
เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 เด็กชาย กณวรรธ  จันทร์หนองสรวง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1 223
2 เด็กชาย กฤชณัท เชิงหอม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/11 223
3 เด็กชาย กฤตภาส อาจวงษา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/6 223
4 เด็กชาย กฤษฎา กองเกิด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/12 223
5 เด็กชาย กฤษณพงศ์ เกตุสอน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/5 223
6 เด็กชาย กันตพัฒน์ จักขุ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1 223
7 เด็กชาย กันตพิชญ์ วรรณมหินทร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/4 223
8 เด็กชาย กันต์ศักด์ิ  เสียงวิไล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/10 223
9 เด็กชาย กัษณ พลภักดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1 223
10 เด็กชาย กิตติธัช ขาวผ่อง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/10 223
11 เด็กชาย กิตติภพ โสภักดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/8 223
12 เด็กชาย กิตติศักด์ิ แก้วค าไสย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3 223
13 เด็กชาย กิตติศักด์ิ เมืองพรม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/7 223
14 เด็กชาย คณิศร สิงห์สน่ัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/11 223
15 เด็กชาย คิมหันต์ จันทร์สระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/6 223
16 เด็กชาย จิรภัทร วรรณวงษ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3 223
17 เด็กชาย จีรวัฒน์ วงศ์สระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/11 223
18 เด็กชาย เจษฎากร สมศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/5 223
19 เด็กชาย เจษฎากร สัจจา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/10 223
20 เด็กชาย เจษฎา ทับทัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/2 223
21 เด็กชาย ฉัตรศักด์ิดา สุเมตร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/4 223
22 เด็กชาย ฉันทวิช ลาภจิตร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/2 223
23 เด็กชาย ชญานิน ยอดวงค์ษา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3 223
24 เด็กชาย ชยานันต์ อยู่เล้ียงพันธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/2 223
25 เด็กชาย ชลกร ศรีโกตะเพชร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/2 223
26 เด็กชาย ณฐกฤต บุญหล้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/2 223
27 เด็กชาย ณภัทร เวียงนนท์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/4 223
28 เด็กชาย ณัฏฐพัฒน์ พลเมือง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 223
29 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ ศรีโพธ์ิอุ่น สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3 223
30 เด็กชาย ณัฐดนย์ โฮมพลงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3 223

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คร้ังท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ฃ้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

ห้องสอบท่ี 1 ห้อง  223        สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

ลงฃ่ือ.............................................................กรรมการก ากับห้องสอบ



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 เด็กชาย ณัฐวุธ จุลเสริม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/5 224
2 เด็กชาย เติมศักด์ิ คูเมือง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/4 224
3 เด็กชาย ไตรทศ สุวรรณสา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3 224
4 เด็กชาย ทิวากร ลาสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/5 224
5 เด็กชาย ทีปกร เทียนประเสริฐ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/11 224
6 เด็กชาย ธนกร บุญถม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/5 224
7 เด็กชาย ธนกร แสนมงคล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3 224
8 เด็กชาย ธนกฤต ไชยา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/9 224
9 เด็กชาย ธนกฤต สกุลเดช สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1 224
10 เด็กชาย ธนกฤต สัจจา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/4 224
11 เด็กชาย ธนณัฏฐ์ ภักดีเจริญ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3 224
12 เด็กชาย ธนดล มาตย์จันทร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/6 224
13 เด็กชาย ธนภัทร สุดชารี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1 224
14 เด็กชาย ธนวัฒน์ ปาโท สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/4 224
15 เด็กชาย ธนัณชัย บุญเกล้ียง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3 224
16 เด็กชาย ธนาเดช แก้วเขียว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/9 224
17 เด็กชาย ธนาเดช หาญศึก สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3 224
18 เด็กชาย ธนาวิน สีกู่กา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/5 224
19 เด็กชาย ธันวา เพลิดนอก สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/4 224
20 เด็กชาย ธันวา วงจ าปา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/5 224
21 เด็กชาย ธีรภัทร เจริญนนท์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/11 224
22 เด็กชาย ธีระเดช กกไธสง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/9 224
23 เด็กชาย นพณัฐ น้อยชา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3 224
24 เด็กชาย นราธร อุ่นน้ าเท่ียง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/7 224
25 เด็กชาย นราเศรษฐ์ สมภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1 224
26 เด็กชาย นัฐชัย อ่อนประทุม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3 224
27 เด็กชายนัทธพงค์ สิงห์แก้ว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/2 224
28 เด็กชาย นิธิกร พินไธสง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/7 224
29 เด็กชาย บูรพา ศรีนนท์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/7 224
30 เด็กชาย ปกรณ์ บุดดาวัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1 224

