
กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง 
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที ่24 

วันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม 2564 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธาน ี

 
ลำดับ ชื่อ – นามสกลุ  ระดับชั้น โรงเรียน/สถาบัน เวลารายงานตัว 

1 เด็กชาย มัทธิว เหมะ ม.2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี 08.30 น. 

2 เด็กชาย ฐิติพันธ์ ศรีเจริญ ม.2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี 08.30 น. 

3 เด็กชาย พิชญ์ ศิริวาณิชย ์ ม.2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี 08.30 น. 

4 เด็กหญิง ทอแสง แสงอรุณ ม.2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี 08.30 น. 

5 เด็กชาย ยศกร เกิดผล ม.2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี 08.30 น. 

6 เด็กชาย ปธานิน ประจำแท่น ม.2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี 08.30 น. 

7 เด็กหญิง ธันยพรรษ ์ ชัยธนรัชต์ ม.2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี 09.30 น. 

8 เด็กชาย ติณณ ์ วิไลรตันภรณ ์ ม.2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี 09.30 น. 

9 เด็กชาย พีรธาดา สิทธิเกรียงไกร ม.2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี 09.30 น. 

10 เด็กชาย ณัฐพัชร ์ ตั้งธีรประเสริฐ ม.2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี 09.30 น. 

11 เด็กชาย ณัชพล นิมิตนนท ์ ม.2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี 09.30 น. 

12 เด็กชาย ปิยะกร ทองมีแสง ม.2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี 09.30 น. 

13 เด็กชาย วชิรวิทญ์ คงเสรีนสุรณ ์ ม.2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี 10.30 น. 

14 เด็กชาย ปรียาธร ขุนหอม ม.2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี 10.30 น. 

15 เด็กชาย นทีเทพ ปทุมาสูตร ม.2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี 10.30 น. 

16 เด็กชาย ธนเดช ไชยสงคราม ม.2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี 10.30 น. 

17 เด็กหญิง มณสิรา สิงห์นันท์ ม.2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี 12.30 น. 

18 เด็กหญิง วรวลัญช ์ แก้วดำรงค ์ ม.2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี 12.30 น. 

19 เด็กชาย ศิวัช สังขดิษฐ ์ ม.2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี 12.30 น. 

20 เด็กชาย ศรัณย ์ อยู่ร่วมใจ ม.2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี 12.30 น. 

21 เด็กหญิง ไดอาน่า เจริญศิร ิ ม.2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี 12.30 น. 

22 เด็กหญิง ชวิศา ปฏิทัศน์ ม.2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี 12.30 น. 

23 เด็กหญิง รวิสรา โค้วอุดมประเสริฐ ม.2 สงวนหญิง 13.30 น. 

24 เด็กหญิง กรศิรินทร ์ พาเลิศ ม.2 สงวนหญิง 13.30 น. 

25 เด็กหญิง ญาดาวด ี กุมภีพงษ ์ ม.2 เสาไห้ "วิมลวิทยานุกลู" 13.30 น. 

26 เด็กชาย ศราวุฒิ สุนทรโชต ิ ม.2 เสาไห้ "วิมลวิทยานุกลู" 13.30 น. 

27 เด็กชาย จตุรานนท์ จูวัตร ม.2 เสาไห้ "วิมลวิทยานุกลู" 14.00 น. 

28 เด็กชาย วรปรัชย ์ อุณวงค์ ม.2 เสาไห้ "วิมลวิทยานุกลู" 14.00 น. 

29 เด็กหญิง ธนพร งามสอาด ม.2 เสาไห้ "วิมลวิทยานุกลู" 14.00 น. 

30 เด็กชาย กษิดิส หวังวณิชชากร ม.1 สาธิตสถาบันการจดัการปญัญาภิวฒัน์ 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 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธาน ี

 
 

 
 

 
 


