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ก ำหนดกำรสัมภำษณ์คดัเลอืกนกัเรียนในเขตพืน้ทีก่รุงเทพฯ และจังหวัดใกลเ้คยีง 
เขำ้ร่วมโครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส ำหรบัเด็กและเยำวชน ระดบัมัธยมศึกษำตอนต้น รุ่นที ่23 

ระหว่ำงวันที่ 15 และ 16 กุมภำพันธ ์2563 ณ อำคำรนวัตกรรมกำรเรียนรูเ้ฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษำ มูลนิธิไทยคม 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร ี

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล 
ระดับ

กำรศึกษำ 
โรงเรียน วันที่สัมภำษณ์ 

เวลำ 
รำยงำนตัว 

1 เด็กชาย สิรวิชญ ์ ลิมป์แสงศรี ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน 15/2/2563 08.00 น. 

2 เด็กชาย นันทกร วิชากรกุล ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน 15/2/2563 08.00 น. 

3 เด็กชาย วิวิศน์ ชัยวีระวัฒนะ ม.1 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 15/2/2563 08.00 น. 

4 เด็กหญิง สรรัตน์ รัตนไพศาลวงศ ์ ม.1 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 15/2/2563 08.00 น. 

5 เด็กชาย ชลิต แก้วพิจิตร ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 15/2/2563 08.00 น. 

6 เด็กชาย ปัณณวิชญ ์ ตัณฑวิเชยีร ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 15/2/2563 08.00 น. 

7 เด็กชาย ภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ ม.2 กรุงเทพคริสเตยีนวิทยาลัย 15/2/2563 08.00 น. 

8 เด็กชาย ทยุต ทวินววิธ ม.2 กรุงเทพคริสเตยีนวิทยาลัย 15/2/2563 08.00 น. 

9 เด็กชาย พงศ์วีร์ เจริญศรีวฒันกุล ม.1 สวนกุหลาบวิทยาลยั 15/2/2563 08.00 น. 

10 เด็กชาย นิธ ิ ไกรเพชร ม.1 สวนกุหลาบวิทยาลยั 15/2/2563 08.00 น. 

11 เด็กหญิง ชัญญา เกิดดอนแฝก ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน 15/2/2563 08.30 น. 

12 เด็กหญิง ณัฐกานต ์ อริยสัจจากร ม.2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน 15/2/2563 08.30 น. 

13 เด็กหญิง ชัชรีย ์ รัตนไพศาลวงค ์ ม.3 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 15/2/2563 08.30 น. 

14 เด็กหญิง มาติกา หิรัญพฤกษ ์ ม.2 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 15/2/2563 08.30 น. 
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15 เด็กหญิง วรีสา โลห์จรัสศิริ ม.2 สามเสนวิทยาลัย 15/2/2563 08.30 น. 

16 เด็กหญิง พรชนิตว ์ เมฆาผ่องอ าไพ ม.2 สามเสนวิทยาลัย 15/2/2563 08.30 น. 

17 เด็กชาย วชิรวิทย ์ อังคทะวานิช ม.2 กรุงเทพคริสเตยีนวิทยาลัย 15/2/2563 08.30 น. 

18 เด็กชาย ภูวิศ เจริญพานิช ม.2 กรุงเทพคริสเตยีนวิทยาลัย 15/2/2563 08.30 น. 

19 เด็กชาย รังสิมันตุ ์ อริยสุนทร ม.1 สวนกุหลาบวิทยาลยั 15/2/2563 08.30 น. 

20 เด็กชาย ภาตะวัน กุลจันทร์ ม.2 สวนกุหลาบวิทยาลยั 15/2/2563 08.30 น. 

21 เด็กหญิง ณัฐกาญจน์ ตรัยไชยาพร ม.2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน 15/2/2563 09.30 น. 

22 เด็กหญิง ปัณณิกา เค้าสงวนศิลป ์ ม.2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน 15/2/2563 09.30 น. 

23 เด็กหญิง ณัฐรดา บุญเจริญ ม.1 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 15/2/2563 09.30 น. 

24 เด็กชาย โชติวิทย ์ อัศวาภิรมย ์ ม.2 อรุณวิทยา 15/2/2563 09.30 น. 

