
 

รายชื่อผู้ ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Samsung Innovation Campus 
ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 

ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่ น 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน 

1 ด.ช. กนัตพฒัน์ ไกรอาบ กว่างเจ้า 
2 ด.ช. กนัตพฒัน์ เมืองจนัทร์ อสัสมัชญั อบุลราชธานี 
3 ด.ญ. กิตติณฏัฐ์ ช่างท า สารสาสน์วิเทศธนบุรี 
4 ด.ช. กิตติศกัด์ิ ซื่อดี ชลประทานวิทยา 
5 นางสาว เขมิกา ภริูปรัชญา มธัยมวดัสิงห์ 
6 ด.ช. คณกร ไทยประโคน เซนต์แมร่ี 
7 ด.ช. คณิศร กอบกสิกรรม สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมธัยม)  
8 ด.ญ. ชนกนนัท์ ชลชยัไพศาล เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 
9 ด.ช. ชนดุม  ทศันวิฑูรกฤษ เตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ 
10 ด.ช. ชลกร ชศูรี อสัสมัชญั 
11 ด.ญ. ชญัญานชุ บญุฑริกพรพนัธุ์ เตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ 
12 ด.ญ. ชญันิษฐ คงพิทยาพนัธุ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
13 ด.ญ. ชาห์ร่า วาจิตรกลู หาดใหญ่วิทยาคาร 
14 ด.ช. ชินพนัธุ์ ทวีสขุเสถียร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 
15 ด.ช. ชิษนพุงศ์ เลิศพิทกัษ์สิทธ์ิ สวนกหุลาบวิทยาลยั  
16 ด.ญ. ณฐมน  ชวลิตสนุทร เซนต์โยเซฟ คอนเวนต์ 
17 ด.ญ. ณภคั วิทยาดี สาธิต มศว ปทมุวนั 
18 ด.ช. ณภทัร เกียรติจตรุงค์ ราชสีมาวิทยาลยั 
19 ด.ญ. ณรินทิพย์ นรารัตน์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา 
20 ด.ช. ณฐัดนยั สินกลุเศธษฐ สาธิตรามค าแหง 
21 ด.ช. ณฐักลุ บญุวิแวง อิกเราะสามญัศกึษา 
22 ด.ญ. ณฐัวรา ศิวะเพ็ชรานาถ สตรีวิทยา 
23 ด.ญ. ณฐัวรา พงษ์ทองเจริญ สามเสนวิทยาลยั 
24 ด.ช. ณฐิัวฒุิ ยิม้จนัทร์ มธัยมประชานิเวศน์ 
25 ด.ช. ถิระวฒัน์  วงษ์พฒัน์ ศรีกระนวนวิทยาคม 
26 ด.ช. ธนโชติ รักปลอด มารดานฤมล 
27 ด.ช. ธนภทัร สวสัดี สามเสนวิทยาลยั 
28 ด.ช. ธนภมูิ เพ็ญเชือ้ ซางตาครู้สศกึษา 



 

รายชื่อผู้ ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Samsung Innovation Campus 
ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 

ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่ น 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน 

29 ด.ช. ธนภมูิ กลุพรไพศาล เทพศิรินทร์ 
30 ด.ช. ธรรม์ หงศ์พนัธ์กลุ เบญจะมะมหาราช 
31 ด.ญ. นภสัวรรณ พนัธุ์ไพโรจน์ สตรีวิทยา 
32 ด.ญ. นนัทณฏัฐ์ พนูพายพั วิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี 
33 ด.ญ. ปภาวรินทร์  บณุยานนัทน์ ดรุณานเุคราะห์ 
34 ด.ญ. ปัณณ์ธีมา โอฬารศิริกลุ อสัสมัชญัคอนแวนต์ 
35 ด.ญ. ปิญชาน์ ตนัติศกัด์ิ สวนกหุลาบวิทยาลยัธนบรีุ 
36 ด.ช. ปณุณภพ วิโรจน์วงษ์ชยั อสัสมัชญั 
37 ด.ช. พนา จดัเจน วิทยาลยันาฏศิลป 
38 ด.ญ. พรไพลิน ฤกษ์ดี วชิรธรรมสาธิต 
39 ด.ญ. พรรษสรณ์ สขุค า เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
40 ด.ช. ภควนัต์ เผือกศิริพิบลูย์ ชลราษฎรอ ารุง 
41 ด.ช. ภาสวิชญ์ แสงอ่อน สนัติราษฎร์วิทยาลยั 
42 นาย ภมูินทร์ ไกรกิติการ ยงัใหญ่ 
43 ด.ช. มฮูมัหมดัฟาอิส สาและ หาดใหญ่วิทยาคาร 
44 ด.ญ. เยวอน  คิม ศกึษานารี 
45 ด.ช. รัตนบาร นิกรแสน อสัสมัชญัศรีราชา 
46 ด.ช. วชิรวิทญ์ คงเสรีนสุรณ์ วิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี 
47 ด.ญ. วิภาดา  ศิริด ารง สาธิต มศว ปทมุวนั 
48 ด.ช. ศรัณยพงศ์ ห้วยหงษ์ทอง วินิตศกึษา 
49 ด.ญ. สรณ์วริน สรณารักษ์โสภณ วฒันาวิทยาลยั 
50 ด.ช. สิรดนยั กนัหา บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บ ารุง) 
51 ด.ช. สริุชล รัตนวิเศษ นวมราชานสุรณ์ 
52 ด.ช. สวุิจกัขณ์  ถิระพร สามเสนวิทยาลยั 
53 ด.ญ. อชิรญาณ์ ศรีโนนโคตร ดาราสมทุร ศรีราชา 
54 ด.ญ. อรชพร นารี พนสัพิทยาคาร 
55 ด.ญ. อิสรีย์ บณุยผล อสัสมัชญัคอนแวนต์ 

 



 

รายชื่อล าดับส ารอง โครงการ Samsung Innovation Campus 
ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 

ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่ น 

ล าดับส ารอง จ านวน 15 คน 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ชื่อโรงเรียน 

1 ด.ช. กณัฑ์พงษ์ พนัธุ์ธนสุร สาธิต มศว ปทมุวนั 
2 ด.ช. จิตรายสุ์ จารุกลุวนิช เวนเวิด (Wentworth) 
3 ด.ญ. ชญาณิณ รัตนอดุม สามเสนวิทยาลยั 
4 นางสาว ชญัญาวีร์  หิรัณย์รัตนธร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
5 ด.ญ. ณฐมลพรรณ เลิศมณีกาญจน์ บดินทรเดชา  2  
6 ด.ช. ณิชภมูิ สารากรชยั สามเสนวิทยาลยั 
7 ด.ช. ดรัณภพ  วีระบรุุษ นวมินทราชินทูิศ เตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า 
8 ด.ช. ธนวฒัน์ บญุเฟรือง นวมินทราชินทูิศ เตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า 
9 ด.ญ. ปทิตตา กอจรัญจิตต์ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 
10 ด.ช. ปรินท์ พฒุิองักลุ สามเสนวิทยาลยั 
11 ด.ญ. ปารมี ไวยรัชพานิช สามเสนวิทยาลยั 
12 ด.ช. พาทิศ งามพรชยั สวนกหุลาบวิทยาลยั 
13 ด.ช. ภฤศ อฬุารเสถียร สวนกหุลาบวิทยาลยั 
14 ด.ญ. ภาณิณี พรเจริญสขุ สาธิต มศว ประสานมิตร 
15 ด.ญ. วรีสา โลห์จรัสศิริ สามเสนวิทยาลยั 

 


