
 

คณะวิทยาศาสตร์  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์มัครเพือ่คัดเลือกเขา้รับทุนตามโครงการพฒันาและส่งเสริม

ผู้มีความสามารถพเิศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(พสวท.)  ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจ าปีการศึกษา 2559   ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

การส่งคะแนนสอบวิชาสามญัทีจ่ัดสอบโดย สทศ.
หลังจาก สทศ. ประกาศผลสอบวิชาสามัญแล้ว  ผู้สมคัรสอบทุนโครงการ พสวท. ทุกคน ตอ้งส่งส าเนาคะแนน

ผลสอบวิชาสามญัทัง้ 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ เคม ีชวีวิทยา ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ โดยลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง

ทางไปรษณีย ์EMS  ไปให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

(วงเล็บมุมซอง "โครงการ พสวท.")    ภายในวันที ่12  กุมภาพันธ์ 2559    โดยจะยดึตราประทับไปรษณียบ์นซองเอกสาร

เป็นส าคัญ  ผู้สมัครรายใดทีไ่ม่ส่งคะแนนผลสอบวิชาสามัญฯ  ตามทีก่ าหนดไว้ จะถือว่าสละสิทธิ์

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

แล้วจะต้องส่งทางไปรษณีย ์EMS  ไปให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายในก าหนดเวลาทีป่ระกาศ และคณะฯ จะ

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

จงึประกาศมาเพือ่ทราบโดยทัว่กนั

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ประกาศ

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

เร่ือง  รายชื่อผู้มีสิทธิส์มัครเพือ่คัดเลือกเขา้รับทุนตามโครงการพฒันาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพเิศษ 

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(พสวท.) ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2559

ประกาศ   ณ   วันที ่                ธันวาคม    พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารย ์ดร.สืบสกลุ  อยู่ยนืยง)

………………………………………………
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ล ำดบัที่ โรงเรียน จังหวัด สมัครสำขำ

1 น.ส. ณัฐมน มณีอินทร์ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบรีุ เคมี

2 น.ส. วรีะวรรณ อินวารี เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบรีุ กาญจนบรีุ คณิตศาสตร์

3 น.ส. ชูภกัด์ิ ชัยศรี ทา่ม่วงราษฎร์บ ารุง กาญจนบรีุ คณิตศาสตร์

4 น.ส. ชญานุตม์ โรจน์ทนงชัย วสุิทธรังษี กาญจนบรีุ คณิตศาสตร์

5 น.ส. ชาญดา เอ่งฉ้วน วสุิทธรังษี กาญจนบรีุ ชีววทิยา

6 น.ส. ชุติกาญจน์ ต้ังวรนันทส์กุล วสุิทธรังษี กาญจนบรีุ ชีววทิยา

7 นาย นรภทัร บญุทวบีรรจง วสุิทธรังษี กาญจนบรีุ ชีววทิยา

8 น.ส. ปณพร เชื้อนพคุณ วสุิทธรังษี กาญจนบรีุ ฟสิิกส์

9 น.ส. วณิชชา เซ่ียงใช่ วสุิทธรังษี กาญจนบรีุ เคมี

10 น.ส. ปาจรีย์ ไชยเสน กาญจนาภเิษกวทิยาลัย นครปฐม นครปฐม เคมี

11 นาย ปยิวฒัน์ วงศ์ทองเครือ ทวารวดี นครปฐม คณิตศาสตร์

12 นาย กฤติเมธ ธรรมนาถพงศ์ นาคประสิทธิ์ นครปฐม เคมี

13 น.ส. ขวญัจิรา หว้ยหงษท์อง นาคประสิทธิ์ นครปฐม เคมี

14 นาย คุณานนต์ แก้วสัมฤทธิ์ นาคประสิทธิ์ นครปฐม เคมี

15 น.ส. ทคิ าพร โพธิแ์ดง นาคประสิทธิ์ นครปฐม เคมี

16 นาย เปรมศักด์ิ ปทะวานิช นาคประสิทธิ์ นครปฐม เคมี

17 น.ส. สิรินยา เหมือนศรี นาคประสิทธิ์ นครปฐม เคมี

18 น.ส. สิริบงกช บญุแนน นาคประสิทธิ์ นครปฐม ชีววทิยา

19 น.ส. ดวงดาว สังขวร พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม ชีววทิยา

20 นาย บญุเกษม เชื่อมวราศาสตร์ พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม เคมี

21 นาย สิรวชิญ์ ล้ิมประสาท พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม ฟสิิกส์

22 น.ส. อติภา สุดเขียว ราชินีบรูณะ นครปฐม เคมี

23 น.ส. นภทัร พรเลิศ สาธติมหาวทิยาลัยศิลปากร นครปฐม ชีววทิยา

24 นาย โภไคย กุลธนสิริ สาธติมหาวทิยาลัยศิลปากร นครปฐม ฟสิิกส์

25 นาย รชต โพธิง์าม สาธติมหาวทิยาลัยศิลปากร นครปฐม ชีววทิยา

26 น.ส. อธษิฐา มาศภากร สาธติมหาวทิยาลัยศิลปากร นครปฐม เคมี

27 นาย กันย์ชนก แซ่อึ้ง สาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ นครปฐม คณิตศาสตร์

