รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทุนรั ฐบำลสิงคโปร์ ระดับปริ ญญำตรี ประจำปี 2015/2016
วันที่ 14 ธันวำคม 2557 เวลำ 09.00-12.00 น.
โรงเรี ยนสันติรำษฎร์ วิทยำลัย
ชื่อ - สกุล
ที่ คำนำหน้ ำ
1
นางสาว เจมมิกา สินธวาลัย
2
นางสาว เรี่ยมพลอย กุศลชู
3
นางสาว ณัฐริ กา นุกาศรัมย์
4 นางสาว ณัทชาภา รัตนาภรณ์
5 นางสาว วรัญชลี อิ่นคา
6
นางสาว ณัฏฐณิชา แซ่ห้อง
7
นางสาว หทัยภัทร วินยั แพทย์
8
นางสาว ณิชา ชุลกิ าวิทย์
9
นางสาว พิรญาณ์ อัครอมรธรรม
10 นางสาว ภณิดา อรุณสิงครัตน์
11
นาย นันทวัฒน์ ศรี มาวรรณ์
12 นางสาว นิดา วงศ์ลลี ากรณ์
13
นาย ณัฐวุฒิ สุขโข
14 นางสาว นารี รัตน์ ฉันทศิริไพศาล
15
นาย สาริ ศ ขจรศรี พิทกั ษ์
16 นางสาว เจรจิรา หาวิทย์
17 นางสาว ปณิดา โพธิ์ วรสุนทร
18 นางสาว ณัฐริ นทร์ พิพฒ
ั น์ฤทธิกลุ
19
นาย กฤศลกรส์ กาละปั น
20
นาย ณัฐวุฒิ พานรัตตินนท์
21
นาย ธนันต์ ฉันทจุลสินธุ์
22
นาย ศุภวิชญ์ โชคเชาว์วรรธน์
23 นางสาว กาญจนา จันทรคาต
24 นางสาว ลักษณ์ชยาภรณ์ ตันศิริ
25
นาย พชร จันทร์ รุ่งมณีกลุ
26 นางสาว กฤษณา นาคพันธุ์
27 นางสาว เพียงขวัญ เพียรชนะชัย
28 นางสาว สิริภาพร สุพรรณเนียม
29 นางสาว พิมลพัสส์ เลิศธนอารี ย์
30 นางสาว บุณยานุช สานุช
31 นางสาว กรชนก เชาวรัตน์

สถำบัน
ปริ นส์รอยแยลส์วทิ ยาลัย
สุราษฎร์ ธานี
โนนสูงศรี ธานี
ตาคลีประชาสรรค์
ตาคลีประชาสรรค์
ม.เกษตรศาสตร์
เตรี ยมอุดมศึกษา
นานาชาติเทร็ ลล์
สตรี วทิ ยา 2
เซนต์หลุยส์
เซนต์หลุยส์
เซนต์หลุยส์
โพธิสมั พันธ์พิทยาคาร
สุรวิทยาคาร
จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
บางบัวทองนนทบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.มหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหิดลวิทยานุสรณ์
สตรี อ่างทอง
สามัคคีวทิ ยาคม
มหิดลวิทยานุสรณ์
มหาวชิราวุธ จ.สงขลา
สตรี วทิ ยา
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เลย
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ

