
เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 เด็กชาย กฤษดาพร ศรีสัจจา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/2 324
2 เด็กชาย กันต์กวี สุวรรณศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/3 324
3 เด็กชาย กันตินันท์ วรภูมิ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/1 324
4 เด็กชาย กิตติศักด์ิ หาญชัย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/8 324
5 เด็กชาย กิติภณ แถลงการณ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/3 324
6 เด็กชาย เกษมศักด์ิ ศรีไชยวาน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/6 324
7 เด็กชาย ขันติชัย ขันโมลี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/8 324
8 เด็กชาย คณาธิป หนูน ้าค้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/1 324
9 เด็กชาย คณาพงษ์ ศาลา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/4 324
10 เด็กชาย คณิศร แสงบุตร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/2 324
11 เด็กชาย จิรภาส ก่ิงมะทา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/10 324
12 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ เอลาวัลย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/2 324
13 เด็กชาย ฉลอง โนนชัย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/11 324
14 เด็กชาย ชยพล นามจันทร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/3 324
15 เด็กชาย ชัยวัฒน์ ชัยหนองบัว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/5 324
16 เด็กชาย ชินพัฒน์ ค้าอ่อนศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/5 324
17 เด็กชาย ชุติพนธ์ ซุยน ้าเท่ียง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/3 324
18 เด็กชาย เชาวรินทร์ หินซุย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/10 324
19 เด็กชาย ณรงค์วิทย์ สังซา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/6 324
20 เด็กชาย ณัฏฐกรณ์ ฤกษ์ยาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/2 324
21 เด็กชาย ณัฐกรณ์ อ้ามะเหียะ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/8 324
22 เด็กชาย ติณณภพ นาสมทรง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/1 324
23 เด็กชาย ถิรคุณ พงทะวงษ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/1 324
24 เด็กชาย ธนภูมิ บุญด้วง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/5 324
25 เด็กชาย ธนภูมิ สอนโพนงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/6 324
26 เด็กชาย ธนวิชญ์ แก้วยศ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/7 324
27 เด็กชาย ธนัญชัย สีดาว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/3 324
28 เด็กชาย ธวัช สิงห์นันท์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/10 324
29 เด็กชาย ธิตินัน อ่อนสาคร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/12 324
30 เด็กชาย ธิติพัทธ์ รามวิเศษ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/7 324

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั งท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2

ห้องสอบท่ี 1 ห้อง 324         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

ลงฃ่ือ.............................................................กรรมการก้ากับห้องสอบ



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 เด็กชาย ธีรโชติ สมภักดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/1 325
2 เด็กชาย ธีรวัฒน์ แพงด้วง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/5 325
3 เด็กชาย นรวิชญ์ แก้วธรรมมา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/2 325
4 เด็กชาย นันท์วัชร์ พัดโท สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/11 325
5 เด็กชาย บรรณวัชร แสนค้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/1 325
6 เด็กชาย บวรลักษณ์ ดอกสายหยุด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/3 325
7 เด็กชาย บัญญพนต์ รังไสย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/12 325
8 เด็กชาย บุณยกร โกวาปี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/2 325
9 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ แก้วอุทัศน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/1 325
10 เด็กชาย ปฏิภาณกวี แดงดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/6 325
11 เด็กชาย ปภังกร เมืองหงษ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/4 325
12 เด็กชาย ปภังกร เมืองหงษ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/4 325
13 เด็กชาย ปราณวัฒน์ ประทุมวัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/6 325
14 เด็กชาย ปริญญา  สามไชย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/10 325
15 เด็กชาย ปิติภัทร ใฝพรหม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/10 325
16 เด็กชาย ปิยพงษ์ โลเกตุ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/12 325
17 เด็กชาย ปิยพนธ์ ตามบุญ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/12 325
18 เด็กชาย เปรมเกียรติ ยุงทอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/1 325
19 เด็กชาย พชรพล สว่างกมล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/7 325
20 เด็กชาย พชร เภาศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/12 325
21 เด็กชาย พรพิพัฒน์ บูรพาเมธาโกศล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/5 325
22 เด็กชาย พลศักด์ิ โคหนองบ่ัว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/4 325
23 เด็กชาย พัฒน ศิริรัตนะเศวตกุล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/8 325
24 เด็กชาย พิทากร ศิริเลียง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/5 325
25 เด็กชาย พีรดนย์ ประมูลศิลป์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/4 325
26 เด็กชาย พีรพล พลอาษา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/10 325
27 เด็กชาย พีรวรรธ  ผานัด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/10 325
28 เด็กชาย พีระพงษ์ เชื อสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/12 325
29 เด็กชาย พีระพล ศรีฮาด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/1 325
30 เด็กชาย พีระพัฒน์ อาจเดช สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/6 325

