
  คณะวทิยาศาสตร์  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลัยศิลปากร

ตามโครงการรับนักศึกษาวทิยาศาสตร์เพิ่มพเิศษ ระดับปริญญาตรี ประจ าปกีารศึกษา 2558  จ านวน  366    คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ กลุ่มที่ 1  (จ านวน 290 คน)

ล าดับที่ เลขที่ใบสมัคร โรงเรยีน จังหวัด

1 58010466 น.ส. กนกวรรณ ไพบลูย์ อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบี่

2 58010277 น.ส. สวรรณญา ศรีสุวรรณ อ ามาตย์พาณิชนุกุล กระบี่

3 58010298 น.ส. เกศรา จงจิรมงคลชัย กรพทิกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร

4 58010596 น.ส. ศรุชา อมฤตนทธีร กรพทิกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร

5 58010040 น.ส. ณัฐธดิา ด่านสุวรรณ์ ชิโนรสวทิยาลัย กรุงเทพมหานคร

6 58010652 น.ส. นรารัตน์ ศรีสุข ชิโนรสวทิยาลัย กรุงเทพมหานคร

7 58010268 น.ส. อัญชิสา รัตนต้ังตระกูล ชิโนรสวทิยาลัย กรุงเทพมหานคร

8 58010026 นาย * ชนธญั มานะปรีชา เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร

9 58010395 น.ส. วรกานต์ ตันสุธริพงษ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร

10 58010243 น.ส. ดนุนุช พุ่มกุมาร เทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร

11 58010176 น.ส. รัชนีกร ลมมูลตรี นวมินทราชินูทศิ สตรีวทิยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร

12 58010481 น.ส. นุสบา สุขดี บดินทรเดชา สิงห ์สิงหเสนี 4 กรุงเทพมหานคร

13 58010632 น.ส. ยีฮาน นุชจ าลอง บดินทรเดชา(สิงห ์สิงหเสน)ี กรุงเทพมหานคร

14 58010213 นาย วทิวทิย์ จงสุขไว บดินทรเดชา(สิงห ์สิงหเสน)ี 2 กรุงเทพมหานคร

15 58010244 น.ส. กันต์กมล สุริเย เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

16 58010578 น.ส. ปยิภทัร เขตนคร ปราโมชวทิยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร

17 58010167 น.ส. เพญ็นภา พลายพงษา ปญัญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร

18 58010027 น.ส. ศิริมาศ ไทยพร ปญัญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร

19 58010059 น.ส. * กุลนภา บญุรักษ์ พระหฤทยัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

20 58010018 น.ส. จิรพร เหล่าสกุล พระหฤทยัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

ชื่อ - นามสกุล
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ล าดับที่ เลขที่ใบสมัคร โรงเรยีน จังหวัด

21 58010222 น.ส. ภาสิริ ฤกษสุ์ขกาย มัธยมวดันายโรง กรุงเทพมหานคร

22 58010675 น.ส. ธนพร เพชรคล้าย มัธยมวดัหนองแขม กรุงเทพมหานคร

23 58010343 น.ส. ณัฐชา บู่ทอง มัธยมวดัหนองจอก กรุงเทพมหานคร

24 58010262 น.ส. * เปมิกา รักไทย มัธยมวดัหนองจอก กรุงเทพมหานคร

25 58010478 น.ส. จุฑามาศ แพงค าศรี มัธยมสาธติ มรภ. สวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

26 58010492 นาย ธรุมิตร นุสิทธิช์ัยการ มัธยมสาธติ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร

27 58010529 นาย นิธพินัธุ์ ผิวเหลือง มัธยมสาธติ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร

28 58010246 น.ส. * เพญ็พชิชา ไหมทอง มัธยมสาธติ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร

29 58010307 นาย ณัฐพงษ์ จันทราช ยานนาเวศวทิยาคม กรุงเทพมหานคร

30 58010544 น.ส. กาญจนาภรณ์ เอี่ยมละออ โยธนิบรูณะ กรุงเทพมหานคร

31 58010543 นาย จิรภทัร นิลณรงค์ โยธนิบรูณะ กรุงเทพมหานคร

32 58010127 น.ส. ปณิตา ชุ่มดี โยธนิบรูณะ กรุงเทพมหานคร

33 58010036 น.ส. พริญาณ์ จันมา รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร

34 58010522 น.ส. มนทวรรณ คชศิล ฤทธยิะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

35 58010114 น.ส. เรือนทอง คชหาญ ฤทธยิะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

36 58010204 น.ส. ณัฐิตา อินทรภริมย์ วชิรธรรมสาธติ กรุงเทพมหานคร

37 58010450 น.ส. อรวรรณ เครือกลัด สตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินปูถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

38 58010282 น.ส. เจณิสตา เตชะโสภณมณี สตรีวทิยา กรุงเทพมหานคร

39 58010736 น.ส. * เนตรชนก วเิชียรบตุร สตรีวทิยา กรุงเทพมหานคร

40 58010682 น.ส. ธนภรณ์ กุญชร สตรีวทิยา 2 กรุงเทพมหานคร

41 58010212 นาย พธิวิตั เจริญสุขพพิฒัน์ สวนกุหลาบวทิยาลัย ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร

42 58010191 น.ส. * กชพร ภชุงค์ สายปญัญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

43 58010126 น.ส. พชัระภรณ์ บญุราช สารสาสน์วเิทศบางบอน กรุงเทพมหานคร

44 58010712 น.ส. รินรดา กล่ันขจร สารสาสน์วเิทศบางบอน กรุงเทพมหานคร

45 58010296 น.ส. กัญญารัตน์ ไชยอุดม สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