ห้ องสอบที่
1
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ชื่อ - สกุล
ที่ คำนำหน้ ำ
32 นางสาว สุสดิ า สมใจอุไรกุล
33
นาย ปรัชญา วงศ์วรี พัฒนากุล
34 นางสาว วริ ษา วรพุฒิ
35
นาย อรรถวิท ไชยโรจน์
36
นาย ศิวชั กิจประสาน
37 นางสาว กันย์สดุ า วายนต์
38 นางสาว กมลพร วีระวุฒิวงศ์
39 นางสาว ณัฐกุล ว่องสิริสขุ สกุล
40 นางสาว กอเรี ย อยูเ่ จริ ญ
41 นางสาว บงกชลักษณ์ แก่นนาคา
42 นางสาว กาญจนาพร แต้ พนั ธ์
43 นางสาว ภัทรนันท์ มัน่ แสง
44
นาย เตชัส ภูชชั วนิชกุล
45 นางสาว สิรามล คงสวัสดิ์
46 นางสาว บงกชพร เป็ นแผ่น
47
นาย เตชวิชญ์ ศิริมงั คะลา
48
นาย ชาญปรี ชา สิมลี
49
นาย ฤชุพงศ์ ตันติสหัสรังสี
50
นาย นราวุฒิ รอดสุโข
51
นาย ธีรวัต เฉลิมภูษิตารักษ์
52
นาย นเรนทร์ ฤทธิ์ เทพเกษตรกุล
53
นาย วัชรพงศ์ คล้ อยสุวรรณ์
54
นาย กูอฮั มัดฟุรกอน อีแต
55 นางสาว ปุญญา ภูชชั วนิชกุล
56 นางสาว ดวงกมล สารกิจ
57 นางสาว พรรณปพร ปาระมะ
58
นาย มูฮาหมัดอามีน มูซา
59 นางสาว อรอนงค์ คงมีทรัพย์
60 นางสาว แก้ วกาญจน์ สุพิมพ์
61
นาย ปณต ศรี นวล
62 นางสาว ศิริประภาพร โสดา
63
นาย รพินทร์ ภักดี
64 นางสาว ณัฏฐนิช บุญประเสริ ฐ

สถำบัน
ม.ธรรมศาสตร์
จันทร์ หนุ่ บาเพ็ญ
เมืองพัทยา 11
มหิดลวิทยานุสรณ์
สตรี ภเู ก็ต
จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เลย
เตรี ยมอุดมศึกษา
เบญจมราชาลัยฯ
เมืองพัทยา 11
ราชโบริ กานุเคราะห์ ราชบุรี
เตรี ยมอุดมศึกษา
เตรี ยมอุดมศึกษา
เตรี ยมอุดมศึกษา
เตรี ยมอุดมศึกษา
นานาชาติ เทร็ ลล์
นวมินทราชินทู ศิ บดินทรเดชา
วิสทุ ธรังษี
ภูเก็ตวิทยาลัย
เมืองพัทยา 11
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เตรี ยมอุดมศึกษา
จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ลพบุรี
ธรรมวิทยามูลนิธิ
เตรี ยมอุดมศึกษา
เบ็ญจะมะมหาราช
ปริ นส์รอยแยลส์วทิ ยาลัย
อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
สิงห์สมุทร
เซนต์หลุยส์
ม.ธรรมศาสตร์
จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เตรี ยมอุดมศึกษา

ห้ องสอบที่
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ชื่อ - สกุล
ที่ คำนำหน้ ำ
65
นาย ณัฐพงศ์ ศิริชยั เจริ ญ
66 นางสาว พิมพ์มาดา หัตถการกุล
67 นางสาว ปวรวรรณ ทองมาก
68 นางสาว ณิชากร เจนบุญไทย
69 นางสาว กัญบุษย สุตเิ ชวงกุล
70
นาย ชินดนัย กชนิภาพงศ์
71 นางสาว ธัญชนก วิริยประภาพร
72
นาย ธนวัฒน์ ดาวมาศรัศมี
73
นาย พัฒน สรณสถาพร
74 นางสาว ภาวินี จิตเอื ้ออารี กลุ
75 นางสาว เมธาวี สีทองเพีย
76
นาย พงศ์พิสฐิ ธนสุทธิเวศย์
77 นางสาว ภาวินนี ศิริประพฤทธิ์
78 นางสาว นภัสสร อินทรสกุล
79 นางสาว สาธิตา บัวแพง
80 นางสาว สัมมาวดี สันตยารมณ์
81
นาย พุฒิศกั ย์ จุ่นปาน
82
นาย นูรุดดีน หมัดหลิน
83
นาย ปวร เกียรติยทุ ธชาติ
84 นางสาว วริ ศรา จงอภิรมย์สกุล
85
นาย พัชร ทองอรุณ
86
นาย สิทธิโชค ตั ้งกิจโชติ
87
นาย โชติภมู ิ เหลืองประเสริ ฐ
88
นาย กิตติโชติ กมลาภิรัตน์
89
นาย ชานน โตวิถีเลิศกุล
90 นางสาว กัญญารัตน์ สาโรจน์
91
นาย พสธร บัวคอม
92 นางสาว ญาดา ตรี เกษมมาศ
93 นางสาว อัญริ นทร์ ประเสริ ฐประชา
94 นางสาว พรพิสทุ ธิ์ บูรณสถิตวงศ์
95 นางสาว ภัทรฉัตร สุรีตบิ๊
96
นาย อัคริ นทร์ โชคเศรษฐ์
97 นางสาว สุพิชชา วิเศษพงษ์ อารี ย์

