
ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์คัดเลือกนักเรียนเข้ำโครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส ำหรับเด็กและเยำวชนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น รุ่นที่ 23  
วันเสำร์ ที่ 22 กุมภำพันธ์ 2563 ณ อำคำรเรียนสถำปัตยกรรมฯ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช   
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 (ห้องท่ี 1) 

ล ำดับ เวลำรำยงำนตัว ชื่อ – นำมสกุล ระดับกำรศึกษำ โรงเรียน 
1 08.30 น. เด็กหญิง อฟำฟ จำรง ม.2 ธรรมวิทยำมูลนิธิ 
2 08.30 น. เด็กหญิง ตรีอัญ หะระตี ม.2 ธรรมวิทยำมูลนิธิ 
3 09.00 น. เด็กหญิง ปนัยดำ สำธุเสน ม.2 ธรรมวิทยำมูลนิธิ 
4 09.00 น. เด็กหญิง รูสมำณีย์ ยำมิง ม.2 ธรรมวิทยำมูลนิธิ 
5 09.30 น. เด็กหญิง ซีรีน ดำเก็ง ม.2 ธรรมวิทยำมูลนิธิ 
6 09.30 น. เด็กหญิง โซรยำ ยูโซะ ม.2 ธรรมวิทยำมูลนิธิ 
7 10.00 น. เด็กหญิง ศิศิรำ สุขแก้ว ม.2 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย สตูล 
8 10.00 น. เด็กชำย วงศธร จรัสวิโรจน ์ ม.3 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย สตูล 
9 12.30 น. เด็กชำย ชยุตพงษ์ พิบูลย์ ม.2 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นครศรีธรรมรำช 
10 12.30 น. เด็กชำย ศิวกร สองรักษ์ ม.2 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นครศรีธรรมรำช 
11 13.00 น. นำย ณัฏฐชัย ชูจีน ม.3 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นครศรีธรรมรำช 
12 13.00 น. นำย สรณ ์ บัวเกต ุ ม.3 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นครศรีธรรมรำช 

ข้อปฏิบัติในกำรเข้ำสอบ 
1. ผู้สอบแต่งกำยด้วยชุดนักเรียน 
2. ผู้สอบควรมำถึงก่อนเวลำรำยงำนตัวอย่ำงน้อย 30 นำที 
3. อนุญำตให้น ำเฉพำะอุปกรณ์เครื่องเขียน ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ เท่ำนั้นเข้ำห้องสอบ 
4. หำกมีข้อสงสัยประกำรใด หรือสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติม ติดต่อ นำงสำวกวิสรำ สังข์ชุม 

       ผู้ประสำนงำนโครงกำรฯ ศูนย์ภำคใต้ 082-8116357 (ในวันและเวลำรำชกำร) 
 



ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์คัดเลือกนักเรียนเข้ำโครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส ำหรับเด็กและเยำวชนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น รุ่นที่ 23  
วันเสำร์ ที่ 22 กุมภำพันธ์ 2563 ณ อำคำรเรียนสถำปัตยกรรมฯ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช   

2 
 

(ห้องที ่2) 

ล ำดับ เวลำรำยงำนตัว ชื่อ – นำมสกุล ระดับกำรศึกษำ โรงเรียน 
1 08.30 น. เด็กหญิง ภัทธิณี เตำะสำตู ม.2 ธรรมวิทยำมูลนิธิ 
2 08.30 น. เด็กชำย มูฮัมหมัดอันวำ หะยีเจะเฮง ม.2 ธรรมวิทยำมูลนิธิ 
3 09.00 น. เด็กหญิง นูรอัยนี เจ๊ะนิ ม.2 ธรรมวิทยำมูลนิธิ 
4 09.00 น. เด็กหญิง ซูกำวำกิ๊ฟ หะยีมะดือเรำะ ม.2 ธรรมวิทยำมูลนิธิ 
5 09.30 น. เด็กหญิง ฮัสวำนี แปเหำะอิเล ม.2 ธรรมวิทยำมูลนิธิ 
6 09.30 น. เด็กหญิง อุลยำอ์ แมเร๊ำะ ม.2 ธรรมวิทยำมูลนิธิ 
7 10.00 น. เด็กหญิง ทยิดำ นุชทรวง ม.2 ธิดำนุเครำะห์ 
8 10.00 น. เด็กหญิง ปรีชญำ นรำประเสริฐกุล ม.3 ธิดำนุเครำะห์ 
9 12.30 น. นำย วีรภัทร พัฒน์ศรีเรือง ม.3 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นครศรีธรรมรำช 
10 12.30 น. นำย อริญชย์ สุวรรณ ม.3 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นครศรีธรรมรำช 
11 13.00 น. นำย ณัฐพล เดชำธีระวงค์ ม.3 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นครศรีธรรมรำช 
12 13.00 น. เด็กหญิง ญำณิศำ สุวรรณรักษำ ม.3 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นครศรีธรรมรำช 

ข้อปฏิบัติในกำรเข้ำสอบ 
1. ผู้สอบแต่งกำยด้วยชุดนักเรียน 
2. ผู้สอบควรมำถึงก่อนเวลำรำยงำนตัวอย่ำงน้อย 30 นำที 
3. อนุญำตให้น ำเฉพำะอุปกรณ์เครื่องเขียน ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ เท่ำนั้นเข้ำห้องสอบ 
4. หำกมีข้อสงสัยประกำรใด หรือสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติม ติดต่อ นำงสำวกวิสรำ สังข์ชุม 