46 58010356 น.ส. อังคณา บญุศิริ สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

47 58010160 นาย ณัฐพนธ์ ทองอยู่ สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

48 58010177 น.ส. นฤภร เสวตววิฒัน์ สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

49 58010577 น.ส. จิระภา บรรณาลังค์ หอวงั กรุงเทพมหานคร

50 58010574 น.ส. พรนภา เตชะเลิศมณี หอวงั กรุงเทพมหานคร

51 58010704 นาย ภริูนทร์ จีระไพโรจน์กุล อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

52 58010258 นาย ณัฐกิตต์ิ เลิศธรรมจินดา อัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพมหานคร

53 58010130 น.ส. แพรพลอย ปรพฒันชาญ อัสสัมชัญ ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร

54 58010733 น.ส. ทรรศยา มหาวงศ์ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบรีุ
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ล าดับที่ เลขที่ใบสมัคร โรงเรยีน จังหวัด

55 58010390 น.ส. * ภาวณีิ สิงหส์าร กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบรีุ

56 58010131 น.ส. ธญัลักษณ์ จันทฤทธิ์ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบรีุ

57 58010311 น.ส. ศิริมาส ปั้นหลวง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กาญจนบรีุ

58 58010151 น.ส. พชัราภา บญุมาก ดรุณากาญจนบรีุ กาญจนบรีุ

59 58010024 นาย * ภเิษก พมิพขันธ์ ประชามงคล กาญจนบรีุ

60 58010591 น.ส. กนกพร ปฐมเพทาย วสุิทธรังษี กาญจนบรีุ

61 58010541 น.ส. พชิามญชุ์ วชิัยวงษว์ฒัน์ วสุิทธรังษี กาญจนบรีุ

62 58010728 น.ส. พมิลภสั จักรกริชกูล วสุิทธรังษี กาญจนบรีุ

63 58010424 นาย นครินทร์ สีหาบญุมาก กาฬสินธุพ์ทิยาสรรพ์ กาฬสินธุ์

64 58010267 น.ส. กัตติกา หมวกค า บวัขาว กาฬสินธุ์

65 58010488 น.ส. สุพรรษา บญุโสดา อนุกูลนารี กาฬสินธุ์

66 58010349 น.ส. มิรันตรี ใจแสน คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ก าแพงเพชร

67 58010451 น.ส. * สุภาวดี ข าแผลง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

68 58010400 น.ส. ขวญัชนก ลิพลธา แก่นนครวทิยาลัย ขอนแก่น

69 58010195 น.ส. ณัฐวดี แก้วชะเนตร สาธติมหาวทิยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น

70 58010678 น.ส. สิริยากร รัตนัย ขลุงรัชดาภเิษก จันทบรีุ

71 58010688 นาย จุฑาภสั ศรีวชิัย เบญจมราชูทศิ จังหวดัจันทบรีุ จันทบรีุ

72 58010033 นาย * นันทภพ ช านาญแพทย์ เบญจมราชูทศิ จังหวดัจันทบรีุ จันทบรีุ

73 58010138 น.ส. ลักษณพร ศิรินภารัตน์ เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

74 58010408 น.ส. * สัณหสิ์รี สิริรงรอง เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

75 58010075 น.ส. * สุนิตา ธาตุค าภู ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา

76 58010430 น.ส. จุฑาทพิย์ ดิษฐ์ศิริ เบญจมราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา

77 58010593 น.ส. ณิชากร ศิลปนาวา เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา

78 58010265 น.ส. ภสัสร เหลียงพานิช เบญจมราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา

79 58010521 น.ส. รินรดา ศรีมาชัย จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบรีุ ชลบรีุ

80 58010420 น.ส. * กัญจนาพร นิธโิรจน์ปญัญา ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ

81 58010193 น.ส. คุณิตา แซมหรัิญ ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ

82 58010271 น.ส. ทารีนา สุขร่ี บางละมุง ชลบรีุ

83 58010724 นาย ณัฐวฒิุ สุขโข โพธสัิมพนัธพ์ทิยาคาร ชลบรีุ

84 58010312 นาย ศุภวชิญ์ ทองยืน สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบรีุ

85 58010341 น.ส. * สุธติา อินนอก ราชประชานุเคราะห ์20 ชุมพร

86 58010197 น.ส. อรอนงค์ ทองมาก ละเเมวทิยา ชุมพร

87 58010221 น.ส. ธญัญา แซ่หลิม สวนศรีวทิยา ชุมพร

88 58010291 น.ส. ปวณ์ีสุดา รัตนคช สวนศรีวทิยา ชุมพร
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ล าดับที่ เลขที่ใบสมัคร โรงเรยีน จังหวัด

