

ข้อปฏิบัติการเข้าสอบ 
1. ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุดนักเรียน 
2. ผู้สอบควรมาถึงก่อนเวลารายงานตัว อย่างน้อย 20 นาที 
3. อนุญาตให้นำเฉพาะอุปกรณเ์ครื่องเขียน ดินสอ ปากกา ยางลบ เข้าห้องสอบเท่านั้น 
4. ปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
5. นักเรียนและผู้ปกครองจะต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 

6. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คณุณัฐวดี ศรีใส ผู้ประสานงานโครงการฯ  
เบอร์โทรศัพท์ 082-341-2416, 080-235-5334, 02-470-8394 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนที่ อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม (S3) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วิทยาเขตบางมด) 

   

 

 
 
 
 
 
 

(S3) อาคารสถาบันนวัตกรรม

การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา มูลนิธิไทยคม  

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย 