25 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ดอกนางแย้ม ม.1 สามร้อยยอดวิทยาคม 15/2/2563 09.30 น. 

26 เด็กหญิง ปุญยวีร์ ปี่ทอง ม.3 สามเสนวิทยาลัย 15/2/2563 09.30 น. 

27 เด็กหญิง นันท์นภัส สินสวัสดิ ์ ม.1 เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี 15/2/2563 09.30 น. 

28 เด็กชาย ธรรศธรรม เอ้ือกูลวราวัตร ม.3 สวนกุหลาบวิทยาลยั 15/2/2563 09.30 น. 

29 เด็กชาย นรวิชญ ์ จันจุติ ม.3 สวนกุหลาบวิทยาลยั 15/2/2563 09.30 น. 

30 เด็กชาย คุณานนต ์ คูศิริวิเชยีร ม.2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน 15/2/2563 10.00 น. 

31 นางสาว นนลนีย ์ นิธิวัคคกิตติ ์ ม.3 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน 15/2/2563 10.00 น. 

32 นางสาว คณิตา จุลพันธ ์ ม.3 เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" 15/2/2563 10.00 น. 

33 เด็กหญิง ณัฐณิชา จรัสศรี ม.3 เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" 15/2/2563 10.00 น. 
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34 เด็กหญิง ธิติสุดา นุ่มสุข ม.2 สามร้อยยอดวิทยาคม 15/2/2563 10.00 น. 

35 เด็กหญิง ณัฐนิชา เทียมเทศ ม.2 สามร้อยยอดวิทยาคม 15/2/2563 10.00 น. 

36 เด็กหญิง ภัคสณาง ใยนิรัตน์ ม.1 เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี 15/2/2563 10.00 น. 

37 เด็กชาย กิตติคม สุขบัว ม.1 เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี 15/2/2563 10.00 น. 

38 นางสาว ชมนภัส เลิศปรีชา ม.3 สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต 15/2/2563 10.00 น. 

39 เด็กหญิง สิมิตา ใจสิงหล ม.1 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 15/2/2563 12.00 น. 

40 เด็กหญิง ณัฎฐธดิา เพ็งทอง ม.2 บ้านบึง อุตสาหกรรมนุเคราะห ์ 15/2/2563 12.00 น. 

41 เด็กหญิง กัญญาวีร์ คงแช่มด ี ม.2 บ้านบึง อุตสาหกรรมนุเคราะห ์ 15/2/2563 12.00 น. 

42 เด็กชาย ธีริทธ์ิ ตันติโรจนาเมธ ม.1 สงวนหญิง 15/2/2563 12.00 น. 

43 เด็กหญิง ญาณิศา จ าปาเฟื่อง ม.1 สตรีอ่างทอง 15/2/2563 12.00 น. 

44 เด็กชาย ปรรณพัชร์ ทิศษา ม.1 ประจวบวิทยาลยั 15/2/2563 12.00 น. 

45 เด็กหญิง บัวสวรรค ์ ศิริเชียงพิน ม.1 ประจวบวิทยาลยั 15/2/2563 12.00 น. 

46 เด็กชาย ชยพัทธ ์ วรกุลพิพัฒน์ ม.3 เทพศิรินทร์ 15/2/2563 12.00 น. 

47 เด็กชาย ภูริวัฒ เกษมสุขไพศาล ม.3 เทพศิรินทร์ 15/2/2563 12.00 น. 

48 เด็กหญิง ศลิษา อารีย์กิจ ม.1 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 15/2/2563 12.00 น. 

49 เด็กหญิง นวลจุฑา สนธิศร ี ม.1 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 15/2/2563 12.30 น. 

50 เด็กหญิง ปริญวิชญา เจริญจิตร ม.1 บ้านนา "นายกพิทยากร" 15/2/2563 12.30 น. 

51 เด็กชาย พชรัช แสงตารัตน์ ม.2 บ้านนา "นายกพิทยากร" 15/2/2563 12.30 น. 

52 เด็กชาย ธนภัทร วนกิจสัมพันธ ์ ม.2 วิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี 15/2/2563 12.30 น. 
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53 เด็กชาย ธัญภูมิ เตชะสมสขุด ี ม.3 วิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี 15/2/2563 12.30 น. 