28 น.ส. ณัฐพร เกียรติดานุสรณ์ สาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ นครปฐม เคมี

29 นาย ธนาคาร สวา่งเรือง สาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ นครปฐม ฟสิิกส์

30 นาย ธนาวฒิุ เมธารินทร์ สาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ นครปฐม ฟสิิกส์

ชื่อ - นำมสกุล
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31 น.ส. เบญญานุช จิตตคาม สาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ นครปฐม ชีววทิยา

32 นาย พชิญุตม์ ศิวะตระกูล สาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ นครปฐม คณิตศาสตร์

33 นาย มนัสวี โพธิถ์นอม สาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ นครปฐม ฟสิิกส์

34 น.ส. วชัรา วชิรปาณีกูล สาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ นครปฐม เคมี

35 นาย ศุภวชิญ์ กตัญญูทติา สาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ นครปฐม คณิตศาสตร์

36 น.ส. ณัฐณิชา ศิริปยิะวฒัน์ สิรินธรรราชวทิยาลัย นครปฐม เคมี

37 น.ส. พมิพณ์ภา พรเกื้อกูลทรัพย์ สิรินธรรราชวทิยาลัย นครปฐม ฟสิิกส์

38 นาย โสภณ นุชพนัธุ์ สิรินธรรราชวทิยาลัย นครปฐม เคมี

39 น.ส. อะยาโน อินูอิ สิรินธรรราชวทิยาลัย นครปฐม ฟสิิกส์

40 นาย รุจิกร พมิพส์อน สุคนธรีวทิย์ นครปฐม ชีววทิยา

41 น.ส. วชัราพร ฤทธิส์มบรูณ์ สุคนธรีวทิย์ นครปฐม เคมี

42 นาย สหโชค สหบรรเทงิศิลป์ สุคนธรีวทิย์ นครปฐม ฟสิิกส์

43 น.ส. ชนกนันท์ สังข์เผือก เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ นนทบรีุ เคมี

44 น.ส. ธญัวลัย บญุแก้ว นวมินทราชินูทศิ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ เคมี

45 นาย เรวตัร์ บรรเทงิ อนุราชประสิทธิ์ นนทบรีุ คณิตศาสตร์

46 น.ส. ทพิากร วฒันศิริชัยกุล จุฬาภรณราชวทิยาลัย ปทมุธานี ปทมุธานี เคมี

47 น.ส. ปพชิญา โชติพนัธ์ จุฬาภรณราชวทิยาลัย ปทมุธานี ปทมุธานี เคมี

48 น.ส. หทยัชนก แสงเงินอ่อน จุฬาภรณราชวทิยาลัย ปทมุธานี ปทมุธานี เคมี

49 นาย ณัชพล คร่ึงมี เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทมุธานี ปทมุธานี เคมี

50 น.ส. พชิญาภา ยอดมะลิ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม ปทมุธานี ชีววทิยา

51 น.ส. เนตรชนก เปก๊ต๊ะวงศ์ ธญัรัตน์ ปทมุธานี ชีววทิยา

52 น.ส. ธนสภรณ์ กฤชกาญจนพนัธ์ สวนกุหลาบวทิยาลัยรังสิต ปทมุธานี เคมี

53 นาย พฒิุพนัธุ์ สีล้ินจี่ ประจวบวทิยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ ชีววทิยา

54 น.ส. โสภา เงางาม คงคาราม เพชรบรีุ เคมี

55 นาย ชนินธร ศาลยาชีวนิ จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบรีุ เพชรบรีุ ฟสิิกส์

56 นาย ชิษณุชา ฉัตรตระกูลไพศาล จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบรีุ เพชรบรีุ ฟสิิกส์

57 น.ส. ณญาดา ชูสวสัด์ิ จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบรีุ เพชรบรีุ เคมี

58 นาย นราวชิญ์ จันทร์ทอง จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบรีุ เพชรบรีุ ชีววทิยา

59 นาย ภสักร ผิวอ่อน จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบรีุ เพชรบรีุ ชีววทิยา

60 นาย ภานรินทร์ อินสกุล จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบรีุ เพชรบรีุ ฟสิิกส์
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61 นาย มนต์ตรา ปทมุสูติ จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบรีุ เพชรบรีุ เคมี

62 น.ส. มุกธดิา รัตนกฤษฎาธาร จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบรีุ เพชรบรีุ เคมี

63 น.ส. ระพพีรรณ ดวงจันทร์โชติ จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบรีุ เพชรบรีุ ฟสิิกส์

64 น.ส. วศินี รัตภาสกร จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบรีุ เพชรบรีุ ฟสิิกส์

65 น.ส. สุภสัสรา แก้วเจริญสีทอง จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบรีุ เพชรบรีุ ชีววทิยา

66 น.ส. อรณิช โหรวชิิต จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบรีุ เพชรบรีุ เคมี

67 น.ส. จิดาภา เกตสุริวงค์ บา้นลาดวทิยา เพชรบรีุ ฟสิิกส์

68 นาย กิตติภทัร แก้วเจริญ เบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ คณิตศาสตร์

