
รายชื่อนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตรฯ์ สพฐ. ท่ีได้รบัคดัเลือกเข้าร่วม  
 โครงการรบันักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายฝึกทกัษะวิจยัณ ห้องปฏิบติัการวิจยัของศนูยวิ์จยัแห่งชาติ สวทช. ภาคฤดรู้อน ปี 2564 ระหวา่งวนัท่ี 16 เมษายน – 10 พฤษภาคม 

2564 
 

ลำดับ
ที ่

ศูนย์วิจัยแห่งชาติ/นักวิจัย สวทช.
ที่ดูแลการฝึกทักษะวิจัย  

คำนำหน้า
ชื่อ 

ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น โรงเรียน ระดับชั้น เบอร์
โทรศัพท์มือถือ   

email (ที่ใช้ปัจจุบัน) ชื่อ-นามสกุล     
ครูประจำสาขา

วิทยาศาสตร์หรือ
ครูประจำชั้นที่ดูแล

นักเรียน    

1 A-MED: ดร.สุรภา เทียมรัส นาย ศุภกิจ สุกทน เบน ปทุมเทพวิทยาคาร ม.4 0948350824 Ben5roka11@gmail.com นายธนกฤต ชว่ยแสง 
/ 0949894529 

2 A-MED: ดร.สุรภา เทียมรัส นางสาว สุธีกร ถอยกระโทก อิ๋ว พิมายวิทยา ม.4 0953327626 s36968@pm.ac.th ครูภัทรชา สุขสบาย / 
0852117086 

3 BIOTEC: ดร.ยุวเรศ  มลิลา นางสาว ธารทิพย์ เพ็งสุวรรณ มิว เบญจมราชูทิศ 
(นครศรีธรรมราช) 

ม.5 0887682816 mmiew2425@gmail.com นางขวัญชนก บริรักษ์
ธนกุล / 
0819564189 

4 BIOTEC: ดร.ยุวเรศ  มลิลา นางสาว ศศิธร คำแดง มดตะนอย มัธยมตระการพืชผล ม.5 0994588632 sasithonkhumdang@gmail.com นางสาวณัฐกานต์ 
บุญสุภา / 
0945304961 

5 BIOTEC: ดร.วณิลดา รุ่งรัศมี นางสาว ณัฐศิริ เพ็ชรรัตน์ เจียม สตรีระนอง ม.5 0945924859 jeam233@gmail.com นายรนนท์ นุ่นสิงห์ / 
0915277335 

6 BIOTEC: ดร.ศศิธร เดชะเรืองศิลป์ นางสาว รัตนกุล ดวงชัยภูมิ ฟ้า กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
ชัยภูมิ 

ม.5 0933021007 iamfah2940_@gmail.com นายปฏิพาน ยอดขุน
ทด / 0874902996 

7 BIOTEC: ดร.ศศิธร เดชะเรืองศิลป์ นางสาว อรัญญา ลำไธสง ไอซ์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.5 0613179116 arunya9876@gmail.com นางสุปราณี มงคลล้ำ 
/ 0862508472 

8 BIOTEC: ดร.สุริยันตร์ ฉะอุ่ม นางสาว ชลธิชา สุดประโคน แบ๋ม ประโคนชัยพิทยาคม ม.5 0635319569 chonthicha.6521@gmail.com ครูทัศนีกุล คุณหงษ์ / 
0957748413 

9 CO (ทีมวิจัยธนาคารพืช):  
คุณอนุตตรา ณ ถลาง 

นางสาว พิมพลอย พิกุลทอง เอ๊ะ ปราจีนกัลยาณี ม.5 0909600285 pimploy.pikulthong@gmail.com นางสาวนพรัตน์ สิงห์
ธรรม / 
0896020434 