54 เด็กหญิง จิณณะ สามไชย ม.1 สาธิต"พิบูลบ าเพญ็" มหาวิทยาลยับูรพา 15/2/2563 12.30 น. 

55 เด็กชาย รุจิภาส ธรรมวิโรจน์ศิริ ม.2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี  ลพบุรี 15/2/2563 12.30 น. 

56 นาย จิณณวัตร ปานก าเหนิด ม.3 เทพศิรินทร์ 15/2/2563 12.30 น. 

57 นางสาว ดังฝัน เตาะสกุล ม.3 มาแตร์เดอีวิทยาลยั 15/2/2563 12.30 น. 

58 เด็กชาย ธันยพัต กนกปิยสวัสดิ ์ ม.1 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 15/2/2563 12.30 น. 

59 เด็กชาย ปุณณพัฒน์ จานแก้ว ม.1 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 15/2/2563 13.30 น. 

60 เด็กหญิง พรอุดม ทิมรอด ม.3 บ้านนา "นายกพิทยากร" 15/2/2563 13.30 น. 

61 นาย ธัญวัชร แก้วหาญ ม.3 ศรีบุณยานนท ์ 15/2/2563 13.30 น. 

62 เด็กหญิง ณัฐนรี อัตต์สินทอง ม.2 มัธยมวัดใหม่กรงทอง 15/2/2563 13.30 น. 

63 เด็กหญิง ธิริสา โคตรค า ม.2 วัดป่าประดู ่ 15/2/2563 13.30 น. 

64 เด็กหญิง ณัฐณิชา ตั้งชยัวรรณา ม.2 เพ็ญพฒันา 15/2/2563 13.30 น. 

65 เด็กชาย วชิรวิทย ์ จิตสมัคร ม.2 เพ็ญพฒันา 15/2/2563 13.30 น. 

66 เด็กชาย กิรัชภาส ถาวร ม.1 ชลราษฎรอ ารุง 15/2/2563 14.00 น. 

67 เด็กชาย ชนทัต ถิรสุนทรกุล ม.2 ชลราษฏรอ ารุง 15/2/2563 14.00 น. 

68 เด็กชาย กฤตธ ี สุขเสกสุวรรค ์ ม.1 บดินทรเดชา (สิงห์ สงิหเสนี) 15/2/2563 14.00 น. 

69 เด็กชาย ชัยณัฏฐ ์ ลิ้มชุณหนุกูล ม.2 บดินทรเดชา (สิงห์ สงิหเสนี) 15/2/2563 14.00 น. 

70 เด็กชาย ธนเดช ไชยสงคราม ม.1 วิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี 15/2/2563 14.00 น. 

71 เด็กชาย พีรณัฐ อุตมเพทาย ม.1 วิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี 15/2/2563 14.00 น. 
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72 เด็กหญิง จิดาภา ไตรทิพธ ารงโชค ม.3 อนุราชประสิทธ์ิ 15/2/2563 14.00 น. 

73 เด็กหญิง ณิชารีย ์ หนูล้อมทรัพย ์ ม.3 อนุราชประสิทธ์ิ 15/2/2563 14.00 น. 

74 เด็กชาย กร เหมวิญช์โรจน์ ม.2 สาธิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (ฝ่ายมัธยม) 15/2/2563 14.00 น. 

75 เด็กชาย พงษป์ระภัสร์ พงศ์เจตน์พงศ ์ ม.2 มัธยมประชานิเวศน์ 15/2/2563 14.00 น. 

76 เด็กชาย พีรพัฒน์ พงศศ์ิริวิลาส ม.1 อัสสัมชัญธนบุรี 16/2/2563 08.00 น. 

77 เด็กหญิง จุฑารัตน์ ธนพันธ ์ ม.1 อัสสัมชัญธนบุรี 16/2/2563 08.00 น. 

78 เด็กหญิง ชมพูนุช โกมุทรัตนานนท์ ม.2 อัสสัมชัญธนบุรี 16/2/2563 08.00 น. 