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คร้ังท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ฃ้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

ห้องสอบท่ี 2 ห้อง 224         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

ลงฃ่ือ.............................................................กรรมการก ากับห้องสอบ



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 เด็กชาย ปชาบดี วิชัย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/7 225
2 เด็กชาย ปฏิภาณ สุจริต สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/6 225
3 เด็กชาย ปธานินทร์ จันทรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/11 225
4 เด็กชาย ปรวิทย์ เนตรสน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/7 225
5 เด็กชาย ประวันวิทย์ สุขสุพรรณ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/5 225
6 เด็กชาย ปัญญากร ลาสอน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1 225
7 เด็กชาย ปัญญากุล สกุลรัตน์วัฒนา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/11 225
8 เด็กชาย ปัณณชัย สาขี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/5 225
9 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ชัยสุวรรณ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1 225
10 เด็กชาย ปิยพงษ์ วังอาจ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/7 225
11 เด็กชาย ปิยวัฒน์ ศรีนาจันทร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/11 225
12 เด็กชาย ปิยะวัชร์ มูลรัตน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/4 225
13 เด็กชาย ปิยะวัฒน์ ชินภักดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/5 225
14 เด็กชาย ปิยะ อุตมะชะ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/7 225
15 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ อินทร์ยา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/7 225
16 เด็กชาย ปุณณวิช สุกใส สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1 225
17 เด็กชาย พชรพล ขะรัมย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1 225
18 เด็กชาย พรพิพัฒน์ แก้วพลงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/9 225
19 เด็กชาย พรลภัส มาตย์จันทร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/5 225
20 เด็กชาย พิชัยยุทธ์ วงษาเนาว์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/6 225
21 เด็กชาย พิชาภพ ชนะภูมิ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1 225
22 เด็กชาย พิรศุษม์ เวคะวากยานนท์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/9 225
23 เด็กชาย พีมรภัทร มาดายัง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/11 225
24 เด็กชาย พีรพงษ์ พันส าโรง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/11 225
25 เด็กชาย พีรพัฒน์ พรมภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/9 225
26 เด็กชาย ภคพล จวงโพนงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/8 225
27 เด็กชาย ภคพล ชุมศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/12 225
28 เด็กชาย ภัทรนันท์ พิมพ์สนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/7 225
29 เด็กชาย ภัทรพงศ์ พิมพะสุทธ์ิ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/4 225
30 เด็กชาย ภานุรุจ สอนโพนงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/6 225

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คร้ังท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ฃ้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

ห้องสอบท่ี 3 ห้อง 225         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

ลงฃ่ือ.............................................................กรรมการก ากับห้องสอบ



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 เด็กชาย ภานุวิชญ์ ธรรมเสนา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1 226
2 เด็กชาย ภูมิบดินทร์ ศรีบุญเพ็ง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/4 226
3 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ค าไสย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/10 226
4 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ วรรณภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3 226
5 เด็กชาย ภูริวัฒน์ เอ้ือเฟ้ือสุข สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/7 226
6 เด็กชาย รัฐพงษ์ เวียงแก้ว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1 226
7 เด็กชาย รัฐศาสตร์ เหลือล้น สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/5 226
8 เด็กชาย วชิระ สาหินกอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3 226
9 เด็กชาย วรภัทร ขุมทอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1 226
10 เด็กชาย วินทกร วิชัย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/4 226
11 เด็กชาย วีรภัทร สุทธิสุข สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/5 226
12 เด็กชาย วุฒิชัย ค าสอน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/4 226
13 เด็กชาย วุฒิภัทร แก้วดวงสี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/7 226
14 เด็กชาย ศักรินทร์ คุนมาศ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/11 226
15 เด็กชาย ศุภกร ทองดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1 226
16 เด็กชาย ศุภกิตต์ิ วงศ์น้ าค า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/11 226
17 เด็กชาย สงกรานต์ ทองทิพย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3 226
18 เด็กชาย สถิตย์ ชุมเหมา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/5 226
19 เด็กชาย สิปกร นันทะเสนา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/6 226
20 เด็กชาย สุทธิภัทร โพธ์ิสาร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/2 226
21 เด็กชาย สุทธิศักด์ิ งอมสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/11 226
22 เด็กชาย สุธนัย ภาคสุภาพ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1 226
23 เด็กชาย สุรบดินทร์ แสนพล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/2 226
24 เด็กชาย สุริยา สว่างอารมณ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/7 226
25 เด็กชาย เสกสรรค์  โกนจา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/4 226
26 เด็กชาย อภิษฐา ละช่ัว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/2 226
27 เด็กชาย เอกภพ สิงห์บุตรา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3 226
28 เด็กหญิง กชกร ชัยสีมา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/4 226
29 เด็กหญิง กนกกาญจน์ ภูแป้ง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1 226
30 เด็กหญิง กนกพร มัจฉาวัง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/6 226