       ผู้ประสำนงำนโครงกำรฯ ศูนย์ภำคใต้ 082-8116357 (ในวันและเวลำรำชกำร) 
 



ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์คัดเลือกนักเรียนเข้ำโครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส ำหรับเด็กและเยำวชนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น รุ่นที่ 23  
วันเสำร์ ที่ 22 กุมภำพันธ์ 2563 ณ อำคำรเรียนสถำปัตยกรรมฯ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช   
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(ห้องที ่3) 

ล ำดับ เวลำรำยงำนตัว ชื่อ – นำมสกุล ระดับกำรศึกษำ โรงเรียน 
1 08.30 น. เด็กหญิง อัยนำค์ มำโง ม.3 ธรรมวิทยำมูลนิธิ 
2 08.30 น. เด็กหญิง ซูไฮลำ บือรำเฮง ม.3 ธรรมวิทยำมูลนิธิ 
3 09.00 น. เด็กชำย อัฟนำน วำเยะ ม.3 ธรรมวิทยำมูลนิธิ 
4 09.00 น. นำงสำว อำณีซะห์ มะยีแต ม.3 ธรรมวิทยำมูลนิธิ 
5 09.30 น. นำย สุไลมำน เจ๊ะแตะ ม.3 ธรรมวิทยำมูลนิธิ 
6 09.30 น. เด็กหญิง โซเฟีย อำลี ม.3 ธรรมวิทยำมูลนิธิ 
7 10.00 น. เด็กหญิง พิชญธิดำ แซ่ตั้น ม.2 พิมำนพิทยำสรรค์ 
8 10.00 น. นำงสำว วรวลัญซ ์ ง๊ะสมัน ม.3 พิมำนพิทยำสรรค์ 
9 12.30 น. เด็กหญิง นพเกตน์ วงษ์แหวน ม.1 ธิดำแม่พระ 
10 12.30 น. เด็กหญิง รัศมี เชษฐวรรณสิทธิ์ ม.1 บูรณะร ำลึก 
11 13.00 น. เด็กหญิง นภำภรณ์ เสือแสง ม.3 ปำกพนัง 

ข้อปฏิบัติในกำรเข้ำสอบ 
1. ผู้สอบแต่งกำยด้วยชุดนักเรียน 
2. ผู้สอบควรมำถึงก่อนเวลำรำยงำนตัวอย่ำงน้อย 30 นำที 
3. อนุญำตให้น ำเฉพำะอุปกรณ์เครื่องเขียน ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ เท่ำนั้นเข้ำห้องสอบ 
4. หำกมีข้อสงสัยประกำรใด หรือสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติม ติดต่อ นำงสำวกวิสรำ สังข์ชุม 

       ผู้ประสำนงำนโครงกำรฯ ศูนย์ภำคใต้ 082-8116357 (ในวันและเวลำรำชกำร) 
  
 



ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์คัดเลือกนักเรียนเข้ำโครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส ำหรับเด็กและเยำวชนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น รุ่นที่ 23  
วันเสำร์ ที่ 22 กุมภำพันธ์ 2563 ณ อำคำรเรียนสถำปัตยกรรมฯ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช   
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(กลุ่มที่ 4) 

ล ำดับ เวลำรำยงำนตัว ชื่อ – นำมสกุล ระดับกำรศึกษำ โรงเรียน 
1 08.30 น. นำงสำว สำปีน๊ะ ลีลำเต๊ะ ม.3 ธรรมวิทยำมูลนิธิ 
2 08.30 น. เด็กหญิง เสำวลักษณ์ ย่ำแหม ม.3 ธรรมวิทยำมูลนิธิ 
3 09.00 น. นำงสำว นิฟำติน เจ๊ะมิง ม.3 ธรรมวิทยำมูลนิธิ 
4 09.00 น. นำงสำว ตัสนีม สำมะ ม.3 ธรรมวิทยำมูลนิธิ 
5 09.30 น. นำย อัชรอฟ วิถีกุล ม.3 ธรรมวิทยำมูลนิธิ 
6 09.30 น. เด็กหญิง นิซัลมำ ปูลำ ม.3 ธรรมวิทยำมูลนิธิ 
7 10.00 น. เด็กชำย สิงหำ หวันสะแหละ ม.1 หำดใหญ่วิทยำลัย 
8 10.00 น. เด็กชำย ฟรูซำน อีซอ ม.2 อัตตัรกียะห์อิสลำมียะห์ 
9 12.30 น. เด็กหญิง สลิลำ เพชรขจี ม.2 ภูเก็ตวิทยำลัย 
10 12.30 น. เด็กหญิง วนัสวรรณ ชำยภักดิ์ ม.2 ศรียำภัย 
11 13.00 น. นำย ยศกร ศิริสมบัติ ม.3 กัลยำณีศรีธรรมรำช 

ข้อปฏิบัติในกำรเข้ำสอบ 
1. ผู้สอบแต่งกำยด้วยชุดนักเรียน 
2. ผู้สอบควรมำถึงก่อนเวลำรำยงำนตัวอย่ำงน้อย 30 นำที 
3. อนุญำตให้น ำเฉพำะอุปกรณ์เครื่องเขียน ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ เท่ำนั้นเข้ำห้องสอบ 
4. หำกมีข้อสงสัยประกำรใด หรือสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติม ติดต่อ นำงสำวกวิสรำ สังข์ชุม 

       ผู้ประสำนงำนโครงกำรฯ ศูนย์ภำคใต้ 082-8116357 (ในวันและเวลำรำชกำร) 
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