10 CO: (FabLab): คุณปริญญา ผ่อง
สุภา 

นาย ปิยวัฒน์ คงทน เป ้ เบญจมราชูทิศ จังหวัด
ปัตตานี 

ม.5 0969674390 palm19982011@hotmail.com นางสาวณัซรีน่า อุ
เส็น / 0876330037 



ลำดับ
ที ่

ศูนย์วิจัยแห่งชาติ/นักวิจัย สวทช.
ที่ดูแลการฝึกทักษะวิจัย  

คำนำหน้า
ชื่อ 

ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น โรงเรียน ระดับชั้น เบอร์
โทรศัพท์มือถือ   

email (ที่ใช้ปัจจุบัน) ชื่อ-นามสกุล     
ครูประจำสาขา

วิทยาศาสตร์หรือ
ครูประจำชั้นที่ดูแล

นักเรียน    

11 ENTEC: ดร.กัมปนาท ซิลวา นางสาว นภัสรา อับดุลเลาะ เฟรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ยะลา 

ม.5 0961364491 frame.ii_44@hotmail.com ครูอับดุลเลาะ อูมาร์ 
/ 0862848554 

12 MTEC: ดร.ชินะ เพ็ญชาติ นางสาว สมัชญา ยิ้มด้วง แบม กัลยาณีศรีธรรมราช ม.5 0630784502 bam0630784502@gmail.com ครูปัทมา จรเด่น / 
0874671180 

13 MTEC: ดร.ชินะ เพ็ญชาติ นางสาว เบญญภา ชัชวาลานนท์ เฟิร์น เพชรพิทยาคม ม.5 0918373499 std37002@pks.ac.th นางพัชรี ขจรเพชร / 
0898600819, 
0882742624 

14 MTEC: ดร.ชินะ เพ็ญชาติ นางสาว วริษา จำปารัตน์ แพต สตรีศรีน่าน ม.5 0613783435 patty05082546@gmail.com นางธีรยา นันตา / 
0956943259 

15 MTEC: ดร.รัฐธนกานต์ เศรษฐยศ
พงศา 

นาย ธนบดี โตแฉ่ง ฟลุ๊ค ชัยนาทพิทยาคม ม.5 0865912547 Thanabordee247@gmail.com นางสาวภัสสร์สิรี บุญ
เสริมรักษ์ / 
0863343628 

16 MTEC: ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ  นางสาว จิดาภา หงษ์กลาง เนย สุรนารีวิทยา ม.5 0650941951 n.jidapa.hongklang@gmail.com นางบารมี ศรี
ธรรมานุสาร / 
0819778212 

17 MTEC: ดร.ศศิธร ศรีสวัสดิ์ นางสาว จิรภัทร์ อำนักมณี บัว เบญจมราชูทิศ 
(นครศรีธรรมราช) 

ม.5 0847162489 jirapat.a2489@gmail.com นางขวัญชนก บริรักษ์
ธนกุล / 
0819564189 

18 NANOTEC: ดร.ชุลีกร โชติสุวรรณ นาย ศรัณย์ภัทร คชกิจจารักษ์ ยิม สิรินธรราชวิทยาลัย ม.4 0985865145 Saranpatyim38@gmail.com ครูพรนภา ขาว
ประเสริฐ / 
0819438775 

19 NANOTEC: ดร.ธันยกร เมืองนา
โพธ์ิ 

นางสาว กุลนาท รัตนเศียร แพน สตรีประเสริฐศิลป์ ม.5 0988735227 kunlanath5227@gmail.com นางสาววรัญญา โพ
ชนะจิต / 
0845150436 

20 NANOTEC: ดร.วิศรุต ปิ่นรอด นางสาว ธันย์ชนก สุปราณี นุ๊ก ดัดดรุณี ม.5 0822624166 nookfairyangel@gmail.com  ครูอัมพร ผุยวันดี / 
0955514581 

21 NECTEC: ดร.ภัทรพงศ์ ชูปัญญา นาย วรพล อุปริพุทธิ ริว เทพศิรินทร์ ม.5 0646063607 lew.worapol@gmail.com นายชิติสรรค์ วิชชา
กรทวีรัตน์ / 
0979525455 

22 NECTEC: ดร.ภัทรพงศ์ ชูปัญญา นาย กุศล ต๊ะ กุศล ฝางชนูปถัมภ์ ม.5 0919804277 kusonta4411@gmail.com นางสาวนฤมล กอบ
แก้ว /  

mailto:nookfairyangel@gmail.com


ลำดับ
ที ่

ศูนย์วิจัยแห่งชาติ/นักวิจัย สวทช.
ที่ดูแลการฝึกทักษะวิจัย  

คำนำหน้า
ชื่อ 

ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น โรงเรียน ระดับชั้น เบอร์
โทรศัพท์มือถือ   

email (ที่ใช้ปัจจุบัน) ชื่อ-นามสกุล     
ครูประจำสาขา

วิทยาศาสตร์หรือ
ครูประจำชั้นที่ดูแล

นักเรียน    

23 NECTEC: ดร.ภัทรพงศ์ ชูปัญญา นางสาว พิชญามาศ อยู่รักษ ์ แพร สตรีสมุทรปราการ ม.4 0982795207 pp0982795207@gmail.com ครูนพรัตน์ วารูปสีดำ 
/ 0851765339 

