
คณะวิทยาศาสตร์   ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์มัครเพือ่คัดเลือกเขา้รับทุนตามโครงการเพชรสนามจนัทร์  

ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2559     ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

การส่งคะแนนสอบวิชาสามญัทีจ่ัดสอบโดย สทศ.

หลังจาก สทศ. ประกาศผลสอบวิชาสามัญแล้ว  ผู้สมคัรสอบทุนโครงการเพชรสนามจันทร์ทุกคน ตอ้งส่ง
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โดยจะยดึตราประทับไปรษณียบ์นซองเอกสารเป็นส าคัญ  ผู้สมัครรายใดทีไ่ม่ส่งคะแนนผลสอบวิชาสามัญฯ  ตามทีก่ าหนดไว้ 

จะถือวา่สละสิทธิ์

หากผู้สมัครรายใดส่งคะแนนผลสอบวิชาสามัญทัง้ 5 วิชา ทางโทรสาร  หมายเลข 0-3424-5343  / 0-3424-5333  

แล้วจะต้องส่งทางไปรษณีย ์EMS  ไปให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายในก าหนดเวลาทีป่ระกาศ  และคณะฯ

จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์  ภายในวนัที ่4  มีนาคม 2559    ให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อได้ที ่ www.sc.su.ac.th

จงึประกาศมาเพือ่ทราบโดยทัว่กนั
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ล ำดับที่ โรงเรยีน จังหวัด สำขำวิชำที่สมัคร

1 น.ส. ภสัสร เทยีมผูก กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบรีุ ชีววทิยา

2 น.ส. วรินทร พงษส์ าราญกุล กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบรีุ คณิตศาสตร์

3 น.ส. ระววีรรณ อินวารี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กาญจนบรีุ ชีววทิยา

4 น.ส. วรีะวรรณ อินวารี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กาญจนบรีุ คณิตศาสตร์

5 น.ส. ชูภกัด์ิ ชัยศรี ทา่ม่วงราษฎร์บ ารุง กาญจนบรีุ คณิตศาสตร์

6 น.ส. ชญานุตม์ โรจน์ทนงชัย วสุิทธรังษี กาญจนบรีุ คณิตศาสตร์

7 น.ส. วณิชชา เซ่ียงใช่ วสุิทธรังษี กาญจนบรีุ เคมี

8 น.ส. ฐิติพร สมสกุล เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา สถิติ

9 น.ส. ญาณิศา ศิลปสาร จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบรีุ ชลบรีุ ชีววทิยา

10 น.ส. ณัฏฐ์ากุลยา ต้ังสุปรีชาเมธ จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบรีุ ชลบรีุ จุลชีววทิยา

11 น.ส. อ้อมฤทยั สนพะเนา ชลกันยานุกูล ชลบรีุ เคมี

12 น.ส. กุลิสรา อุดใจ ชลบรีุ "สุขบท" ชลบรีุ ชีววทิยา

13 น.ส. จิตรวดี กานดา สิงหส์มุทร ชลบรีุ ส่ิงแวดล้อม

14 น.ส. กัลยารัตน์ สินทอง คุรุประชาสรรค์ ชัยนาท ฟสิิกส์

15 น.ส. นฤมล แซ่อึ้ง สวนศรีวทิยา ชุมพร ชีววทิยา

16 น.ส. กฤษณา นอบส าโรง บา้นนา "นายกพทิยากร" นครนายก ฟสิิกส์

17 น.ส. ศิรวดี จุลวงศ์ บา้นนา "นายกพทิยากร" นครนายก ชีววทิยา

18 น.ส. สมฤดี พทุธสม มาลาสวรรค์พทิยา นครนายก ชีววทิยา

19 น.ส. ธดิารัตน์ สระหงษท์อง ก าแพงแสนวทิยา นครปฐม ฟสิิกส์

20 น.ส. จิราพรรณ แซ่ฮึง ทวารวดี นครปฐม คณิตศาสตร์

21 นาย ปยิวฒัน์ วงศ์ทองเครือ ทวารวดี นครปฐม คณิตศาสตร์

22 น.ส. จันทรรัตน์ คุ้มรักษา นาคประสิทธิ์ นครปฐม เคมี

23 น.ส. สิริบงกช บญุแนน นาคประสิทธิ์ นครปฐม ชีววทิยา

24 น.ส. มณัญญา วงษสู์ง รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯ นครปฐม จุลชีววทิยา