89 58010516 น.ส. กมลรัตน์ หตัถา สววีทิยา ชุมพร

90 58010459 น.ส. สาวณีิ ตุ้ยหล้า พระหฤทยั เชียงใหม่

91 58010325 น.ส. ชื่นทพิย์ นิธมิสารัศม์ ยุพราชวทิยาลัย เชียงใหม่

92 58010264 น.ส. พราวฝน ฐิติเมธยิกุล เรยีนาเชลีวทิยาลัย เชียงใหม่

93 58010293 น.ส. วรางคณาง อภนิันทสิทธิ์ วฒัโนทยัพายัพ เชียงใหม่ เชียงใหม่

94 58010290 น.ส. สมิทธิก์านต์ ก่อกุลดิลก วเิชียรมาตุ ตรัง

95 58010233 น.ส. สุภาวดี จิตสุภานันท์ สภาราชินี ตรัง

96 58010590 น.ส. ชฏลิรัตน์ สนธพิณิ ตราษตระการคุณ ตราด

97 58010507 น.ส. * ณัฏฐณิชา ตาเวยีน ตากพทิยาคม ตาก

98 58010592 น.ส. พชัรีญา ชูพรัีชน์ นครนายกวทิยาคม นครนายก

99 58010635 น.ส. ศุภสิรา ธานินทราวฒัน์ นครนายกวทิยาคม นครนายก

100 58010008 น.ส. * ทพิย์วมิล ปนัอิน บา้นนานายกพทิยากร นครนายก

101 58010674 นาย เกริกพล ค าพา ปิยชาคิพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพฯ นครนายก

102 58010019 น.ส. ขวญัคณา ค ามี ทวารวดี นครปฐม

103 58010509 นาย วรีวฒัน์ พามี บอสโกพทิกัษ์ นครปฐม

104 58010440 น.ส. ศวติา จิระพลังสันติ บอสโกพทิกัษ์ นครปฐม

105 58010251 น.ส. สุธาทพิย์ สาตรพนัธุ์ บอสโกพทิกัษ์ นครปฐม

106 58010108 นาย สุทธพิงศ์ ชื่นชมน้อย เบญญาพฒัน์ นครปฐม

107 58010136 น.ส. คล้ายวาด พพิธิพนัธพ์พิทิ พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม

108 58010571 น.ส. จิราภรณ์ อยู่สงค์ พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม

109 58010425 นาย เจษฎากร ปจุฉาการณ์ พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม

110 58010631 นาย ณัฐนันท์ รอดพนัธุ์ พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม

111 58010495 น.ส. ณิชากร หาญสมัย พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม

112 58010352 น.ส. พทุธชาติ ทพิธนวฒันะ พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม

113 58010438 น.ส. มาริษา เพง็โตวงษ์ พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม

114 58010505 นาย สิรวชิญ์ รัตนโสภา พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม

115 58010445 น.ส. สุจิรา ปั้นอุ่น พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม

116 58010439 น.ส. สุชญา กิจหวา่ง พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม

117 58010611 น.ส. ศุภากร โลลุววิฒัน์ โพรงมะเด่ือวทิยาคม นครปฐม

118 58010219 น.ส. * ศกลวรรณ แย้มดอนไพร มัธยมฐานบนิก าแพงแสน นครปฐม

119 58010165 น.ส. ปาลินี นาคสิงห์ มารีย์อุปถัมภ์ นครปฐม

120 58010725 น.ส. กนกวรรณ จูเกตุ ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

121 58010128 น.ส. พสัวี มีสีผ่อง รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา นครปฐม

122 58010519 น.ส. จุรีพร พมิพา ราชินีบรูณะ นครปฐม
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123 58010589 น.ส. พชัรพร ศักด์ิศรีวนั ราชินีบรูณะ นครปฐม

124 58010673 น.ส. วชิราภรณ์
เอี่ยมพงษ์
ไพบลูย์ ราชินีบรูณะ นครปฐม

125 58010316 น.ส. เหมือนขวญั แสงสุวรรณ ราชินีบรูณะ นครปฐม

126 58010554 น.ส. อภชิญา ศักด์ิสุภาพ ราชินีบรูณะ นครปฐม

127 58010514 น.ส. รัญชิดา พรรณพฒัน์ สาธติมหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม นครปฐม

128 58010620 นาย เสกข์ บวัเจริญ สาธติมหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม นครปฐม

129 58010713 น.ส. ชวศิา ชวาลทรัพย์ สาธติมหาวทิยาลัยศิลปากร นครปฐม

130 58010416 น.ส. กุลธรีา แสนสุขส าราญ สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม

131 58010730 นาย จักรวาล คุณากร สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม

132 58010694 นาย ธรีภทัร เอี่ยมสุนทร สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม

133 58010205 น.ส. ประภสัรา จีนธรรม สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม

134 58010198 น.ส. ปวรีา ถมยา สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม

135 58010689 น.ส. สตรี เนตรนุช สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม

136 58010334 น.ส. อภญิญา จันทร์ละมูล สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม

137 58010470 น.ส. ชนาภา ค าแก้ว สุคนธรีวทิย์ นครปฐม

138 58010746 น.ส. สราลี บญุเรือง ปากช่อง นครราชสีมา

139 58010237 น.ส. มัณฑิรา ศรีจันทร์ มารีย์วทิยา นครราชสีมา

140 58010643 น.ส. ณัฐชยา วงศ์หมอ สุรนารีวทิยา นครราชสีมา

141 58010735 น.ส. * มัลลิกา ปรมวทิย์ สุรนารีวทิยา นครราชสีมา

142 58010358 น.ส. สุนิตา ร่ายสูงเนิน อบุลรัตรราชกญัญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา นครราชสีมา

143 58010714 น.ส. เสาวลักษณ์ กกอู่ อบุลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา นครราชสีมา

144 58010192 น.ส. พชิญ์สุภา เชาวพอ้ง เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช

145 58010634 น.ส. กุลนิษฐ์ หนูเพชร เบญจมราชูทศิ นครศรีธรรมราช

146 58010640 น.ส. ปณัรส วทิยาคม เบญจมราชูทศิ นครศรีธรรมราช

147 58010274 น.ส. รัฐนิตา แก้วไทย เบญจมราชูทศิ นครศรีธรรมราช

148 58010418 น.ส. อาภาภรณ์ เมฆสุข ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช

149 58010102 น.ส. ฐิติพร พรหมนิล สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช

150 58010403 น.ส. กุลนิดา ดีเลิศ ชุมแสงชนูทศิ นครสวรรค์

151 58010562 น.ส. วมิลรัตน์ สุคันธกุล นครสวรรค์ นครสวรรค์

152 58010043 น.ส. อชิรญา บตุรจันทร์ นครสวรรค์ นครสวรรค์

153 58010601 น.ส. อภทิพิย์ สุขใส สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์

154 58010443 น.ส. เฉลิมขวญั นักฆ้อง เทพศิรินทร์ นนทบรีุ นนทบรีุ

155 58010286 น.ส. อุดมพร อ่วมสินธุ์ เทพศิรินทร์ นนทบรีุ นนทบรีุ

156 58010188 น.ส. พรทพิย์ ศรีชูรัตน์ ไทรน้อย นนทบรีุ
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157 58010370 น.ส. ชุดากาญจน์ เด่นอมร นวมินทราชินูทศิ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ

158 58010572 น.ส. พทุธรักษา พรมดี บดินทรเดชา(สิงห ์สิงหเสน)ีนนทบรีุ นนทบรีุ

159 58010046 น.ส. ลีราวดี นาทองแถม ปากเกร็ด นนทบรีุ

160 58010668 น.ส. ชลนิภา อัศวสันติชัย สตรีนนทบรีุ นนทบรีุ

161 58010292 น.ส. ธนพร มีมาก สตรีนนทบรีุ นนทบรีุ

162 58010661 นาย นวพรรษ ทาวรรณ สวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบรีุ นนทบรีุ

163 58010500 น.ส. * วาสิตา สุขรัตน์ บรีุรัมย์พทิยาคม บรีุรัมย์

164 58010471 น.ส. พชิญ์สินี กล้าท า คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี

165 58010654 นาย นพณัฐ ประสมทรัพย์ ธญับรีุ ปทมุธานี

166 58010616 นาย ธรีะวฒัน์ รุจิระพงศ์ไพศาล สาธติแหง่มหาวทิยาลัยรังสิต ปทมุธานี

167 58010464 น.ส. ศุภาพชิญ์ ฝ่ายเดช กุยบรีุวทิยา ประจวบคีรีขันธ์

168 58010070 น.ส. * สุธรีา อินทร์แพง บางสะพานวทิยา ประจวบคีรีขันธ์

169 58010518 น.ส. อาภรณ์ สีล้ินจี่ ประจวบวทิยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

170 58010436 น.ส. * อัมพวรรณ กันทะวชิา อรุณวทิยา ประจวบคีรีขันธ์

171 58010686 น.ส. กมลวรรณ เลิศส าราญ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ

172 58010460 นาย ภธูปิ เจริญธรรม ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ

173 58010238 น.ส. วชิราภรณ์ แสวงหา ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ

174 58010417 น.ส. สุวนันท์ อ่อนน้อม ปราจีนกัลยาณี ปราจีนบรีุ

175 58010588 น.ส. สิริมาพร เชื้อเชิง มารีวทิยา ปราจีนบรีุ

176 58010744 น.ส. สิรินดา เอิบกมล อยุธยาวทิยาลัย พระนครศรีอยุธยา

177 58010321 น.ส. ชิดชนก จันทร์ชู พทัลุง พทัลุง

178 58010429 น.ส. ปฐมาวดี จันทร์คง พทัลุง พทัลุง

179 58010633 น.ส. * ธมลวรรณ นรานันท์ พจิิตรพทิยาคม พจิิตร

180 58010181 น.ส. * ลักษมน เจริญสมบติั เฉลิมขวญัสตรี พษิณุโลก

181 58010239 น.ส. ชุตินันท์ ศาลยาชีวนิ จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบรีุ เพชรบรีุ

182 58010090 น.ส. ณชา แจ้งใจเย็น จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบรีุ เพชรบรีุ

183 58010202 น.ส. กนกพร เล็กเจริญ เบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ

184 58010162 น.ส. รมณียา เกิดทอง เบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ

185 58010463 น.ส. * สายสุนีย์ ปทัทมุ เบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ

186 58010050 น.ส. ดวงนฤมล ผลศรัทธา พรมหานุสรณ์จังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ

187 58010600 น.ส. สโรชา ทองมา พรมหานุสรณ์จังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ

188 58010044 น.ส. สวรส สุดใจ พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ

189 58010623 น.ส. พณิชญา จันทร์ลา เซนต์โยเซฟศรีเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์

190 58010423 น.ส. พชิญานิน สวา่งบตุร เซนต์โยเซฟศรีเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์
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191 58010622 น.ส. สุภาสินี พาลี เซนต์โยเซฟศรีเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์