ห้องสอบท่ี 4  ห้อง 226         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

ลงฃ่ือ.............................................................กรรมการก ากับห้องสอบ

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คร้ังท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ฃ้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 เด็กหญิง กนกพร ยมรัตน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1 228
2 เด็กหญิง กนกวรรณ ศรีโคตร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/9 228
3 เด็กหญิง กรรณิการ์ ศรีขลา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/9 228
4 เด็กหญิง กรวีร์ สีหานาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/5 228
5 เด็กหญิง กฤตยาณี บุญขันธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/7 228
6 เด็กหญิง กวินธิดา อินทร์ภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3 228
7 เด็กหญิง กวินนาฏ ช่วยชู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/5 228
8 เด็กหญิง กัญจน์จิรา เลิศพันธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/2 228
9 เด็กหญิง กัญญรัตน์ ดีสองช้ัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/12 228
10 เด็กหญิง กัญญานัฐ ค าสงค์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/5 228
11 เด็กหญิง กัญญาภรณ์ พฤฒามาตย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3 228
12 เด็กหญิง กัญณพัธร์ สีช่ืน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/5 228
13 เด็กหญิง กันติชา สุขท่ัวญาติ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/2 228
14 เด็กหญิง กัลย์กมล ขันงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/4 228
15 เด็กหญิง กัลยาณี วิชัย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/11 228
16 เด็กหญิง กัลยา สิทธิ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/8 228
17 เด็กหญิง กาญจนภา ทองสรรค์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1 228
18 เด็กหญิง กานต์ธิดา ปัดตะสงคราม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/6 228
19 เด็กหญิง กานต์พิชชา สุขประเสริฐ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/6 228
20 เด็กหญิง การะเกด อิมเอิบ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/9 228
21 เด็กหญิง ก าไลทิพย์ ศิลาวรรณ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/6 228
22 เด็กหญิง กิตติญาภรณ์ อ่อนสองช้ัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/11 228
23 เด็กหญิง กุลนันท์ ภูสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/2 228
24 เด็กหญิง ขนิษฐา หมู่ทิมา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/6 228
25 เด็กหญิง ขวัญนภา เสรีเรืองยุทธ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1 228
26 เด็กหญิง ขวัญวลัย ศรีไหม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1 228
27 เด็กหญิง จตุพร นามไพสงค์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/6 228
28 เด็กหญิง จันทร์เจ้า ภัทรศรีวงค์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1 228
29 เด็กหญิง จันทราทิพย์ กวัติภา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/10 228
30 เด็กหญิง จิดาภา บุดดาวัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3 228

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คร้ังท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ฃ้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

ห้องสอบท่ี 5 ห้อง 228         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

ลงฃ่ือ.............................................................กรรมการก ากับห้องสอบ



