
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคดัเลือกเข้าร่วมโครงการ  

“ ค่ายบ่มเพาะนักนวตักรวสัดุรุ่นเยาว์ 2 (Mat-E innovation youth camp 2) ” 

วนัที ่1-3 กนัยายน 2561 

ที ่ ช่ือ - สกลุ สถานศึกษา 

1 นาย จกัรวฒิุ สุขล้ิม สภาราชินี จงัหวดัตรัง 

2 นาย รัฏฐพิชญ ์ หิรัญมุทราภรณ์ สภาราชินี จงัหวดัตรัง 

3 นาย สรวิชญ ์ นวลงาม สวนกหุลาบวทิยาลยั 

4 นางสาว รัชชประภา ฉตัรตระกลูรักษ ์ สตรีภูเกต็ 

5 นางสาว เพญ็พิชชา บลัลพาภินนัท ์ สตรีภูเกต็ 

6 นาย วิศิษฐ ์ ทองสมุทร บางปะกอกวทิยาคม 

7 นางสาว หทยัรัตน ์ นิลโคตร บวัขาว จ.กาฬสินธ์ุ 

8 นางสาว เพชรนภา อวบอ่อน บวัขาว จ.กาฬสินธ์ุ 

9 นาย นนทวฒัน ์ จูงใจ พิษณุโลกพิทยาคม 

10 นาย ปัณฑธ์ร อิงไพบูลย ์ สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสิต 

11 นางสาว กญัญารัตน ์ วฒิุเศรษฐไพบูลย ์ ราชินีบน 

12 นางสาว อภิชญา จิตติวฒันกลุ ราชินีบน 

13 นางสาว กมลวรรณ ประทกัขินงั เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี 

14 นางสาว รุจินา ญาติทอง มารีวิทยากบินทร์บุรี 

15 นาย ณฐัพล ขนัติธงชยั โยธินบูรณะ 

16 นาย ธนสิทธ์ิ ศรีพฤษสุข โยธินบูรณะ 

17 นาย กรวิชญ ์ รัตนาพรประดิษฐ ์ สมุทรปราการ 

18 นาย จิรายา จิโนรส สมุทรปราการ 

19 นาย ปุญญาพฒัน ์ ประกายวิเชียร เตรียมอุดมศึกษา 

20 นางสาว กชนิภา เหรียญอยูค่ง มธัยมบา้นบางกะปิ 

21 นางสาว ฐิตาภา ทานพฒันะพศิาล มธัยมบา้นบางกะปิ 

22 นางสาว รัตฐนิกา โพธ์ิขวญั สตรีวดัมหาพฤฒารามฯ 

23 นางสาว แสงระว ี เครือยอด สตรีวดัมหาพฤฒารามฯ 

24 นาย ขจิตศกัด์ิ สุทธิพนัธ์ เทพศิรินทร์ นนทบุรี 

25 นาย ยศวริศ ทองสุข เทพศิรินทร์ นนทบุรี 

26 นางสาว ชมพนุูช เอ้ือพีระนนัท ์ ศึกษานารี 

27 นางสาว ธนมาศ หมัน่กิจ ศึกษานารี 

28 นางสาว ธณษร รานอก วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลยั ปทุมธานี 



29 นางสาว ศิรภสัสร โพธ์ิทยั นครสวรรค ์

30 นาย ธนาธิป เง่ือนจนัทอง สายปัญญารังสิต 

31 นางสาว พลอยพานทอง เอกอรุณ มหรรณพาราม 

32 นางสาว อภิสรา จนัทร์จะนะ สตรีภูเกต็ 

33 นางสาว สุพทัชา นวลทองแกว้  สตรีภูเกต็ 

34 นางสาว ธนธญัญา กองคาํ เซนตโ์ยเซฟคอนเวนต ์

35 นางสาว วศินี คฤหวาณิช เซนตโ์ยเซฟคอนเวนต ์

36 นาย วีรภทัร สลีวงศ ์ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 

37 นาย ปัณฑารีย ์ มาจาก ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 

38 นาย ชลกร ปัญจวิวฒัน์กลุ วิทยาลยัเทคโนโลยแีละสหวิทยาการ 

39 นางสาว ณฐัธิดา สวสัด์ิเจริญ ท่าบ่อ 

40 นางสาว อนุสรา มณีรัตน ์ ท่าบ่อ 

41 นาย ชยัชนม ์ ศิริรัตน์ ปิยะมหาราชาลยั 

42 นางสาว ช่อผกา สายจนัดี จุฬาภรณราชวทิยาลยั ชลบุรี 

43 นางสาว สิริยากร ประทุมมณี กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม 