192 58010731 น.ส. รังสิมา ศรีเมฆ เพชรพทิยาคม เพชรบรูณ์

193 58010372 น.ส. ปนัดดา ค าสา วทิยานุกูลนารี เพชรบรูณ์

194 58010621 น.ส. กานดาวดี ลาทน หล่มเก่าพทิยาคม เพชรบรูณ์

195 58010328 น.ส. นภสัสร บตุรอามาตย์ หล่มสักวทิยาคม เพชรบรูณ์

196 58010069 นาย * นฤทธิ์ เชิญชู เทพนารี แพร่

197 58010658 น.ส. สุภาวดี ใจสุดา นารีรัตน์จังหวดัแพร่ แพร่

198 58010602 นาย ธนาคม ศรีใจอินทร์ พริิยาลัยจังหวดัแพร่ แพร่

199 58010052 นาย อภสิิทธิ์ เอกมานพ กะทู้วทิยา ภเูก็ต

200 58010330 น.ส. อรฉัตร อินนุรักษ์ กะทู้วทิยา ภเูก็ต

201 58010646 น.ส. ณัฐธดิา ธานมาศ เทศบาลปลูกปญัญา ภเูก็ต

202 58010413 น.ส. ชัญญา ปล้ืมใจ สตรีภเูก็ต ภเูก็ต

203 58010664 น.ส. ฐิติพร หลักฐาน สตรีภเูก็ต ภเูก็ต

204 58010606 น.ส. * พทัธมน เจริญ ค้อวงัวทิยาคม ยโสธร

205 58010032 น.ส. พชัรินทร์ แพงสุพฒัน์ ยโสธรพทิยาคม ยโสธร

206 58010137 น.ส. พชัรวรรณ ขุนทอง คณะราษฎรบ ารุง จังหวดัยะลา ยะลา

207 58010259 นาย ฟรีฮัน มามะ คณะราษฎรบ ารุง จังหวดัยะลา ยะลา

208 58010679 น.ส. ชรินรัตน์ ศรีเกื้อกล่ิน โพนทองพฒันาวทิยา ร้อยเอ็ด

209 58010206 น.ส. ภสุูดา สุดสน ร้อยเอ็ดวทิยาลัย ร้อยเอ็ด

210 58010703 น.ส. พดัชา นวลจันทร์ แกลง ระยอง

211 58010065 นาย * วรุตม์ วรัิติพนัธ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ระยอง

212 58010064 น.ส. * อรพรรณ กระจ่างแสง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ระยอง

213 58010398 น.ส. * พชิญาภคั แบบเหมาะ มกุฎเมืองราชวทิยาลัย ระยอง

214 58010650 น.ส. ฐาทณีิ ช่างหล่อ ระยองวทิยาคม ระยอง

215 58010433 น.ส. ปาริฉัตร พทุธสังฆ์ ระยองวทิยาคม ระยอง

216 58010355 น.ส. กุลกัลยา เล็กค า ช่องพรานวทิยา ราชบรีุ

217 58010041 น.ส. โชติชนิต วลัิยเกษม นารีวทิยา ราชบรีุ

218 58010407 น.ส. ธรัญญา งามคณะ นารีวทิยา ราชบรีุ

219 58010285 น.ส. ณัชธดิา โพธารากุล นารีวฒิุ ราชบรีุ

220 58010121 น.ส. ภณัฑิรา ตันศิริววิฒัน์กุล นารีวฒิุ ราชบรีุ

221 58010255 น.ส. อสมาภรณ์ ศรีธรรมรงค์ นารีวฒิุ ราชบรีุ

222 58010559 น.ส. ศศิกาญจน์ เจริญศรี บรมราชินีนาถราชวทิยาลัย ราชบรีุ

223 58010184 น.ส. กิ่งกาญจน์ เงินยวง เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ ราชบรีุ

224 58010313 น.ส. จุฑาทพิย์ ทองอยู่ เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ ราชบรีุ
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225 58010517 น.ส. วสุรัตน์ เปรมเกิด เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ ราชบรีุ

226 58010649 น.ส. อุทยัวรรณ อ้นเพช็ร เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ ราชบรีุ

227 58010660 นาย บริรักษ์ วนัจิ๋ว รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบรีุ

228 58010539 น.ส. กิ่งกานต์ ระย้าย้อย ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ

229 58010180 น.ส. ศิวพร เอมโกษา ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ

230 58010323 น.ส. * อินธริา มาศศิริ สายธรรมจันทร์ ราชบรีุ

231 58010005 นาย กฤษณาพนัธุ์ วงศ์วฒันากูล สารสิทธิพ์ทิยาลัย ราชบรีุ

232 58010598 นาย ชวนากร เชยชม สารสิทธิพ์ทิยาลัย ราชบรีุ

233 58010169 น.ส. ณัฐณิชา แสนยินดี ชัยบาดาลพทิยาคม ลพบรีุ

234 58010275 น.ส. เต็มฟา้ ไหลสกุล พบิลูวทิยาลัย ลพบรีุ

235 58010260 น.ส. พลอยรุ้ง สถาปนศิริ พบิลูวทิยาลัย ลพบรีุ

236 58010227 น.ส. เพช็รินทร์ ล้ินจี่ พบิลูวทิยาลัย ลพบรีุ

237 58010336 น.ส. นภารัตน์ นิลโพธิ์ สาธติมหาวทิยาลัยราชภฎัเทพสตรี ลพบรีุ

238 58010421 น.ส. ขนิษฐา คงคล้าย อัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ ลพบรีุ

239 58010393 น.ส. ปณัปภา มีศรี อัสสัมชัญ คอนแวนต์ ล านารายณ์ ลพบรีุ

240 58010707 น.ส. อิสริยาภรณ์ ประทปี ณ ถลาง อัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ ลพบรีุ