79 เด็กชาย ศุภกฤต มหากายนันท ์ ม.2 อัสสัมชัญธนบุรี 16/2/2563 08.00 น. 

80 เด็กชาย ชยพล เดชศร ม.2 อัสสัมชัญธนบุรี 16/2/2563 08.00 น. 

81 เด็กชาย ณัฐปคลัภ ์ พฤฒเิมธานนท์ ม.2 อัสสัมชัญธนบุรี 16/2/2563 08.00 น. 

82 เด็กชาย ปัญญวชิญ ์ เฉลิมเลศิปญัญา ม.2 อัสสัมชัญธนบุรี 16/2/2563 08.00 น. 

83 นางสาว แพรวา ว่องสินไพบูลย ์ ม.3 อัสสัมชัญธนบุรี 16/2/2563 08.00 น. 

84 เด็กหญิง กานต์ธิดา ชูพันธ ์ ม.2 Keerapat International School (KPIS) 16/2/2563 08.00 น. 

85 เด็กชาย ฐณปณต มากชู ม.1 St.Andrews International School 16/2/2563 08.00 น. 

86 เด็กหญิง ชนาภา แซ่หลอ ม.1 อัสสัมชัญธนบุรี 16/2/2563 08.30 น. 

87 เด็กหญิง ไอรดา รุ่งประถม ม.2 อัสสัมชัญธนบุรี 16/2/2563 08.30 น. 

88 เด็กชาย ชยพฒัน์ โอสนานนท ์ ม.2 อัสสัมชัญธนบุรี 16/2/2563 08.30 น. 

89 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ ธีรวิชยางกูร ม.3 อัสสัมชัญธนบุรี 16/2/2563 08.30 น. 

90 เด็กชาย เพรชกล้า สุคนธมาน ม.1 ร่วมฤดีวิเทศศึกษา 16/2/2563 08.30 น. 
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ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล 
ระดับ

กำรศึกษำ 
โรงเรียน วันที่สัมภำษณ์ 

เวลำ 
รำยงำนตัว 

91 เด็กหญิง ปาณิสรา อาชานุภาพ ม.1 อัสสัมชัญธนบุรี 16/2/2563 08.30 น. 

92 เด็กชาย ณัฐภัทร์ ชัยจรีนนท ์ ม.1 อัสสัมชัญธนบุรี 16/2/2563 09.30 น. 

93 เด็กชาย ณัฐภัทร บุญโชคชยั ม.2 อัสสัมชัญธนบุรี 16/2/2563 08.30 น. 

94 เด็กชาย กรปพร สิทธิฤทธิ ์ ม.2 อัสสัมชัญธนบุรี 16/2/2563 09.30 น. 

95 เด็กหญิง ชนิกานต์ เสนด ี ม.2 อัสสัมชัญธนบุรี 16/2/2563 08.30 น. 

96 เด็กชาย ธนิน สูตรตรีนาถ ม.2 อัสสัมชัญธนบุรี 16/2/2563 09.30 น. 

97 เด็กหญิง ศิริรัตน์ ปิยะเจริญวฒันา ม.3 อัสสัมชัญธนบุรี 16/2/2563 08.30 น. 

98 นางสาว ณัฐญาภา ลีลาวัฒนานันท ์ ม.3 อัสสัมชัญธนบุรี 16/2/2563 09.30 น. 

99 เด็กหญิง นงนภัส ราวรา ม.2 ร่วมฤดีวิเทศศึกษา 16/2/2563 08.30 น. 

100 เด็กหญิง ญาดา ธนะวงค ์ ม.2 สันติราษฏร์วิทยาลัย 16/2/2563 09.30 น. 

101 เด็กชาย จีรภัทร จอมมงคล ม.1 อัสสัมชัญธนบุรี 16/2/2563 09.30 น. 

102 เด็กชาย บุญฤทธิ ์ สุขพณิชนันท ์ ม.2 อัสสัมชัญธนบุรี 16/2/2563 10.00 น. 

103 เด็กหญิง ปุณณภา ปานทอง ม.2 อัสสัมชัญธนบุรี 16/2/2563 09.30 น. 

104 เด็กชาย กิตติธัช จันทนะรัตน์ ม.2 อัสสัมชัญธนบุรี 16/2/2563 10.00 น. 

