
ที่ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - สกุล สถำบนั ห้องสอบที่
1 นางสาว เจมมิกา สนิธวาลยั ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั 1

2 นางสาว เร่ียมพลอย กศุลชู สรุาษฎร์ธานี 1

3 นางสาว ณฐัริกา นกุาศรัมย์ โนนสงูศรีธานี 1

4 นางสาว ณทัชาภา รัตนาภรณ์ ตาคลปีระชาสรรค์ 1

5 นางสาว วรัญชล ีอ่ินค า ตาคลปีระชาสรรค์ 1

6 นางสาว ณฏัฐณิชา  แซ่ห้อง ม.เกษตรศาสตร์ 1

7 นางสาว หทยัภทัร วนิยัแพทย์ เตรียมอดุมศกึษา 1

8 นางสาว ณิชา ชลุกิาวทิย์ นานาชาตเิทร็ลล์ 1

9 นางสาว พิรญาณ์  อคัรอมรธรรม สตรีวทิยา 2 1

10 นางสาว ภณิดา อรุณสงิครัตน์ เซนต์หลยุส์ 1

11 นาย นนัทวฒัน์  ศรีมาวรรณ์ เซนต์หลยุส์ 1

12 นางสาว นิดา  วงศ์ลลีากรณ์ เซนต์หลยุส์ 1

13 นาย ณฐัวฒิุ สขุโข โพธิสมัพนัธ์พิทยาคาร 1

14 นางสาว นารีรัตน์  ฉนัทศริิไพศาล สรุวทิยาคาร 1

15 นาย สาริศ ขจรศรีพิทกัษ์ จฬุาภรณ์ราชวทิยาลยั ตรัง 1

16 นางสาว เจรจิรา หาวทิย์ กาญจนาภิเษกวทิยาลยั นครปฐม 1

17 นางสาว ปณิดา  โพธ์ิวรสนุทร สวนกหุลาบวทิยาลยั นนทบรีุ 1

18 นางสาว ณฐัรินทร์ พิพฒัน์ฤทธิกลุ บางบวัทองนนทบรีุ 1

19 นาย กฤศลกรส์ กาละปัน จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 1

20 นาย ณฐัวฒิุ พานรัตตนินท์ ม.มหดิล 1

21 นาย ธนนัต์ ฉนัทจลุสนิธุ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 1

22 นาย ศภุวชิญ์  โชคเชาว์วรรธน์ มหดิลวทิยานสุรณ์ 1

23 นางสาว กาญจนา จนัทรคาต สตรีอ่างทอง 1

24 นางสาว ลกัษณ์ชยาภรณ์  ตนัศริิ สามคัควีทิยาคม 1

25 นาย พชร  จนัทร์รุ่งมณีกลุ มหดิลวทิยานสุรณ์ 1

26 นางสาว กฤษณา  นาคพนัธุ์ มหาวชิราวธุ จ.สงขลา 1

27 นางสาว เพียงขวญั  เพียรชนะชยั สตรีวทิยา 1

28 นางสาว สริิภาพร  สพุรรณเนียม บดนิทรเดชา (สงิห์ สงิหเสนี) 2 1

29 นางสาว พิมลพสัส์  เลศิธนอารีย์ บดนิทรเดชา (สงิห์ สงิหเสนี) 1

30 นางสาว บณุยานชุ  สานชุ จฬุาภรณ์ราชวทิยาลยั เลย 1

31 นางสาว กรชนก  เชาวรัตน์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบทุนรัฐบำลสิงคโปร์ระดับปริญญำตรี ประจ ำปี 2015/2016
วันที่ 14 ธันวำคม 2557 เวลำ 09.00-12.00 น.

โรงเรียนสันติรำษฎร์วิทยำลัย



ที่ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - สกุล สถำบนั ห้องสอบที่
32 นางสาว สสุดิา  สมใจอไุรกลุ ม.ธรรมศาสตร์ 2