241 58010278 น.ส. * พมิพม์าดา แก้วค าอ้าย อัสสัมชัญล าปาง ล าปาง

242 58010573 น.ส. ณัฎฐณิชา ปญัญาเสาร์ จักรค าคณาทร ล าพนู

243 58010534 น.ส. ธนาภา บญุพมิพ์ เลยพทิยาคม เลย

244 58010254 น.ส. นิจจารีย์ แสนพนัธ์ ขุนหาญวทิยาสรรค์ ศรีสะเกษ

245 58010663 น.ส. รัฐิมาพร เภาพาด ศรีสะเกษวทิยาลัย ศรีสะเกษ

246 58010595 น.ส. ชุติกาญจน์ สุวรรณสิทธิ มหาวชิราวธุ จังหวดัสงขลา สงขลา

247 58010454 น.ส. ณัฏฐนิช ไชยพนัธุ์ มหาวชิราวธุ จังหวดัสงขลา สงขลา

248 58010342 นาย กฤติน แซ่อึ่ง หาดใหญ่วทิยาลัยสมบรูณ์กุลกันยา สงขลา

249 58010361 น.ส. มณฑณัฐ โล่หสุ์วรรณ เซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ

250 58010211 น.ส. ชมพนูุช ลีลาเลอเกียรติ เซนต์โยเซฟทพิวลั สมุทรปราการ

251 58010226 น.ส. จิตติมา ทองปราบ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สมุทรปราการ

252 58010367 น.ส. จุฑารัตน์ ลีพนัดุง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สมุทรปราการ

253 58010224 นาย ณคฤทธ์ แสงศิรินาวนิ เทพศิรินทร์สมุทรปราการ สมุทรปราการ

254 58010104 นาย นิธพิชัญ์ เพช็รพฒัน์ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ

255 58010540 น.ส. ศิรภสัสร หอมโลก นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ

256 58010473 น.ส. กนกวรรณ ปาดสี ปอ้มนาคราชสวาทยานนท์ สมุทรปราการ

257 58010520 น.ส. กนกชญา นาคเกิดสิริธร ราชวนิิตบางแก้ว สมุทรปราการ

258 58010659 น.ส. พชิณี บญุสุข ราชวนิิตบางแก้ว สมุทรปราการ

ชื่อ - นามสกุล
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259 58010696 น.ส. พมิพน์ารา พงษสุ์วรรณ ราชวนิิตบางแก้ว สมุทรปราการ

260 58010566 น.ส. ยูถิกา คงสุภาพ วดัทรงธรรม สมุทรปราการ

261 58010147 น.ส. ศิริพร พนิชภกัดี สาธติบางนา สมุทรปราการ

262 58010587 น.ส. อารีรัตน์ ภคูงคา กระทุ่มแบน'วเิศษสมุทคุณ' สมุทรสาคร

263 58010511 นาย วสิิทธิ์ ปรางเล็ก มัธยมวดัหนองแขม สมุทรสาคร

264 58010547 น.ส. พรรษมน นิถากรณ์ สมุทรสาครวทิยาลัย สมุทรสาคร

265 58010266 น.ส. สุชัญญา แสงทอน สระแก้ว สระแก้ว

266 58010501 น.ส. นาวนิี วงษม์ณี สิงหบ์รีุ สิงหบ์รีุ

267 58010626 น.ส. ศุทธนิี บรรเทา สวรรค์อนันต์วทิยา สุโขทยั

268 58010444 น.ส. ชญานันท์ ศรีนิธกิีรติสาธร กาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ

269 58010569 น.ส. ชนากานต์ รัดแดง กาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ

270 58010063 น.ส. ปวณ์ีนุช ใจซ่ือ กาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ

271 58010483 น.ส. ธญัญารัตน์ มั่งทรัพย์ สงวนหญิง สุพรรณบรีุ

272 58010384 น.ส. ศสิกร สุราลัย สงวนหญิง สุพรรณบรีุ

273 58010487 น.ส. * กรกนก ทองศรี เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี

274 58010299 น.ส. ชธาธร ชีวศุภกร เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี

275 58010710 น.ส. กมลศรี ภริมย์โต สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

276 58010168 น.ส. ธรีนาฐ ชนะพล สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

277 58010117 น.ส. พรีดา เกตุสุรินทร์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

278 58010089 น.ส. * จุฑามาศ จิตตารมย์ สุราษฎร์พทิยา สุราษฎร์ธานี

279 58010556 น.ส. ปาริชาต ทองใหญ่ สุราษฎร์พทิยา สุราษฎร์ธานี

280 58010338 น.ส. ณัฐสุดา มีพรหมดี สิรินธร สุรินทร์

281 58010609 น.ส. ภรณ์พชิชา วรรณฤทธิ์ ชุมพลโพนพสัิย หนองคาย

282 58010314 น.ส. ธญัชนก สีดามุย ค าแสนวทิยาสรรค์ หนองบวัล าภู

283 58010111 นาย * รัฐภมูิ สุขวเิศษ วเิศษไชยชาญ อ่างทอง

284 58010301 น.ส. กชกร อรรถโกวทิวทิยา อ่างทองปทัมโรจน์วทิยาคม อ่างทอง

285 58010692 น.ส. ชลธดิา พรมพลิา สตรีราชินูทศิ อุดรธานี

286 58010229 น.ส. ศศิลักษณ์ บญุเสนอ สตรีราชินูทศิ อุดรธานี

287 58010497 น.ส. สิริกาญจน์ เล็กอุทยั อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์

288 58010613 นาย วริะพล ทาหอม เขมราฐพทิยาคม อุบลราชธานี

289 58010109 น.ส. วรรณวสิา ปยิะเจริญลาภ นารีนุกูล อุบลราชธานี

290 58010057 น.ส. มัณฑนา คลองโปร่ง บณุฑริกวทิยาคาร อุบลราชธานี

ชื่อ - นามสกุล
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รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบสัมภาษณ์  กลุ่มที ่2  (จ านวน 76  คน)