ห้องสอบท่ี 2 ห้อง 325         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

ลงฃ่ือ.............................................................กรรมการก้ากับห้องสอบ

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั งท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 เด็กชาย ภัทรพงษ์ ทวะดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/1 326
2 เด็กชาย ภูมิพัฒน์  ค้าผุย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/11 326
3 เด็กชาย ภูมิพัฒน์  ช่างเหล็ก สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/12 326
4 เด็กชาย ภูมิภัทร สามะณี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/1 326
5 เด็กชาย ภูวดล กมลภพ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/1 326
6 เด็กชาย ภูวนาถ คงเมือง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/5 326
7 เด็กชาย มนตรี พรบุญ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/12 326
8 เด็กชาย ยศภัทร โมคภา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/2 326
9 เด็กชาย ยศวริต ยอดแก้วขาว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/11 326
10 เด็กชาย รฐนนท์ มาศจันทร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/2 326
11 เด็กชาย รพีพัฒน์ มาเเสวง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/6 326
12 เด็กชาย รัฐพล โลเกตุ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/4 326
13 เด็กชาย รัฐภูมิ อุดมลาภ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/5 326
14 เด็กชาย รัฐศาสตร์ ขาวสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/1 326
15 เด็กชาย ราชศาสตร์ โสดารัตน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/2 326
16 เด็กชาย ฤทธิกร อันอาษา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/2 326
17 เด็กชาย ลิปปกร สายเชื อ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/4 326
18 เด็กชาย วงธวรรธน์ สัมฤทธ์ิ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/3 326
19 เด็กชาย วรพล ลาสอน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/12 326
20 เด็กชาย วิทยา วิญญรักษ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/12 326
21 เด็กชาย วีระพงษ์ เจริญพร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/1 326
22 เด็กชาย ศรันย์ภัทร นากอก สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/12 326
23 เด็กชาย ศิริพัฒน์ พุ่มพวง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/12 326
24 เด็กชาย ศุภกร ศิริไทย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/8 326
25 เด็กชาย ศุภกร สาระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/3 326
26 เด็กชาย ศุภชัย ศรีนาทนาวา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/6 326
27 เด็กชาย ศุภชัย เสน่ห์วงศ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/7 326
28 เด็กชาย สิรวิชญ์ สิทธิจันทร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/3 326
29 เด็กชาย สุกิม ศรีแสงสว่าง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/10 326
30 เด็กชาย สุริยัน จันทเพ็ชร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/12 326

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั งท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2

ห้องสอบท่ี 3 ห้อง 326         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

ลงฃ่ือ.............................................................กรรมการก้ากับห้องสอบ



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 เด็กชาย องคฤทธ์ิ อารณะโรจน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/1 327
2 เด็กชาย อชิระ งอนจ้าปา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/7 327
3 เด็กชาย อนิวัตด์ิ ดีภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/4 327
4 เด็กชาย อภิรักษ์ นามวงษ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/10 327
5 เด็กชาย อภิศักด์ิ ผลอ้อ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/6 327
6 เด็กชาย อเล็กซานเดอร์ จอห์น เฮอร์ริงตัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/11 327
7 เด็กชาย อันนา ศรีสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/3 327
8 เด็กชาย อัยการ โกสุมาลย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/3 327
9 เด็กชาย อิสระ ทองสาคร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/5 327
10 เด็กชาย เอกวัส สอนสิลา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/2 327
11 เด็กหญิง กฎชกร เพ็งน ้าค้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/5 327
12 เด็กหญิง กนกไผท สุขขา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/5 327
13 เด็กหญิง กนกวรรณ โสมแก้ว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/3 327
14 เด็กหญิง กมลกานต์ วิชัย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/5 327
15 เด็กหญิง กมลลักษณ์ สุดพังยาง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/1 327
16 เด็กหญิง กมลวรรณ วลัยศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/6 327
17 เด็กหญิง กวินตรา ศรีปัญญา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/1 327
18 เด็กหญิง กวินตรา สุจริต สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/6 327
19 เด็กหญิง กวินธิดา แพงทิพย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/3 327
20 เด็กหญิง กัญจนพร แสนทิพย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/3 327
21 เด็กหญิง กัญญานัฐ พันธ์ลา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/1 327
22 เด็กหญิง กัญญาพัชร แสวง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/3 327
23 เด็กหญิง กัลยกรณ์ สิมทอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/6 327
24 เด็กหญิง กัลยาณี สุดหลักทอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/4 327
25 เด็กหญิง กัลยา เสนีววรณ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/6 327
26 เด็กหญิง กานต์ชนิตา ผายพิมพ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/10 327
27 เด็กหญิง กานติมา  ทองพู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/12 327
28 เด็กหญิง กุณฑิกา พิลาสุข สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/10 327
29 เด็กหญิง เกษมณี ดิษฐวิเศษ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/5 327
30 เด็กหญิง ขวัญข้าว ค้าอ่อนศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/8 327