33 นาย ปรัชญา  วงศ์วรีพฒันากลุ จนัทร์หุน่บ าเพ็ญ 2

34 นางสาว วริษา  วรพฒิุ เมืองพทัยา 11 2

35 นาย อรรถวทิ  ไชยโรจน์ มหดิลวทิยานสุรณ์ 2

36 นาย ศวิชั  กิจประสาน สตรีภเูก็ต 2

37 นางสาว กนัย์สดุา  วายนต์ จฬุาภรณ์ราชวทิยาลยั เลย 2

38 นางสาว กมลพร  วรีะวฒิุวงศ์ เตรียมอดุมศกึษา 2

39 นางสาว ณฐักลุ  วอ่งสริิสขุสกลุ เบญจมราชาลยัฯ 2

40 นางสาว กอเรีย  อยูเ่จริญ เมืองพทัยา 11 2

41 นางสาว บงกชลกัษณ์  แก่นนาค า ราชโบริกานเุคราะห์ ราชบรีุ 2

42 นางสาว กาญจนาพร  แต้พนัธ์ เตรียมอดุมศกึษา 2

43 นางสาว ภทัรนนัท์ มัน่แสง เตรียมอดุมศกึษา 2

44 นาย เตชสั  ภชูชัวนิชกลุ เตรียมอดุมศกึษา 2

45 นางสาว สริามล  คงสวสัดิ์ เตรียมอดุมศกึษา 2

46 นางสาว บงกชพร เป็นแผน่ นานาชาต ิเทร็ลล์ 2

47 นาย เตชวชิญ์  ศริิมงัคะลา นวมินทราชินทูศิบดนิทรเดชา 2

48 นาย ชาญปรีชา  สมิลี วสิทุธรังษี 2

49 นาย ฤชพุงศ์ ตนัตสิหสัรังสี ภเูก็ตวทิยาลยั 2

50 นาย นราวฒิุ รอดสโุข เมืองพทัยา 11 2

51 นาย ธีรวตั  เฉลมิภษิูตารักษ์ บดนิทรเดชา (สงิห์ สงิหเสนี) 2

52 นาย นเรนทร์ฤทธ์ิ  เทพเกษตรกลุ เตรียมอดุมศกึษา 2

53 นาย วชัรพงศ์  คล้อยสวุรรณ์ จฬุาภรณ์ราชวทิยาลยั ลพบรีุ 2

54 นาย กอูฮัมดัฟรุกอน  อีแต ธรรมวทิยามลูนิธิ 2

55 นางสาว ปญุญา  ภชูชัวนิชกลุ เตรียมอดุมศกึษา 2

56 นางสาว ดวงกมล  สารกิจ เบ็ญจะมะมหาราช 2

57 นางสาว พรรณปพร ปาระมะ ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั 2

58 นาย มฮู าหมดัอามีน  มซูา อตัตรักียะห์อิสลามียะห์ 2

59 นางสาว อรอนงค์  คงมีทรัพย์ สงิห์สมทุร 2

60 นางสาว แก้วกาญจน์ สพิุมพ์ เซนต์หลยุส์ 2

61 นาย ปณต  ศรีนวล ม.ธรรมศาสตร์ 3

62 นางสาว ศริิประภาพร  โสดา จฬุาภรณ์ราชวทิยาลยั มกุดาหาร 3

63 นาย รพินทร์  ภกัดี สวนกหุลาบวทิยาลยั นนทบรีุ 3

64 นางสาว ณฏัฐนิช  บญุประเสริฐ เตรียมอดุมศกึษา 3



ที่ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - สกุล สถำบนั ห้องสอบที่
65 นาย ณฐัพงศ์  ศริิชยัเจริญ พะเยาพิทยาคม 3