44 นาย พริษฐ ์ สาริกานพคุณ อสัสมัชญั บางรัก 

45 นาย สิรวิชญ ์ ตุม้ท่าไม ้ อสัสมัชญั บางรัก 

46 นางสาว พรรณชนก รัตนะ กลัยาณวตัร 

47 นางสาว สิริกร พนัธเสน เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ 

48 นาย นนทพทัธ์ ทองป้ัน สารสาสน์วิเทศธนบุรี 

49 นางสาว ชญานนัทน ์ ภชักลุ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 

50 นาย กนัตธร วฒิุวิริยะ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ 

51 นางสาว ณฐัณิชา วิสุทธิโก เซนตโ์ยเซฟคอนเวนต ์

52 นางสาว ณิชากานต ์ สารากรชยั เซนตโ์ยเซฟคอนเวนต ์

53 นาย ภาณุพงศ ์ ธนารักษว์ฒิุกร วดัราชโอรส 

54 นางสาว วิลาวณัย ์ ยงสวสัด์ิ  เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 

55 นางสาว กอรัก สรสวสัด์ิ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 

56 นาย ดนูศิษฏ ์ ตระกลูบุญ นิยมศิลป์อนุสรณ์ 

57 นาย ปริญญ ์ วฒันพฒัน ์ อสัสมัชญั สมุทรปราการ 

58 นาย รัชพล เจริญยิง่ไพศาล อสัสมัชญั สมุทรปราการ 

59 นางสาว ชนิกานต ์ คนซ่ือ ธิดาแม่พระ 

60 นางสาว รินรดา ซิบยก ธิดาแม่พระ 

61 นาย ภคัพล สิริเกษมสุข วดัสุทธิวราราม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 นาย กอ้งภพพล แสงเงิน วดัสุทธิวราราม 

63 นางสาว ชนญัชิดา ป่านพนัธ์ุ จุฬาภรณราชวทิยาลยั สตูล 

64 นางสาว สาริศา แกว้เขียว จุฬาภรณราชวทิยาลยั สตูล 

65 นางสาว ธนารีย ์ ประเสริฐพรศรี จุฬาภรณราชวทิยาลยั พิษณุโลก 

66 นางสาว กลัยกร เสาวโมกข ์ จุฬาภรณราชวทิยาลยั พิษณุโลก 

67 นาย ภทัร์ดนยั ธญัญะกิจไพศาล บางปะกอกวทิยาคม 

68 นาย นิธิศ สนัติกลุ บางปะกอกวทิยาคม 

69 นางสาว ช่อฟ้า กรวิจิตตศิ์ลป์ เซนตโ์ยเซฟคอนเวนต ์

70 นางสาว พทัธ์ธีรา จารุเจริญชยั เซนตโ์ยเซฟคอนเวนต ์

71 นางสาว กลุธิดา ชาวเวยีง มธัยมตระการพืชผล 

72 นาย ธนนัชยั ชาตรีวงศ ์ มธัยมตระการพืชผล 

73 นางสาว วฤนทพ์ร วิเศษสมภาคย ์ ราชินี 

74 นางสาว กนกนฐั ประสานทองโกมล ราชินี 



 

รายช่ือผู้ผ่านคดัเลือกตัวสํารอง 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ช่ือ - สกลุ สถานศึกษา 

1 นางสาว ฉฏัฐทิม หม่ืนชนะมา สุราษฎร์ธานี 

2 นาย ณภทัฒ สุวรรณวงศ ์ เพชรวิทยา 

3 นางสาว ซีจ่ือเยยีน กนกวงศส์กลุ อสัสมัชญัคอนแวนต ์

4 นางสาว เพญ็พิสุทธ์ิ แก่นศิลา พนสัพิยาคาร 

5 นางสาว สกลุกาญจน ์ มุกดา พนสัพิยาคาร 

6 นางสาว ศุภาพิชญ ์ โฆษิตสราคม แสงอรุณ 

7 นางสาว สิริรัตน์ เอนกสุทธิกาญจน ์ แสงอรุณ 

8 นางสาว ชญาพิษฐ ์ พนัธ์ดี บางปะกอกวทิยาคม 

9 นางสาว ปริญพร บินมูฮาํมดั บางปะกอกวทิยาคม 