69 น.ส. จิรัชญา ตระการรังสี เบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ชีววทิยา

70 น.ส. ชนกชนม์ สายน้ าผ้ึง เบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ชีววทิยา

71 น.ส. ชนากานต์ ค าทพิย์ เบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ คณิตศาสตร์

72 น.ส. ณัฐวดี พลูสวสัด์ิ เบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ คณิตศาสตร์

73 นาย ธนวนิท์ หนูคงใหม่ เบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ เคมี

74 น.ส. ธดิารัตน์ สามคุ้มพมิพ์ เบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ เคมี

75 น.ส. นภสัวรรณ เนตินิยม เบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ขีววทิยา

76 น.ส. วถิวานี เทพปรียากุลกาล เบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ เคมี

77 น.ส. ศิรดา เจียมตน เบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ชีววทิยา

78 น.ส. สิริมา สวา่งใจ เบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ เคมี

79 นาย สุประดิษฐ์ พึ่งผล เบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ชีววทิยา

80 น.ส. กรัณย์ภรณ์ กุลโล พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ฟสิิกส์

81 นาย ชนกันต์ ต่วนเครือ พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ชีววทิยา

82 น.ส. ณชนก ยุวภมูิ พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ชีววทิยา

83 นาย ธนกฤต เตียววนากูล พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ฟสิิกส์

84 นาย ธรีพงศ์ บษุปวนิช พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ เคมี

85 นาย นรเทพ กาลตนากูล พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ฟสิิกส์

86 น.ส. ปยิะธดิา เงินกอง พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ชีววทิยา

87 น.ส. พชิญ์นรี สกุณา พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ เคมี

88 นาย สรวชิญ์ สมประสงค์ พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ เคมี

89 น.ส. ธนัยพร บวัแก้ว นารีวฒิุ ราชบรีุ ชีววทิยา

90 นาย ปริยพงศ์ กิจนิตย์ชีว์ เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ ราชบรีุ ฟสิิกส์
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91 นาย สิทธนินท์ ยิ้มแย้ม เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ ราชบรีุ ฟสิิกส์

92 น.ส. สิริมา เล้าสินวฒันา เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ ราชบรีุ เคมี

93 น.ส. สุธนีาถ หลีล้วน เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ ราชบรีุ ฟสิิกส์

94 น.ส. วราพร สุวกิรานต์ โพธาวฒันาเสนี ราชบรีุ ชีววทิยา

95 น.ส. พชิชาภา พุ่มเหมือน รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบรีุ คณิตศาสตร์

96 น.ส. มธสุร ตัณฑ์เจริญรัตน์ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบรีุ เคมี

97 น.ส. กนกวรรณ กล้าหาญ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ ฟสิิกส์

98 นาย อัษฎา เชื้อชาติสิงขร ปอ้มนาคราชสวาทยานนท์ สมุทรปราการ คณิตศาสตร์

99 น.ส. ปยิกมล กล่ าสวสัด์ิ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม ฟสิิกส์

100 นาย พงศ์พสุิทธิ์ ภกัดีพนิ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม เคมี

101 น.ส. ทศัณียา มหานิล วดันางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สมุทรสาคร ชีววทิยา

102 น.ส. สายธาร ศรีสุธรรม วดันางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สมุทรสาคร คณิตศาสตร์

103 น.ส. เมธาวี รอดเสม อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สมุทรสาคร คณิตศาสตร์

104 นาย ณัฐพล เพง็บบุผา กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบรีุ เคมี

105 น.ส. บษุญา ศรีขวญัใจ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบรีุ ชีววทิยา

106 น.ส. วาสิตา กาฬภกัดี กาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ เคมี

107 น.ส. สุชานันท์ ไตรภพ กาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ เคมี

108 น.ส. ณัฐมน เมืองเชียงหวาน บรรหารแจ่มใสวทิยา 3 สุพรรณบรีุ ชีววทิยา

109 น.ส. ณิชกมล ดวงจินดา บรรหารแจ่มใสวทิยา 3 สุพรรณบรีุ ชีววทิยา

110 น.ส. ปฐมาวดี ยวงทองค า บรรหารแจ่มใสวทิยา 3 สุพรรณบรีุ คณิตศาสตร์

111 น.ส. พชิญาดา จันทร์บญุ บรรหารแจ่มใสวทิยา 3 สุพรรณบรีุ คณิตศาสตร์

112 น.ส. เปรมสิรี สุขแล้ว สงวนหญิง สุพรรณบรีุ เคมี

113 นาย ชายเจริญ ธนะตระกูลพาณิช สองพี่น้องวทิยา สุพรรณบรีุ คณิตศาสตร์

114 น.ส. ปภทัสร เส่ียงเจริญผล สองพี่น้องวทิยา สุพรรณบรีุ ชีววทิยา

115 น.ส. ศิริมา เชื้อรามัญ สองพี่น้องวทิยา สุพรรณบรีุ คณิตศาสตร์

116 น.ส. ศุภาพชิญ์ แสงสวา่ง สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบรีุ คณิตศาสตร์