ล าดับที่ เลขที่ใบสมัคร โรงเรยีน จังหวัด

1 58020137 นาย เจษฎากร พึ่งบา้นเกาะ กรพทิกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร

2 58020020 นาย ธนดล พรหมวฒันารักษ์ กรพทิกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร

3 58020175 น.ส. ณัฐพร ประทมุสูตร ซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร

4 58020062 นาย พสักร เชี่ยววทิย์ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

5 58020163 น.ส. ยอดธดิา ยอดเมือง ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร

6 58020159 นาย สุเมธ มังคลาด ทวธีาภเิศก กรุงเทพมหานคร

7 58020155 นาย ฉัตริน เผดิมวงศ์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

8 58020040 น.ส. กาญลดา ฐานะดิษกุล เทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร

9 58020173 น.ส. ปภาวรินทร์ ทองจุนเจือ นวมินทราชินูทศิ สตรีวทิยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร

10 58020068 นาย ไอวาริน กุมพล บวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร

11 58020039 น.ส. เพราพลิาส ศีลขันธ์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

12 58020010 น.ส. นฤพร สมประสงค์ เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

13 58020099 นาย * ณัฐดล นาคมะเริง ปทมุคงคา กรุงเทพมหานคร

14 58020069 นาย * เทพพทิกัษ์ เอกชัยพร มัธยมวดัดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร

15 58020074 น.ส. สุพรรนิภา ค ามา มัธยมวดัหนองจอก กรุงเทพมหานคร

16 58020043 นาย คณภทัร ยิ้มย่อง ราชวนิิต มัธยม กรุงเทพมหานคร

17 58020171 นาย วรีวฒัน์ วทิรูวฒิุกุล ราชวนิิต มัธยม กรุงเทพมหานคร

18 58020135 นาย ปริญญา โคตค า วดัราชบพธิ กรุงเทพมหานคร

19 58020025 นาย ปณุยวร์ี ธรรมศิริวงศ์ วดัสุทธวิราราม กรุงเทพมหานคร

20 58020042 น.ส. พรพรุิณ พรมเมือง สตรีวรนาถบางเขน กรุงเทพมหานคร

21 58020153 นาย ณัฐวตัร นวมทอง สวนกุหลาบวทิยาลัย กรุงเทพมหานคร

22 58020045 นาย บญุฤทธิ์ เพญ็ศรี สวนกุหลาบวทิยาลัย กรุงเทพมหานคร

23 58020116 น.ส. จารุวรรณ สมานวงศ์ สันติราษฎร์วทิยาลัย กรุงเทพมหานคร

24 58020063 น.ส. ญาณิศา ถามา สาธติมหาวทิยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

25 58020026 น.ส. กัญญาณัฐ ดุลยประพนัธ์ สุวรรณารามวทิยาคม กรุงเทพมหานคร

26 58020139 นาย คณิติน ไกรเกรียงศรี หอวงั กรุงเทพมหานคร

27 58020162 นาย ศรัณย์ สุภาว์ อัสสัมชัญธนบรีุ กรุงเทพมหานคร

28 58020115 น.ส. จิตติพร เมืองพลู กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบรีุ

29 58020091 นาย * ธรีภทัร์ ศรีนวลนัด เบญจมราชูทศิ จันทบรีุ

30 58020086 น.ส. ณัจวรรณ ภริมย์สุข สตรีมารดาพทิกัษ์ จันทบรีุ

31 58020008 น.ส. พมิพสุิทธิ์ พสุิทธพิงษ์ กาญจนาภเิษกวทิยาลัย ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

32 58020172 นาย ณัฐนนท์ บญุยะนิวาสน์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
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33 58020145 นาย กสิณบดี วงศ์ทองเหลือ ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ

34 58020151 นาย อารยะ เนื่องจ านงค์ มารีวทิย์ ชลบรีุ

35 58020118 นาย อภวิฒัน์ วงษซ์า ชัยภมูิภกัดีชุมพล ชัยภมูิ

36 58020035 น.ส. สิริยากร พงษม์ารุทยั เรยีนาเชลีวทิยาลัย เชียงใหม่

37 58020105 น.ส. กัลยกร ดีทองค า บอสโกพทิกัษ์ นครปฐม

38 58020049 น.ส. จิราณี ฉวรัีตน์ บอสโกพทิกัษ์ นครปฐม

39 58020126 นาย ชาคริต แซ่ตัน บอสโกพทิกัษ์ นครปฐม

40 58020112 นาย โสพล อริยานนท์ บอสโกพทิกัษ์ นครปฐม

41 58020129 น.ส. พรธรีา ปรัตคจริยา ราชินีบรูณะ นครปฐม

42 58020023 น.ส. สุฐิตา ต้ังเจริญศรีวัฒนา ศรีวชิัยวทิยา นครปฐม

43 58020128 น.ส. พรลภสั เจริญฉิม สาธติมหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม นครปฐม