66 นางสาว พิมพ์มาดา  หตัถการกลุ ม.มหดิล 3

67 นางสาว ปวรวรรณ  ทองมาก เตรียมอดุมศกึษา 3

68 นางสาว ณิชากร  เจนบญุไทย เตรียมอดุมศกึษา 3

69 นางสาว กญับษุย  สตุเิชวงกลุ เตรียมอดุมศกึษา 3

70 นาย ชินดนยั  กชนิภาพงศ์ สวนกหุลาบวทิยาลยั 3

71 นางสาว ธัญชนก  วริิยประภาพร เตรียมอดุมศกึษา 3

72 นาย ธนวฒัน์  ดาวมาศรัศมี เตรียมอดุมศกึษา 3

73 นาย พฒัน  สรณสถาพร เตรียมอดุมศกึษา 3

74 นางสาว ภาวนีิ จิตเอือ้อารีกลุ สาธิต ม.ราชภฏัสวนสนุนัทา 3

75 นางสาว เมธาว ี สทีองเพีย สาธิต ม.ราชภฏัสวนสนุนัทา 3

76 นาย พงศ์พิสฐิ ธนสทุธิเวศย์ เตรียมอดุมศกึษา 3

77 นางสาว ภาวนินี  ศริิประพฤทธ์ิ เตรียมอดุมศกึษา 3

78 นางสาว นภสัสร  อินทรสกลุ มาแตร์เดอีวทิยาลยั 3

79 นางสาว สาธิตา  บวัแพง ราชินี 3

80 นางสาว สมัมาวด ี สนัตยารมณ์ มหาวชิราวธุ จ.สงขลา 3

81 นาย พฒิุศกัย์  จุ่นปาน บดนิทรเดชา (สงิห์ สงิหเสนี) 3

82 นาย นรุูดดนี  หมดัหลนิ อิสลามสนัตชิน 3

83 นาย ปวร  เกียรตยิทุธชาติ บดนิทรเดชา (สงิห์ สงิหเสนี) 3

84 นางสาว วริศรา  จงอภิรมย์สกลุ บดนิทรเดชา (สงิห์ สงิหเสนี) 3

85 นาย พชัร  ทองอรุณ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 3

86 นาย สทิธิโชค  ตัง้กิจโชติ เตรียมอดุมศกึษา 3

87 นาย โชตภิมิู  เหลอืงประเสริฐ เตรียมอดุมศกึษา 3

88 นาย กิตตโิชต ิ กมลาภิรัตน์ เตรียมอดุมศกึษา 3

89 นาย ชานน  โตวถีิเลศิกลุ มหดิลวทิยานสุรณ์ 3

90 นางสาว กญัญารัตน์  สาโรจน์ สตรีวรนาถบางเขน 3

91 นาย พสธร  บวัคอม เตรียมอดุมศกึษา 4

92 นางสาว ญาดา  ตรีเกษมมาศ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 4

93 นางสาว อญัรินทร์  ประเสริฐประชา เซ็นต์ฟรังซีสซาเวยีร์คอนแวนต์ 4

94 นางสาว พรพิสทุธ์ิ  บรูณสถิตวงศ์ ยพุราชวทิยาลยั 4

95 นางสาว ภทัรฉตัร สรีุติบ๊ ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั 4

96 นาย อคัรินทร์  โชคเศรษฐ์ นวมินทราชินทูศิบดนิทรเดชา 4

97 นางสาว สพิุชชา  วเิศษพงษ์อารีย์ ม.ธรรมศาสตร์ 4



ที่ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - สกุล สถำบนั ห้องสอบที่
98 นางสาว ธัชพรรณ  บณัฑิตเลศิรักษ์ เบญจราชทูศิ ราชบรีุ 4