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 เด็กหญิง จิรัชญา เสนสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/6 238
2 เด็กหญิง จิราพัชร บุญที สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/4 238
3 เด็กหญิง จิราพัชร  มุงคุณ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/5 238
4 เด็กหญิง จิราพัชร  สุปัตติ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/10 238
5 เด็กหญิง จิราภา อ่อนสองช้ัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/8 238
6 เด็กหญิง จุฑารัตน์ วงษ์สอน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/9 238
7 เด็กหญิง เจนจิรา หลอดหลง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/9 238
8 เด็กหญิง ชญาดา เเสงสว่าง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3 238
9 เด็กหญิง ชนัญชิดา ค าภา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/11 238
10 เด็กหญิง ชนาพร ลาสองช้ัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/2 238
11 เด็กหญิง ชนิสรา อุ่นอดใจ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/12 238
12 เด็กหญิง ชมพูนุท สีมา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/2 238
13 เด็กหญิง ชลธิชา สอนสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/2 238
14 เด็กหญิง ชลิตา ศรีชินราช สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/11 238
15 เด็กหญิง ชุลีพร การเกตุ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/9 238
16 เด็กหญิง ญาณิศา สายสีโส สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/9 238
17 เด็กหญิง ฐิติกาญจน์ แสนปาง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/4 238
18 เด็กหญิง ฐิติพร ละมัย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/10 238
19 เด็กหญิง ฐิติยา สมบัติมาก สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/5 238
20 เด็กหญิง ณัชชา พลยาง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3 238
21 เด็กหญิง ณัชชา เพ็งดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/5 238
22 เด็กหญิง ณัฎฐา สุขแสวง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/6 238
23 เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้ววงษา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/2 238
24 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา อุ่นค า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/11 238
25 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา เลียงมนตรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/4 238
26 เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี ภาสวัสด์ิ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/5 238
27 เด็กหญิง ณัฐชยา หวังสอาด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/4 238
28 เด็กหญิง ณัฐฐาพร ชัยภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3 238
29 เด็กหญิง ณัฐณิชา จันทร์ผือโป้ด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/6 238
30 เด็กหญิง ณัฐณิชา เจนเขตรการณ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/12 238

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คร้ังท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ฃ้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

ห้องสอบท่ี 6 ห้อง 238         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

ลงฃ่ือ.............................................................กรรมการก ากับห้องสอบ



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 เด็กหญิง ณัฐธิดา ขุนาพรม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/7 235
2 เด็กหญิง ณัฐธิดา จตุพรมาศทวี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1 235
3 เด็กหญิง ณัฐธิดา สุดสีดา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/7 235
4 เด็กหญิง ณัฐริดา จันทนา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/2 235
5 เด็กหญิง ณัฐวิภา ค าเพ็ง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/2 235
6 เด็กหญิง ณัตชา วรวงค์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/5 235
7 เด็กหญิง ณิชชานันท์ ค าเต็ม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/10 235
8 เด็กหญิง ณิชมน สีหไตร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/4 235
9 เด็กหญิง ณิชาภัทร แก้วศรีเมือง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1 235
10 เด็กหญิง ณิชาภัทร สุวรรณโท สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/2 235
11 เด็กหญิง ดลพร ส้ันเต้ง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/5 235
12 เด็กหญิง ทฤษฎี สิทธิศรีจันทร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/5 235
13 เด็กหญิง ทัชชญา ยศใชย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3 235
14 เด็กหญิง ทิพประภา วังหนองหว้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/6 235
15 เด็กหญิง ธนัชพร ศิริหนองหว้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/6 235
16 เด็กหญิง ธัญชนก อาจเดช สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/7 235
17 เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ กับสงวน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/5 235
18 เด็กหญิง ธัญพร ภูกองไชย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/7 235
19 เด็กหญิง ธัญรดา หล้าหัวหนอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/9 235
20 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ อาจมูลตรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/2 235
21 เด็กหญิง ธัญสินี ซุยคง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3 235
22 เด็กหญิง ธาราพร กาศสนุก สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/5 235
23 เด็กหญิง ธิดาภรณ์ น้อยหนองหว้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/5 235
24 เด็กหญิง ธีจุฑา ชุมศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/7 235
25 เด็กหญิง นพรัตน์ แปลกสินธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/8 235
26 เด็กหญิง นภัสสร ศรีน้ าค า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/8 235
27 เด็กหญิง นภัสสร ศรีผลสมอ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/11 235
28 เด็กหญิง นภาพร ลีสีดา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/5 235
29 เด็กหญิง นฤมล โยธาเสน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3 235
30 เด็กหญิง นลินรดา  ค าเก้ียว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/7 235

ห้องสอบท่ี 7 ห้อง 235         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

ลงฃ่ือ.............................................................กรรมการก ากับห้องสอบ