25 น.ส. นวพร บวัธรา ราชินีบรูณะ นครปฐม ส่ิงแวดล้อม

26 น.ส. อติภา สุดเขียว ราชินีบรูณะ นครปฐม ฟสิิกส์

27 นาย โภไคย กุลธนสิริ สาธติมหาวทิยาลัยศิลปากร นครปฐม ฟสิิกส์

28 นาย รชต โพธิง์าม สาธติมหาวทิยาลัยศิลปากร นครปฐม ชีววทิยา

29 น.ส. วรฑา เอกผาชัยสวสัด์ิ สาธติมหาวทิยาลัยศิลปากร นครปฐม เคมี

30 น.ส. อธษิฐา มาศภากร สาธติมหาวทิยาลัยศิลปากร นครปฐม เคมี

31 น.ส. ณัชฎาภรณ์ อักษรศรี สิรินธรรราชวทิยาลัย นครปฐม ฟสิิกส์

32 น.ส. ธมลวรรณ สามงามเขียว สิรินธรรราชวทิยาลัย นครปฐม จุลชีววทิยา

33 น.ส. นวพร พรภญิโญทวี สิรินธรรราชวทิยาลัย นครปฐม จุลชีววทิยา

34 น.ส. พมิพณ์ภา พรเกื้อกูลทรัพย์ สิรินธรรราชวทิยาลัย นครปฐม ฟสิิกส์

ชื่อ - นำมสกุล



2

ล ำดับที่ โรงเรยีน จังหวัด สำขำวิชำที่สมัครชื่อ - นำมสกุล

35 น.ส. ศศิการต์ ชีวนิวภิาส สิรินธรรราชวทิยาลัย นครปฐม เคมี

36 นาย โสภณ นุชพนัธุ์ สิรินธรรราชวทิยาลัย นครปฐม เคมี

37 นาย นิพนธ์ มเหศศิริ สุคนธรีวทิย์ นครปฐม จุลชีววทิยา

38 น.ส. สุวภทัร จิรกาลวศัิลย์ สุคนธรีวทิย์ นครปฐม จุลชีววทิยา

39 นาย ศุภสิน รุจิพาณิชย์ กสิณธรเซนต์ปเีตอร์ นนทบรีุ ฟสิิกส์

40 น.ส. ชนกนันท์ สังข์เผือก เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ นนทบรีุ เคมี

41 นาย แพน พานิชวทิย์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ นนทบรีุ ชีววทิยา

42 น.ส. ณิชกุล ชาติทรัพยสิทธิ ปากเกร็ด นนทบรีุ เคมี

43 น.ส. หทยัชนก แสงเงินอ่อน จุฬาภรณราชวทิยาลัย ปทมุธานี ปทมุธานี เคมี

44 นาย ณัชพล คร่ึงมี เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทมุธานี ปทมุธานี เคมี

45 น.ส. พชิญาภา ยอดมะลิ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม ปทมุธานี ชีววทิยา

46 น.ส. เนตรชนก เปก๊ต๊ะวงศ์ ธญัรัตน์ ปทมุธานี เคมี

47 นาย พฒิุพนัธุ์ สีล้ินจี่ ประจวบวทิยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ ส่ิงแวดล้อม

48 นาย สุทธพิร เพช็รดี หวัหนิ ประจวบคีรีขันธ์ เคมี

49 น.ส. ศุภากร สารทอง หวัหนิวทิยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ เคมี

50 น.ส. ปรมาภรณ์ มีแก้ว ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ จุลชีววทิยา

51 น.ส. กัญญารัตน์ ตุนหนูแฟง มณีเสวตรอุปถัมภ์ ปราจีนบรีุ ส่ิงแวดล้อม

52 น.ส. จิณณพตั จุลโพธิ์ มารีวทิยากบนิทร์บรีุ ปราจีนบรีุ คอมพวิเตอร์

53 นาย ชญานนท์ อรรถปกัษ์ อยุธยาวทิยาลัย พระนครศรีอยุธยา ฟสิิกส์

54 น.ส. โสภา เงางาม คงคาราม เพชรบรีุ เคมี

55 น.ส. ชนานันท์ งามจรุงจิต จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบรีุ เพชรบรีุ ชีววทิยา