 

รายช่ือส ารอง  
 (นักเรยีนกลุ่มนี้จะมสีทิธิเ์ขา้ร่วมโครงการฯ ในกรณีทีผู่ไ้ดร้บัคดัเลอืกแจง้สละสทิธิ ์ โดยโครงการฯ จะตดิต่อไปยงัรายชื่อส ารองตามล าดบัทีน่ักวจิยัเลอืกไว)้ 

ลำดับ
ที่ 

ศูนย์วิจัยแห่งชาติ/ 
นักวิจัย สวทช 

.ที่ดูแลการฝึกทักษะวิจัย 

ลำดับรายชื่อ
สำรอง 

คำ
นำหน้า

ชื่อ 

ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น  โรงเรียน ระดับชั้น   เบอร์
โทรศัพท์มือถือ   

email   ชื่อ-นามสกุล ครปูระจำสาขา
วิทยาศาสตร์หรือครูประจำชั้นที่

ดูแลนักเรียน   
1 A-MED: ดร.จตุพร ชินรุ่งเรือง  สำรองคนท่ี 

1 
นาย ภูรินท์ ก้อง

เกียรติ
นคร 

ภู ขอนแก่นวิทยายน ม.4 0646477849 purin.kongkiatnakorn@gmail.com นายชุมพร อินทรจักรพงษ์ / 
0825299515 

2 CO: (FabLab): คุณปริญญา 
ผ่องสุภา  

สำรองคนท่ี 
2 

นาย ธชภัค วงษา
โรจน์ 

ตั้ว ท่ามะกาวิทยาคม ม.4 0647163150 tuatachapak@gmail.com นางนิชนันท์ จันหอม / 
0814458608 

3 ENTEC: ดร.กัมปนาท ซิลวา  สำรองคนท่ี 
2 

นางสาว กวิสรา แย้มรัตน์ น้ำ สตูลวิทยา ม.5 0950248316 Kavitsara32271@gmail.com นางสาวบุญประภา ช่วยชม / 
0620952350 

4 MTEC: ดร.ชินะ เพ็ญชาติ  สำรองคนท่ี 
2 

นาย ก้องภพ รุ่งวัฒนา
นนท์ 

ดรีม พรหมานุสรณ์ จังหวัด
เพชรบุรี 

ม.4 0863516084 kongpopdream2548@gmail.com ครูชนม์ชนก เดือนฉาย / 
0896124488 

5 BIOTEC: ดร.ภคพฤฒ คุ้มวัน  สำรองคนท่ี 
1 

นางสาว กัณฐิกา ใยฤทธ์ิ พลอย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุราษฎร์ธานี 

ม.5 0936059947 259_kanthika@kjst.ac.th นางสาวณัฐกฤตา สุทิน / 
0836451325 

6 BIOTEC: ดร.ยุวเรศ  มลิลา   สำรองคนท่ี 
4 

นางสาว กุลนาถ ปาระมี ส้มโอ ลำปางกัลยาณี ม.5 0925831039 goonranat534@gmail.com จริยา กำลังมาก / 0858273452 

7 BIOTEC: ดร.สุพัชรี เนตรพันธุ์   สำรองคนท่ี 
4 

นางสาว ปาน
ตะวัน 

วิชา
ธรรม 

กาฟิวด์ ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ม.4 0931037829 pantawanchara254728@gmail.com นางสาวจุฑารัตน์ ปุรา / 
0956631429 

8 BIOTEC: ดร.สุริยันตร์ ฉะอุ่ม  สำรองคนท่ี 
1 

นาย ญาณกร วรัชธนา
ยง 

พี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ระยอง 

ม.4 0982610654 waratthanayong123@gmail.com นางสาวณัฏฐ์ชุดา ทองมณี / 
0854216787 

9 BIOTEC: ดร.อุดม แซ่อึ่ง  สำรองคนท่ี 
2 

นาย ภควัต สุขใส น้ำขิง สตรียะลา ม.5 0936399486 pakawat1019@gmail.com นางอามีเน๊าะ วานา / 
0898695706 

 



 