44 58020037 น.ส. ปยิธดิา กล่อมจิตต์ สาธติมหาวทิยาลัยศิลปากร นครปฐม

45 58020113 นาย อี่วเสียง แซ่หล่ี สุคนธรีวทิย์ นครปฐม

46 58020009 น.ส. พรรณพชัร ทพิาวรรณากร อัสสัมชัญนครราชสีมา นครราชสีมา

47 58020078 นาย ณัฐพล พจนพมิล ชลประทานวทิยา นนทบรีุ

48 58020127 นาย * พรีพฒัน์ ทองแท้ เทพศิรินทร์ นนทบรีุ นนทบรีุ

49 58020102 นาย นัทธพงศ์ ชัยทนุนานนท์ นนทบรีุพทิยาคม นนทบรีุ

50 58020011 นาย พริิยา ตีรนานุกูล บางบวัทอง นนทบรีุ

51 58020090 นาย วฒิุกร สุขก้อน เบญจมราชานุสรณ์ นนทบรีุ

52 58020110 นาย กฤตภาส จันทร์ค า อนุราชประสิทธิ์ นนทบรีุ

53 58020147 น.ส. กฤษณา ศรีแสง คณะราษฏร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี

54 58020101 น.ส. จิณณพตั ฉิมฉาย กุยบรีุวทิยา ประจวบคีรีขันธ์

55 58020038 น.ส. เปมิกา สังฆฤทธิ์ ปราจิณราษฏรอ ารุง ปราจีนบรีุ

56 58020098 นาย อิสระ โคตรวชิัย ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ

57 58020006 นาย * ก้าวหน้า วนิยางค์กูล มัธยมวดัใหม่กรงทอง ปราจีนบรีุ

58 58020019 น.ส. ทศันีย์ จุฑารัตน์จรัส เสนา พระนครศรีอยุธยา

59 58020059 นาย ปฏภิาณ แก้ววชิิต เสนา พระนครศรีอยุธยา

60 58020050 น.ส. กรกนก นุกูลวงษ์ อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา

61 58020001 น.ส. วภิาวี ภญิญมุขสาพงศ์ อยุธยาวทิยาลัย พระนครศรีอยุธยา

62 58020079 นาย ภานุวฒัน์ พมิสาร นารีรัตน์จังหวดัแพร่ แพร่

63 58020164 นาย เริงชัย รัตนธรรม บรมราชินีนาถราชวทิยาลัย ราชบรีุ

64 58020033 น.ส. จินตภทัร์ อินทรโชติ เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ ราชบรีุ

65 58020124 น.ส. สุปรีญา เลิศปาน รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบรีุ

66 58020027 น.ส. พรอาภา เกิ่งพทิกัษ์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ

ชื่อ - นามสกุล
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ล าดับที่ เลขที่ใบสมัคร โรงเรยีน จังหวัด

67 58020012 น.ส. วภิารัตน์ สวสัดี สายธรรมจันทร์ ราชบรีุ

68 58020148 นาย ณัฐชัย สันธวกุล สารสิทธิพ์ทิยาลัย ราชบรีุ

69 58020061 นาย ธนพล สุรางค์วฒันกุล สารสิทธิพ์ทิยาลัย ราชบรีุ

70 58020143 นาย พพิฒัน์พล สาลียงพวย สารสิทธิพ์ทิยาลัย ราชบรีุ

71 58020092 น.ส. ปวณ์ีพร ซุ่นใช้ พบิลูวทิยาลัย ลพบรีุ

72 58020165 นาย ศิวะรักษ์ จ าเดิม สาธติมหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตรี ลพบรีุ

73 58020070 นาย สุทศัน์พงษ์ สวงโท นวม. สวนกุหลาบวทิยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ

74 58020022 น.ส. ปาลิตา อินทร์โต วดัทรงธรรม สมุทรปราการ

75 58020157 น.ส. ภทัรวดี น้ าใจดี บางล่ีวทิยา สุพรรณบรีุ

76 58020166 น.ส. เจนจิรา มุ่งหมาย อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ

ก าหนดการสอบสัมภาษณ์

คณะวทิยาศาสตร์  ก าหนดวนัสอบสัมภาษณ์ในวนัจันทร์ที่ 8  มิถุนายน 2558   รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 น.

ณ หอ้ง 1323 (หอ้งไววทิย์ พทุธารี)  อาคารวทิยาศาสตร์ 1 คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลัยศิลปากร  จ.นครปฐม  ผู้ไม่มาสอบสัมภาษณ์

จะถือว่าสละสิทธ์

เอกสารที่ต้องน าไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

1.  บตัรประจ าตัวประชาชน

2.  รายงานการตรวจสุขภาพและเอกซ์เรย์ร่างกายผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์  เพื่อเข้าศึกษาในโครงการรับนักศึกษาวทิยาศาสตร์ 

    เพิ่มพเิศษ คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลัยศิลปากร  ประจ าปกีารศึกษา 2558 (download  ได้จากประกาศรับสมัคร

    ใน www.sc.su.ac.th)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

คณะวทิยาศาสตร์  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษาในวนัศุกร์ที่  12  มิถุนายน 2558    ณ  งานบริการการศึกษา  

อาคารวทิยาศาสตร์ 1  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลัยศิลปากร  จ.นครปฐม  ใหผู้้สอบสัมภาษณด์ูประกาศได้จาก  www.sc.su.ac.th

หมายเหตุ  รายชื่อที่มีเครือ่งหมาย *  สีแดงหน้ารายชื่อ ใหน้ าเอกสารการสมัครสอบที่สมบรูณม์าส่งใหเ้จ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ในวันสอบสัมภาษณ ์หากไม่น ามาจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ ์ถ้ามีข้อสงสัยประการใดสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท ์034-245303

ประกาศ   ณ   วนัที่           29       พฤษภาคม    พ.ศ.  2558

(รองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล  อยู่ยืนยง)

คณบดีคณะวทิยาศาสตร์

ชื่อ - นามสกุล