สถำบัน
พะเยาพิทยาคม
ม.มหิดล
เตรี ยมอุดมศึกษา
เตรี ยมอุดมศึกษา
เตรี ยมอุดมศึกษา
สวนกุหลาบวิทยาลัย
เตรี ยมอุดมศึกษา
เตรี ยมอุดมศึกษา
เตรี ยมอุดมศึกษา
สาธิต ม.ราชภัฏสวนสุนนั ทา
สาธิต ม.ราชภัฏสวนสุนนั ทา
เตรี ยมอุดมศึกษา
เตรี ยมอุดมศึกษา
มาแตร์ เดอีวทิ ยาลัย
ราชินี
มหาวชิราวุธ จ.สงขลา
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
อิสลามสันติชน
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เตรี ยมอุดมศึกษา
เตรี ยมอุดมศึกษา
เตรี ยมอุดมศึกษา
มหิดลวิทยานุสรณ์
สตรี วรนาถบางเขน
เตรี ยมอุดมศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เซ็นต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์
ยุพราชวิทยาลัย
ปริ นส์รอยแยลส์วทิ ยาลัย
นวมินทราชินทู ศิ บดินทรเดชา
ม.ธรรมศาสตร์

ห้ องสอบที่
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ชื่อ - สกุล
ที่ คำนำหน้ ำ
98 นางสาว ธัชพรรณ บัณฑิตเลิศรักษ์
99
นาย นภดล อรุณจรัสธรรม
100
นาย ทัศน์พล เจริ ญรัตน์
101 นางสาว สุภสั สรณ์ กุลละวณิชย์
102 นางสาว สิริพชั ร โรจน์นิรันดร์
103 นางสาว เฌอมาศ เลิศชัยพิทกั ษ์
104 นางสาว กานต์ชนิต ลืมขา
105
นาย ปาณัสม์ ชูชีพวัฒนา
106 นางสาว วิศวมิตรี บัณฑิตย์
107 นางสาว ชนัญชิดา สุทธิชาญบัญชา
108 นางสาว สิริกาญจน์ รอดปั น้
109 นางสาว ณัฐชา หฤษฎ์วงศ์
110 นางสาว ขนิษฐา ศรี ธรรมา
111
นาย ธรรศ มโนธรารักษ์
112
นาย ภูมิภทั ร อุทติ านนท์
113 นางสาว อรัชพร ตรงศิริวฒ
ั น์
114
นาย จิระนันท์ ปั ลณติยารักษ์
115
นาย ภัทรวิศฐ์ ภัทรภูริตานนท์
116
นาย จตุพร บุญครอง
117 นางสาว พรพรรณ ชัยสัมพันธ์ สกุล
118 นางสาว อนุธิดา โพธิไชยแสน
119
นาย ธนกร ตระกูลรังสี
120 นางสาว สิรีธร เฉลิมจิรภาส
121 นางสาว ระพี ส่งคุณธรรม
122 นางสาว ณิชนันทน์ พาลัง
123 นางสาว ชลธิดา ศรี สงคราม
124
นาย กฤษกร สุระหิรัญ
125 นางสาว ณัฐจารวี ศิริรัตนพงษ์
126 นางสาว บุณญาพร เลิศโตมรสกุล
127 นางสาว เจนจิรา พิมพกรรณ
128 นางสาว นวลสกุล น้ อยเพ็ง
129 นางสาว นิชดา สิรินนั ทปั ญญา
130 นางสาว ธัมริ นทร์ พิชญเวคิน