99 นาย นภดล  อรุณจรัสธรรม หาดใหญ่วทิยาลยั 4

100 นาย ทศัน์พล  เจริญรัตน์ เตรียมอดุมศกึษา 4

101 นางสาว สภุสัสรณ์  กลุละวณิชย์ สามเสนวทิยาลยั 4

102 นางสาว สริิพชัร  โรจน์นิรันดร์ เตรียมอดุมศกึษา 4

103 นางสาว เฌอมาศ  เลศิชยัพิทกัษ์ เตรียมอดุมศกึษา 4

104 นางสาว กานต์ชนิต  ลมืข า จฬุาภรณราชวทิยาลยั ชลบรีุ 4

105 นาย ปาณสัม์  ชชีูพวฒันา มหดิลวทิยานสุรณ์ 4

106 นางสาว วศิวมิตรี  บณัฑิตย์ ม.มหดิล 4

107 นางสาว ชนญัชิดา  สทุธิชาญบญัชา สาธิต ม.ราชภฏัสวนสนุนัทา 4

108 นางสาว สริิกาญจน์  รอดปัน้ เตรียมอดุมศกึษา 4

109 นางสาว ณฐัชา  หฤษฎ์วงศ์ สาธิต มศว. ประสานมิตร 4

110 นางสาว ขนิษฐา  ศรีธรรมา สตรีวทิยา 4

111 นาย ธรรศ  มโนธรารักษ์ ดาราสมทุร ศรีราชา 4

112 นาย ภมิูภทัร  อทุติานนท์ สาธิต ม.ราชภฏัสวนสนุนัทา 4

113 นางสาว อรัชพร ตรงศริิวฒัน์ นานาชาตนีิวา 4

114 นาย จิระนนัท์  ปัลณตยิารักษ์ สริินธร 4

115 นาย ภทัรวศิฐ์  ภทัรภริูตานนท์ ปัว 4

116 นาย จตพุร  บญุครอง เข่ืองในพิทยาคาร 4

117 นางสาว พรพรรณ  ชยัสมัพนัธ์สกลุ นวมินทราชินทูศิ สตรีวทิยา พทุธมณฑล 4

118 นางสาว อนธิุดา  โพธิไชยแสน ม.เกษตรศาสตร์ 4

119 นาย ธนกร  ตระกลูรังสี นวมินทราชินทูศิ บดนิทรเดชา 4

120 นางสาว สรีิธร  เฉลมิจิรภาส นานาชาต ิเซ็นต์แอรดรูว์ส 4

121 นางสาว ระพี  สง่คณุธรรม เตรียมอดุมศกึษา 5

122 นางสาว ณิชนนัทน์  พาลงั สตรีสมทุรปราการ 5

123 นางสาว ชลธิดา  ศรีสงคราม วสิทุธรังษี จงัหวดักาญจนบรีุ 5

124 นาย กฤษกร สรุะหรัิญ ปราจิณราษฎรอ ารุง 5

125 นางสาว ณฐัจารว ี ศริิรัตนพงษ์ สตรีวรนาถบางเขน 5

126 นางสาว บณุญาพร  เลศิโตมรสกลุ เซนต์ฟรังซีสซาเวยีร์คอนแวนต์ 5

127 นางสาว เจนจิรา  พิมพกรรณ กนัทรลกัษณ์วทิยา 5

128 นางสาว นวลสกลุ น้อยเพ็ง สตรีสมทุรปราการ 5

129 นางสาว นิชดา  สริินนัทปัญญา สาธิตจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 5

130 นางสาว ธัมรินทร์  พิชญเวคนิ ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั 5



ที่ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - สกุล สถำบนั ห้องสอบที่
131 นาย ศภุฤกษ์ ธีระรังสกิลุ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 5

132 นางสาว กาญจนา  หงษ์ศริิกลุ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 5

133 นางสาว วศนีิ  กิตตรัิตนไพบลูย์ เตรียมอดุมศกึษา 5

134 นางสาว ธนพร  เจริญงามเสมอ มหดิลวทิยานสุรณ์ 5

135 นาย ศภุวชิญ์  โภควรรณวทิย์ สวนกหุลาบวทิยาลยั 5

136 นางสาว กานต์รว ี แซ่ฮ่ง หาดใหญ่วทิยาลยั 5

137 นางสาว จนัทปัปภา  พนัธนียะ สตรีวทิยา 5

138 นางสาว มาริสา ภูเ่งิน สาธิตจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 5

139 นาย ธีร์  เชาว์ปรีชา สาธิตจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 5

140 นางสาว ชตุรัิตน์  คล้ายหนองสรวง สาธิตจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 5

141 นาย อสัลนั  ถ่ินเกาะแก้ว ภเูก็ตวทิยาลยั 5

142 นาย โชคชยั  ธารรักประเสริฐ มหดิลวทิยานสุรณ์ 5

143 นางสาว อภิชญา  มเูก็ม มหาวชิราวธุ จ.สงขลา 5

144 นางสาว อิสรียา  เอกสมทราเมษฐ์ เตรียมอดุมศกึษา 5

145 นาย ปวริศ  อธิประยรู มหดิลวทิยานสุรณ์ 5

146 นางสาว ภาสติา  พิบลูจินดา ปราจิณราษฎรอ ารุง 5

147 นาย ธรรมบด ี ธนศรีบดี เตรียมทหาร 5

148 นาย ชยพล  เบีย้วไข่มขุ มหดิลวทิยานสุรณ์ 5

149 นาย ธนเศรษฐ์  ไกรกลุเศรษฐ์ เตรียมอดุมศกึษา 5

150 นางสาว น า้มนต์  ผลเนืองมา บดนิทรเดชา (สงิห์ สงิหเสนี) 5

151 นางสาว รัชพร  ลิว่ศริิวงศ์ บดนิทรเดชา (สงิห์ สงิหเสนี) 5

152 นางสาว ลลติา  พฒันชยัสขุศริิ ศกึษานารี 5

153 นางสาว สรัสนนัท์  นามวงศ์ ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั 5

1. ผู้สมคัรทีส่ง่เอกสารใบแสดงผลการเรียนฉบบัภาษาไทยเพ่ือใช้ในการสมคัร 
หมำยเหตุ

ขอให้น าฉบบัภาษาองักฤษพร้อมส าเนามามอบให้เจ้าหน้าทีค่มุสอบในวนัสอบด้วย
2. กระทรวงศกึษาธิการจะประกาศห้องสอบทีห่น้าสนามสอบ ในวนัที ่14 ธันวาคม 2557 