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คร้ังท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ฃ้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 เด็กหญิง นัดดาว อุ่มอ่อนสี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/2 234
2 เด็กหญิง นันท์นภัส อินคุ้ม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3 234
3 เด็กหญิง นันทพร สิงห์แก้ว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/2 234
4 เด็กหญิง นิภาพรรณ เชิงหอม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/11 234
5 เด็กหญิง นุชจรี ล าเกาะกลาง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/11 234
6 เด็กหญิง บวรลักษณ์ จันทร์เพชร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/2 234
7 เด็กหญิง บัณฑิตา สุริรอด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/12 234
8 เด็กหญิง เบญญาภา สาลีวัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/11 234
9 เด็กหญิง เบญญาภา องอาจ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1 234
10 เด็กหญิง ปณิดา โพธ์ิคลัง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3 234
11 เด็กหญิง ปทิตตา แสนสุโพธ์ิ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/10 234
12 เด็กหญิง ปนัดดา  พลหินกอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/10 234
13 เด็กหญิง ปภัสรา นามสองช้ัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3 234
14 เด็กหญิง ปภาดา ชุมเเสน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/7 234
15 เด็กหญิง ประกายดาว ค าวิไชย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/12 234
16 เด็กหญิง ปริฉัตร สิทธิจันทร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/10 234
17 เด็กหญิง ปริมปภัส พัฒโท สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1 234
18 เด็กหญิง ปัทมพร สอาดย่ิง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3 234
19 เด็กหญิง ปานวาด  คงคาชัย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/4 234
20 เด็กหญิง ปาริสรา สิมมา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/7 234
21 เด็กหญิง ปุญญิศา สุวรานนท์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3 234
22 เด็กหญิง เปรมฤดี ม่วงอ่อน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/12 234
23 เด็กหญิง เปรมฤดี เสนารินทร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/9 234
24 เด็กหญิง พรชนก ขาวงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/6 234
25 เด็กหญิง พรนัชชา เน้ือทอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/6 234
26 เด็กหญิง พรรณธิวา ไลไธสงค์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/7 234
27 เด็กหญิง พรลภัส อุดมพันธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/11 234
28 เด็กหญิง พัชรดา พิมพิสาร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3 234
29 เด็กหญิง พัชรพร ใจใชยภูมิ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/6 234
30 เด็กหญิง พัชราภา  ใจน้อย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/8 234

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คร้ังท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ฃ้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

ห้องสอบท่ี 8 ห้อง 234         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

ลงฃ่ือ.............................................................กรรมการก ากับห้องสอบ



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 เด็กหญิง พัชริดา พันธ์ุโพธ์ิกลาง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/7 233
2 เด็กหญิง พิชญธิดา พงศ์สิริวัฒนกูล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1 233
3 เด็กหญิง พิชญธิดา สัตย์ซ้ า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/4 233
4 เด็กหญิง พิชญาภัค สุโพธ์ิ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3 233
5 เด็กหญิง พิชญา วิลาศ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/5 233
6 เด็กหญิง พิชาดา สร้อยสองช้ัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/12 233
7 เด็กหญิง พิภาดา บุญอยู่ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1 233
8 เด็กหญิง พิมพ์ชนก อินทร์ขาว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/4 233
9 เด็กหญิง พิมพ์พิกา พูลศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/11 233
10 เด็กหญิง พิมพ์พิศา ศรีจันทร์วงศ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3 233
11 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ไชยา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/5 233
12 เด็กหญิง พิมพ์อัปสร ถ่ินทัพไทย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/6 233
13 เด็กหญิง พิมระภัสร์ กาเเก้ว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/6 233
14 เด็กหญิง พีรดา ประมา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/11 233
15 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ทาลุมพุก สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/2 233
16 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา วรรณภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/7 233
17 เด็กหญิง เฟ่ืองลดา ต้นสันเทียะ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/10 233
18 เด็กหญิง ภัทรจาริน ชุมส าโรง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/9 233
19 เด็กหญิง ภัทรวดี พุดสาย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/6 233
20 เด็กหญิง ภารวี ค าสอน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/4 233
21 เด็กหญิง ภาวิดา สร้อยสองช้ัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/4 233
22 เด็กหญิง ภิชญาภา ช่ืนชม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1 233
23 เด็กหญิง มินตรา สีสิงห์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3 233
24 เด็กหญิง มุทิตา วงศ์ทะ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1 233
25 เด็กหญิง เมชญา สระค าจันทร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/9 233
26 เด็กหญิง รติยาพร อุ่นเพ็ง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1 233
27 เด็กหญิง รวิสรา ขนอม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1 233
28 เด็กหญิง รวิสรา พิมน้ าค า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/6 233
29 เด็กหญิง วชิรญา บ่อตาโล่ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/8 233
30 เด็กหญิง วชิราภรณ์ สมสิงห์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/5 233

