
กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง 
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที ่24 

วันอาทิตย์ ที่ 21 มีนาคม 2564 ณ อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 
ลำดับ ชื่อ – นามสกลุ  ระดับชั้น โรงเรียน/สถาบัน เวลารายงานตัว 

1 เด็กชาย ณฐกร คุ้มมั่น ม.1 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยมัธยม) 08.30 น. 

2 เด็กหญิง สฤณชา จิรปัญญาวงศ์ ม.1 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยมัธยม) 08.30 น. 

3 เด็กชาย ภีร์กวิน เจริญธรรมรักษา ม.1 สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน 08.30 น. 

4 เด็กชาย รณกร จินดารตัน ์ ม.1 สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน 08.30 น. 

5 เด็กหญิง สารสิา แซ่โค้ว ม.1 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 08.30 น. 

6 เด็กชาย วิวิศน ์ ชัยวีระวัฒนะ ม.2 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 08.30 น. 

7 เด็กหญิง มาวิตรา เตชพลกุล ม.1 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยมัธยม) 09.00 น. 

8 เด็กชาย พรภวิษย ์ ลวิตพิชยวงศ์ ม.1 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยมัธยม) 09.00 น. 

9 เด็กหญิง พิชยา กระจ่างวิทยา ม.1 สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน 09.00 น. 

10 เด็กชาย ภูริญ กิตติจิตต ์ ม.1 สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน 09.00 น. 

11 เด็กชาย ปัณณวิชญ ์ ตัณฑวิเชียร ม.2 สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมติร 09.00 น. 

12 เด็กหญิง ณฐยา วชิรเมธาว ี ม.2 สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมติร 09.00 น. 

13 เด็กหญิง ธันยนันท ์ พูนบันดาลสิน ม.2 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยมัธยม) 10.00 น. 

14 เด็กชาย รัชพล สิงห์โตโรจน ์ ม.3 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยมัธยม) 10.00 น. 

15 เด็กชาย จิรภัทร แก้วด้วง ม.2 เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ 10.00 น. 

16 เด็กหญิง ปริยากร เจริญชนะกจิ ม.2 สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน 10.00 น. 

17 เด็กหญิง ไอริณรยา พิทักษ์วงษ์ ม.3 สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน 10.00 น. 

18 เด็กชาย พีรวิชญ์ บุญสมเชื้อ ม.2 เบญจมราชานุสรณ ์ 10.00 น. 

19 เด็กชาย คณพัฒน ์ เฉลิมเกียรติสกลุ ม.2 สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา 10.00 น. 

20 เด็กชาย กิดากร ลิขิตพฤกษ์ไพศาล ม.2 สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา 10.00 น. 

21 เด็กหญิง จิดาภา ละเลิศ ม.1 ธีรศาสตร ์ 10.00 น. 

22 เด็กหญิง วิชญาพร อุตมางคบวร ม.2 ปราจิณราษฏรอำรุง 12.30 น. 

23 นางสาว สุภาวิตา ไหลรุ่งเรืองสกลุ ม.3 ปราจิณราษฏรอำรุง 12.30 น. 

24 เด็กหญิง ธัญชนก แทนนิกร ม.1 เบญจมราชูทิศ จันทบุร ี 12.30 น. 

25 เด็กชาย ฐิติพงศ์ วรศิลป์ชัย ม.1 พนัสพิทยาคาร 12.30 น. 

26 เด็กชาย ณภัทร เลี้ยงประไพพันธิ ์ ม.3 สิรินธรราชวิทยาลัย 12.30 น. 

27 เด็กหญิง ธนิกาญจน ์ ตันตราธิปไตย ม.1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี 12.30 น. 

28 เด็กหญิง อภิณห์พร ศรีเกลื่อนกิจ ม.1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี 13.30 น. 

29 เด็กหญิง จิณณะ สามไชย ม.2 สาธิต "พิบูลบำเพญ็" มหาวิทยาลยับูรพา 13.00 น. 

30 นาย กฤตภาส นามศักดิ์สวสัดิ ์ ม.3 สาธิต "พิบูลบำเพญ็" มหาวิทยาลยับูรพา 13.00 น. 



ลำดับ ชื่อ – นามสกลุ  ระดับชั้น โรงเรียน/สถาบัน เวลารายงานตัว 

31 เด็กชาย เขษมศักดิ ์ ประทีปเสถียรกลุ ม.2 ชลราษฏรอำรุง 13.00 น. 

32 เด็กชาย ปภาวิน วาสนาส่งชูสกลุ ม.2 ชลราษฏรอำรุง 13.00 น. 

33 เด็กหญิง ชมพูนุท ชินะโยธิน ม.2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี 13.00 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 