105 เด็กชาย ไชยภัทร ตั้งโชติโรจน์ ม.2 อัสสัมชัญธนบุรี 16/2/2563 09.30 น. 

106 เด็กชาย ชยุต เอ้ือนพคุณ ม.2 อัสสัมชัญธนบุรี 16/2/2563 10.00 น. 

107 เด็กชาย ธฤต วิทย์วรสกุล ม.3 อัสสัมชัญธนบุรี 16/2/2563 09.30 น. 

108 นาย ฐปณรรฏ ซ่ือตรง ม.3 อัสสัมชัญศรีราชา 16/2/2563 10.00 น. 

109 เด็กหญิง สวิตตา ยันตรปกรณ์ ม.2 สันติราษฏร์วิทยาลัย 16/2/2563 10.00 น. 
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เวลำ 
รำยงำนตัว 

110 เด็กหญิง จุฑามณี เสือเพชร ม.2 สันติราษฏร์วิทยาลัย 16/2/2563 10.00 น. 

111 เด็กหญิง พรรณรมณ ตรัยรัตน์อภวิัน ม.2 อัสสัมชัญระยอง 16/2/2563 12.00 น. 

112 เด็กหญิง อันดา มิตรมากร ม.2 อัสสัมชัญระยอง 16/2/2563 12.00 น. 

113 เด็กหญิง ศิรินทร์ ธรรมไกรสร ม.3 International School Bangkok 16/2/2563 12.00 น. 

114 เด็กชาย ศุภโชค เปรมจิตต์ชื่น ม.3 กรพิทักษ์ศึกษา 16/2/2563 12.00 น. 

115 เด็กชาย สุริชล รัตนวิเศษ ม.1 นวมราชานุสรณ์ 16/2/2563 12.00 น. 

116 เด็กหญิง อินท์ชลิตา กุลทนันท์นิธิโชต ิ ม.1 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 16/2/2563 12.00 น. 

117 เด็กชาย ภิตินันท ์ อัครสุวรรณศรี ม.2 โยธินบูรณะ 16/2/2563 12.00 น. 

118 เด็กชาย ภาคิน ตีรวัฒนประภา ม.2 โยธินบูรณะ 16/2/2563 12.00 น. 

119 เด็กหญิง ญณิดา นพรัตน์วงศ ์ ม.3 รุ่งอรุณ 16/2/2563 12.00 น. 

120 นางสาว กนกณัฐ ก่ึงพุทธพงศ ์ ม.3 รุ่งอรุณ 16/2/2563 12.00 น. 

121 นางสาว ภัทรวด ี กีรติชาญเดชา ม.3 รุ่งอรุณ 16/2/2563 12.30 น. 

122 เด็กหญิง ณัฎฐ์นรีย ์ ส าราญจติร ม.1 เจนอยุธยา 16/2/2563 12.30 น. 

123 เด็กหญิง กุลปริยา วงศ์สุรศิลป ์ ม.3 เบญจมราชาลยั 16/2/2563 12.30 น. 

124 เด็กหญิง จิณณพัทธ ์ ม่วงมงคล ม.3 สตรีวิทยา 16/2/2563 12.30 น. 

125 เด็กหญิง นภัสภร เฟื่องฟูพงศ ์ ม.1 เซนต์โยเซฟคอนเวนต ์ 16/2/2563 12.30 น. 

126 นางสาว ปณิชา สลับสม ม.3 บางปะกอกวิทยาคม 16/2/2563 12.30 น. 
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รำยละเอียดกำรสัมภำษณ์ 

วันสัมภำษณ์: วันเสาร ์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และ 
วันอาทิตย ์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562  

สถำนท่ี:  ช้ัน 13 และ 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรูเ้ฉลมิพระเกียรติ  
80 พรรษา มูลนิธิไทยคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ี 

กำรแต่งกำย:  ชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพเรียบร้อย  
 
ในกรณีทีท่่านไม่สามารถมาเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ หรือมีความประสงค์จะสละสิทธิ์  
กรุณาแจ้ง คุณสิริอร เบอร์โทรศัพท ์080-235-5334  
ภายใน วันศุกร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 
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