56 นาย ชนินธร ศาลยาชีวนิ จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบรีุ เพชรบรีุ คอมพวิเตอร์

57 นาย นราวชิญ์ จันทร์ทอง จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบรีุ เพชรบรีุ คอมพวิเตอร์

58 น.ส. พทัธนันท์ พนมชัยสวา่ง จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบรีุ เพชรบรีุ ชีววทิยา

59 น.ส. ศิรดา คลังธนัน จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบรีุ เพชรบรีุ คณิตฯประยุกต์

60 น.ส. กนกอร รักมิตร เบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ เคมี

61 น.ส. ชนกชนม์ สายน้ าผ้ึง เบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ชีววทิยา

62 น.ส. ชนากานต์ ค าทพิย์ เบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ คณิตศาสตร์

63 น.ส. ชิตาพร โต๊ะทอง เบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ชีววทิยา

64 น.ส. ธนัชชา พนัธุสั์งข์ เบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ สถิติ

65 นาย ธนัวพล กลัดกลีบ เบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ คณิตศาสตร์

66 นาย พงศธร น้อยภาษี เบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ คณิตศาสตร์

67 นาย สุนทร พว่งเอี่ยม เบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ส่ิงแวดล้อม

68 น.ส. อชิรญา เกษดี เบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ เคมี
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69 น.ส. อภวิดี ดังก้อง เบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ฟสิิกส์

70 น.ส. จันทร์เพญ็ ฤทธชิัยด ารงกุล ปา่เด็งวทิยา เพชรบรีุ คณิตศาสตร์

71 น.ส. กมล ชานุกันย์ พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ส่ิงแวดล้อม

72 น.ส. ชัญญานุช แสงสินธุ์ พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ จุลชีววทิยา

73 น.ส. ณิชารีย์ ปรางรัตน์ พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ส่ิงแวดล้อม

74 นาย นนทพทัธ์ เตียววนากูล พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ เคมี

75 น.ส. ปยิะธดิา เงินกอง พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ชีววทิยา

76 น.ส. พรธรีา นาคปานเอี่ยม พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ส่ิงแวดล้อม

77 น.ส. พชิญ์นรี สกุณา พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ เคมี

78 น.ส. พมิพน์ารา เจนกิจ พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ส่ิงแวดล้อม

79 น.ส. ธนภรณ์ ลาพรม มกุฎเมืองราชวทิยาลัย ระยอง เคมี

80 น.ส. อารยา วนัสา กรับใหญ่วอ่งกุศลกิจพทิยาคม ราชบรีุ จุลชีววทิยา

81 น.ส. คุณาภรณ์ พนัธเ์พยีร นารีวฒิุ ราชบรีุ ชีววทิยา

82 น.ส. จินต์จุฑา พุ่มฉายา โพธาวฒันาเสนี ราชบรีุ เคมี

83 นาย ธรีพงษ์ นิลมานนท์ โพธาวฒันาเสนี ราชบรีุ จุลชีววทิยา

84 น.ส. พชิชาภา พุ่มเหมือน รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบรีุ คณิตศาสตร์

85 น.ส. มธสุร ตัณฑ์เจริญรัตน์ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบรีุ เคมี

86 น.ส. เจนจิรา บญุรักษา ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ คณิตฯประยุกต์

87 น.ส. สุวมิล นภนฤมิต สายธรรมจันทร์ ราชบรีุ ชีววทิยา

88 นาย กีรกิตต์ิพชัร์ สืบศักด์ิ สารสิทธิพ์ทิยาลัย ราชบรีุ จุลชีววทิยา

89 นาย สมบติั ชาวหนองหนิ สารสิทธิพ์ทิยาลัย ราชบรีุ ชีววทิยา

90 น.ส. ศิวพร จิตตเรืองโรจน์ โสภณสิริราษฎร์ ราชบรีุ สถิติ

91 นาย สุรศักด์ิ แจ่มสีดา จุฬาภรณราชวทิยาลัย ลพบรีุ ลพบรีุ คอมพวิเตอร์

92 น.ส. ทชัดาวพระศุกร์ สารทมิ พระนารายณ์ ลพบรีุ ส่ิงแวดล้อม

93 น.ส. นัทธมน โพธิช์ัย พบิลูวทิยาลัย ลพบรีุ ส่ิงแวดล้อม

94 นาย ศรัญญู เกตุพกุ พบิลูวทิยาลัย ลพบรีุ คณิตศาสตร์

95 น.ส. ณัฐพร ไกรวจิิตร เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สมุทรปราการ คณิตศาสตร์