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั งท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2

ห้องสอบท่ี 4 ห้อง 327         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

ลงฃ่ือ.............................................................กรรมการก้ากับห้องสอบ



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 เด็กหญิง ขวัญจิรา  ตระการผล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/12 328
2 เด็กหญิง ขวัญชนก เชียงทอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/5 328
3 เด็กหญิง ขวัญชนก ทัศนาวิสุทธ์ิ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/2 328
4 เด็กหญิง ขวัญชนก สารสิลา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/2 328
5 เด็กหญิง คณิตา เพชรหงษ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/3 328
6 เด็กหญิง จารุวรรณ บ้าเรอ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/1 328
7 เด็กหญิง จารุวรรณ ผุดผ่อง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/3 328
8 เด็กหญิง จิณัฐตา  ศีลี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/10 328
9 เด็กหญิง จิรภัทร์ ติดชม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/3 328
10 เด็กหญิง จิรัชยา ขันอาษา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/3 328
11 เด็กหญิง จิรัชยา พิมพ์พานิช สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/6 328
12 เด็กหญิง จิรัชยา แสนปาง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/7 328
13 เด็กหญิง จุฑารัตน์ หงษ์ศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/2 328
14 เด็กหญิง ชญานิษญ์ เกิดมี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/6 328
15 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ พิมพ์สี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/6 328
16 เด็กหญิง ชญาภา ดาโสภา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/2 328
17 เด็กหญิง ชฎาภา สุโพธิใหม่ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/3 328
18 เด็กหญิง ชนัญชิดา โคตรบุญเรือง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/1 328
19 เด็กหญิง ชนัญชิดา พิมพ์สี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/7 328
20 เด็กหญิง ชนัญธิดา เชิงหอม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/5 328
21 เด็กหญิง ชนิดาภา อะทาโส สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/3 328
22 เด็กหญิง ชมพูนุช กลางคาร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/3 328
23 เด็กหญิง ชลิตา ลาสองชั น สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/7 328
24 เด็กหญิง โญฑการณ์ มีสุข สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/3 328
25 เด็กหญิง ฐิติพร หนูมี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/7 328
26 เด็กหญิง ณัฐญาดา นามโน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/1 328
27 เด็กหญิง ณัฐนันท์  อินทรา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/10 328
28 เด็กหญิง ณัฐลดา  แสนชมภู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/4 328
29 เด็กหญิง ดารา ศรีขลา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/2 328
30 เด็กหญิง ทักษพร อุไรล ้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/3 328

ห้องสอบท่ี 5 ห้อง 328         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

ลงฃ่ือ.............................................................กรรมการก้ากับห้องสอบ