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คร้ังท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ฃ้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

ห้องสอบท่ี 9 ห้อง 233         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

ลงฃ่ือ.............................................................กรรมการก ากับห้องสอบ



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 เด็กหญิง วนิดา ชินวงค์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/7 232
2 เด็กหญิง วรรณฤดี นิยม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/6 232
3 เด็กหญิง วรัชยา พวงทอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3 232
4 เด็กหญิง วรัญญา บัวบาล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/4 232
5 เด็กหญิง วรัญญา ประสาร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/4 232
6 เด็กหญิง วรันธร วัดอ่อน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/10 232
7 เด็กหญิง วราภรณ์ บุปผามาตย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/5 232
8 เด็กหญิง วรินณิภา เพ็ชรอินทร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/10 232
9 เด็กหญิง วริศรา บุญสงกา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3 232
10 เด็กหญิง วริสา บุตรแวว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/9 232
11 เด็กหญิง วารี สนิทพจน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/4 232
12 เด็กหญิง วิชุดา จักรสูง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/11 232
13 เด็กหญิง วิภาดา หินซุย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/2 232
14 เด็กหญิง ศรัณย์รัชต์ โสแพง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3 232
15 เด็กหญิง ศศิกานต์ หงษ์หนองหว้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/4 232
16 เด็กหญิง ศศิธร ลาสองช้ัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/2 232
17 เด็กหญิง ศศิธร ศรีษะแก้ว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/9 232
18 เด็กหญิง ศศิประภา พลทะกลาง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/12 232
19 เด็กหญิง ศศิพิมพ์ เจริญพันธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1 232
20 เด็กหญิง ศศิมา หอมภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1 232
21 เด็กหญิง ศิรดา อุปวงค์ษา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/4 232
22 เด็กหญิง ศิรประภา วาสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3 232
23 เด็กหญิง ศิริกานดา หินซุย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/11 232
24 เด็กหญิง ศิริพรรณ นวลงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/2 232
25 เด็กหญิง ศุทิศา ด่านซ้าย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/4 232
26 เด็กหญิง ศุภกานต์ อัมพรวิวัฒน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/6 232
27 เด็กหญิง สะลิลลา หอมหงษ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/10 232
28 เด็กหญิง สิริธิดา อุสาดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/2 232
29 เด็กหญิง สิริวิมล จ าปาค า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/2 232
30 เด็กหญิง สิริวิมล สีสองช้ัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/11 232

ห้องสอบท่ี 10 ห้อง  232        สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

ลงฃ่ือ.............................................................กรรมการก ากับห้องสอบ

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คร้ังท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ฃ้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 เด็กหญิง สุกัญญา อุ่นน้ าเท่ียง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/8 323
2 เด็กหญิง สุชาวดี กมลเลิศ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/7 323
3 เด็กหญิง สุรัตนา ขุนาพรม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/10 323
4 เด็กหญิง สุรัติกานต์ ชมภูค า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/6 323
5 เด็กหญิง หทัยชนก ลีสีดา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/4 323
6 เด็กหญิง อธิติมา รัตนเจริญ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/7 323
7 เด็กหญิง อภิญญา เเสงมี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/12 323
8 เด็กหญิง อรวรรณ  จันทร์แดง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1 323
9 เด็กหญิง อรศิริ แก่นโน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/2 323
10 เด็กหญิง อลิสา ดอนสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/4 323
11 เด็กหญิง อวิกา ธูปน้ าค า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/5 323
12 เด็กหญิง ออมสิน แสนแสวง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/2 323
13 เด็กหญิง อังศุมารี ทีบุญมา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/12 323
14 เด็กหญิง อารยา แสนปุย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/4 323
15 เด็กหญิง อิงอร โมคภา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3 323
16 เด็กหญิง อุรัณยา ศิริรัตน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/11 323
17 เด็กหญิง เอวิตรา โพธิจักร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/7 323
18 เด็กหญิง ไอยวริญท์ โพธ์ิทะราม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/4 323
19 เด็กหญิง ไอริณณ์ ขม้ินทองวิเชษฐ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3 323
20 เด็กหญิง ไอลดา เหนือโท สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/9 323
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คร้ังท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ฃ้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

ห้องสอบท่ี 11 ห้อง 323         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

ลงฃ่ือ.............................................................กรรมการก ากับห้องสอบ