สถำบัน
เบญจราชูทศิ ราชบุรี
หาดใหญ่วทิ ยาลัย
เตรี ยมอุดมศึกษา
สามเสนวิทยาลัย
เตรี ยมอุดมศึกษา
เตรี ยมอุดมศึกษา
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
มหิดลวิทยานุสรณ์
ม.มหิดล
สาธิต ม.ราชภัฏสวนสุนนั ทา
เตรี ยมอุดมศึกษา
สาธิต มศว. ประสานมิตร
สตรี วทิ ยา
ดาราสมุทร ศรี ราชา
สาธิต ม.ราชภัฏสวนสุนนั ทา
นานาชาตินีวา
สิรินธร
ปั ว
เขื่องในพิทยาคาร
นวมินทราชินทู ศิ สตรี วทิ ยา พุทธมณฑล
ม.เกษตรศาสตร์
นวมินทราชินทู ศิ บดินทรเดชา
นานาชาติ เซ็นต์แอรดรูว์ส
เตรี ยมอุดมศึกษา
สตรี สมุทรปราการ
วิสทุ ธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ปราจิณราษฎรอารุง
สตรี วรนาถบางเขน
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์
กันทรลักษณ์วทิ ยา
สตรี สมุทรปราการ
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ นส์รอยแยลส์วทิ ยาลัย

ห้ องสอบที่
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ชื่อ - สกุล
ที่ คำนำหน้ ำ
131
นาย ศุภฤกษ์ ธีระรังสิกลุ
132 นางสาว กาญจนา หงษ์ ศริ ิ กลุ
133 นางสาว วศินี กิตติรัตนไพบูลย์
134 นางสาว ธนพร เจริ ญงามเสมอ
135
นาย ศุภวิชญ์ โภควรรณวิทย์
136 นางสาว กานต์รวี แซ่ฮ่ง
137 นางสาว จันทัปปภา พันธนียะ
138 นางสาว มาริ สา ภูเ่ งิน
139
นาย ธีร์ เชาว์ปรี ชา
140 นางสาว ชุตริ ัตน์ คล้ ายหนองสรวง
141
นาย อัสลัน ถิ่นเกาะแก้ ว
142
นาย โชคชัย ธารรักประเสริ ฐ
143 นางสาว อภิชญา มูเก็ม
144 นางสาว อิสรี ยา เอกสมทราเมษฐ์
145
นาย ปวริ ศ อธิประยูร
146 นางสาว ภาสิตา พิบลู จินดา
147
นาย ธรรมบดี ธนศรี บดี
148
นาย ชยพล เบี ้ยวไข่มขุ
149
นาย ธนเศรษฐ์ ไกรกุลเศรษฐ์
150 นางสาว น ้ามนต์ ผลเนืองมา
151 นางสาว รัชพร ลิว่ ศิริวงศ์
152 นางสาว ลลิตา พัฒนชัยสุขศิริ
153 นางสาว สรัสนันท์ นามวงศ์

สถำบัน
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
เตรี ยมอุดมศึกษา
มหิดลวิทยานุสรณ์
สวนกุหลาบวิทยาลัย
หาดใหญ่วทิ ยาลัย
สตรี วทิ ยา
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภูเก็ตวิทยาลัย
มหิดลวิทยานุสรณ์
มหาวชิราวุธ จ.สงขลา
เตรี ยมอุดมศึกษา
มหิดลวิทยานุสรณ์
ปราจิณราษฎรอารุง
เตรี ยมทหาร
มหิดลวิทยานุสรณ์
เตรี ยมอุดมศึกษา
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ศึกษานารี
ปริ นส์รอยแยลส์วทิ ยาลัย

หมำยเหตุ
1. ผู้สมัครทีส่ ง่ เอกสารใบแสดงผลการเรี ยนฉบับภาษาไทยเพื่อใช้ ในการสมัคร
ขอให้ นาฉบับภาษาอังกฤษพร้ อมสาเนามามอบให้ เจ้ าหน้ าทีค่ มุ สอบในวันสอบด้ วย
2. กระทรวงศึกษาธิการจะประกาศห้ องสอบทีห่ น้ าสนามสอบ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2557
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