96 น.ส. สุทธดิา กมลนาวนิ นวมินทราชินูทศิ สวนกุหลาบวทิยาลัย สมุทรปราการ สถิติ

97 น.ส. กมลพร แพรกนก บดินทรเดชา(สิงหเสน)ี สมุทรปราการ จุลชีววทิยา

98 น.ส. ชยาภรณ์ สีดาว บดินทรเดชา(สิงหเสน)ี สมุทรปราการ เคมี

99 น.ส. ณัฏฐธดิา ศรีษา บดินทรเดชา(สิงหเสน)ี สมุทรปราการ คอมพวิเตอร์

100 น.ส. พชิญ์สินี เทยีนศิริพทิกัษ์ ปทมุคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ ส่ิงแวดล้อม

101 น.ส. นันทยิา ทองเหลือดี ราชประชาสมาสัยฯ สมุทรปราการ เคมี

102 นาย พงศ์พสุิทธิ์ ภกัดีพนิ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม จุลชีววทิยา
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103 น.ส. เพญ็ประภา สวา่งวงศ์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม ฟสิิกส์

104 นาย ณัฐพล สะเทยีนรัมย์ วดันางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สมุทรสาคร ชีววทิยา

105 นาย ธนา ขอนพกิุล วดันางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สมุทรสาคร ชีววทิยา

106 น.ส. อาภาพร หทยัทพิรัตน์ สมุทรสาครวทิยาลัย สมุทรสาคร เคมี

107 น.ส. กุลธดิา วนัเพญ็ ทพัพระยาพทิยา สระแก้ว คณิตศาสตร์

108 น.ส. พนิดา โพธวิฒัน์ ทพัพระยาพทิยา สระแก้ว คณิตศาสตร์

109 น.ส. ติญาพร บญุไชยมิ่ง วงัน้ าเย็นวทิยาคม สระแก้ว คณิตศาสตร์

110 น.ส. นภสันันท์ ซาบตุร วงัน้ าเย็นวทิยาคม สระแก้ว เคมี

111 นาย ธนวลัญช์ แก้วเกิด สิงหบ์รีุ สิงหบ์รีุ ฟสิิกส์

112 นาย รชต ทองประศรี กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบรีุ คอมพวิเตอร์

113 น.ส. ชนกานต์ แผนสมบรูณ์ กาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ เคมี

114 น.ส. ณัฐณิชา ทองใบ กาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ สถิติ

115 น.ส. ธนัยนันท์ พลายมีนพเก้า กาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ ส่ิงแวดล้อม

116 น.ส. นิโลบล จักษศุรี กาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ เคมี

117 น.ส. พลอยไพลิน มิ่งโมรา กาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ เคมี

118 นาย ภทัรพศุิทธิ์ มะลิซ้อน ด่านช้างวทิยา สุพรรณบรีุ ชีววทิยา

119 น.ส. ธนภรณ์ แสงสุระ สงวนหญิง สุพรรณบรีุ เคมี

120 น.ส. เปรมสิรี สุขแล้ว สงวนหญิง สุพรรณบรีุ เคมี

121 น.ส. ระพพีร พรมหงษ์ สรวงสุทธาวทิยา สุพรรณบรีุ เคมี

122 น.ส. จันจิรา พนัธจ์ันทร์ อู่ทอง สุพรรณบรีุ เคมี

123 น.ส. วราภรณ์ รอตฤดี สตรีอ่างทอง อ่างทอง ส่ิงแวดล้อม

124 น.ส. ศุภรัตน์ ชื้นประไพ สตรีอ่างทอง อ่างทอง ชีววทิยา

125 น.ส. ประภสัสร น้อยแสง อุทยัวทิยาคม อุทยัธานี เคมี