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั งท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 เด็กหญิง แทนใจ ค้าอ่อนศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/5 337
2 เด็กหญิง ธนพร นารินทร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/7 337
3 เด็กหญิง ธนพร เพ็งน ้าค้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/6 337
4 เด็กหญิง ธนัชพร โอฆะพนม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/6 337
5 เด็กหญิง ธนัญญา ตรีกุล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/1 337
6 เด็กหญิง ธนาภรณ์ จันใหม่ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/2 337
7 เด็กหญิง ธนิสร จตุรวงษ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/4 337
8 เด็กหญิง ธมลวรรณ ค้าสวาสด์ิ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/10 337
9 เด็กหญิง ธัญชนก  บัวแย้ม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/4 337
10 เด็กหญิง ธัญชนก โลตุฤทธ์ิ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/3 337
11 เด็กหญิง ธัญชนก สีลาโคตร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/4 337
12 เด็กหญิง ธัญธิญา ทวะดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/1 337
13 เด็กหญิง ธัญย์ชนก ลุนลาดชิด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/4 337
14 เด็กหญิง ธัญวลัยภรณ์ วลัยศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/10 337
15 เด็กหญิง ธันย์ชนก ลุนลาดชิด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/4 337
16 เด็กหญิง ธารธารา บูรณะวรศิลป์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/3 337
17 เด็กหญิง นพินประภา โอบอ้อม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/5 337
18 เด็กหญิง นภสร คุณมาศ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/1 337
19 เด็กหญิง นภัสสร ดวงสมัย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/7 337
20 เด็กหญิง นภาพร เชิงหอม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/10 337
21 เด็กหญิง นัชชาวีร์ ศรีขุมเหล็ก สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/8 337
22 เด็กหญิง นันธนาภา สันทัต สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/10 337
23 เด็กหญิง นิชนันท์ ค้ามี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/6 337
24 เด็กหญิง นิดชากร  น ้าค้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/7 337
25 เด็กหญิง นิธาดา สุวงค์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/4 337
26 เด็กหญิง เนตรฤทัย เอ่ียมเหนือ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/7 337
27 เด็กหญิง บัณพร สืบสังข์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/3 337
28 เด็กหญิง บุญญาพร พลเย่ียม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/1 337
29 เด็กหญิง บุญาภรณ์ ทิธรรมมา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/8 337
30 เด็กหญิง บุณยานุช แห้วดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/4 337

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั งท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2

ห้องสอบท่ี 6 ห้อง 337          สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

ลงฃ่ือ.............................................................กรรมการก้ากับห้องสอบ



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 เด็กหญิง เบญจพร จันทร์ธรรม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/3 336
2 เด็กหญิง เบญจวรรณ แก่นวงศ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/2 336
3 เด็กหญิง เบญญาภา ขมิ นทอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/6 336
4 เด็กหญิง ปทิตตา อุทุมภา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/6 336
5 เด็กหญิง ปนัดดา ทาระการณ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/10 336
6 เด็กหญิง ปพิชญา คันทับไทย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/3 336
7 เด็กหญิง ปภัสรา  คงประเสริฐ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/4 336
8 เด็กหญิง ปภาดา สาลีวัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/5 336
9 เด็กหญิง ปรารถนา สายุทธ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/3 336
10 เด็กหญิง ปลายฟ้า มาล้าโกน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/7 336
11 เด็กหญิง ปัญญาพร ดีพลงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/3 336
12 เด็กหญิง ปานชนก มะโน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/8 336
13 เด็กหญิง ปานระพี ค้าบุดดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/3 336
14 เด็กหญิง ปิยะพร บุตรศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/7 336
15 เด็กหญิง พนิดา วงษ์ภูธร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/7 336
16 เด็กหญิง พพรรษพร กุดทองดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/4 336
17 เด็กหญิง พรญาณี จ้านงค์ภักดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/4 336
18 เด็กหญิง พรญาณี  จ้านงค์ภักดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/4 336
19 เด็กหญิง พรปวีณ์  อาษาแก้ว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/7 336
20 เด็กหญิง พิชชาพร ธนะศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/4 336
21 เด็กหญิง พิมพ์รภัส โชตรัตน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/3 336
22 เด็กหญิง พิมพ์รัก ประทัศน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/6 336
23 เด็กหญิง พิวจา โพธิชัยเลิศ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/7 336
24 เด็กหญิง เพชรณิชา ไตรโสม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/1 336
25 เด็กหญิง เพชรลัดดา สุขสม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/7 336
26 เด็กหญิง เพ็ญนภา เกตุภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/1 336
27 เด็กหญิง ภัคจิรา นารี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/3 336
28 เด็กหญิง ภัชราภรณ์ เบิกขุนทศ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/3 336
29 เด็กหญิง มนัสพร หงษ์ค้ามี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/5 336
30 เด็กหญิง มนัสวรรณ หายทุกข์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/3 336

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั งท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2

ห้องสอบท่ี 7 ห้อง 336         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

ลงฃ่ือ.............................................................กรรมการก้ากับห้องสอบ



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 เด็กหญิง  มุจิรานันท์ ศรีมุกดา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/2 335
2 เด็กหญิง  เมธาพร ธรรมรักษา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/4 335
3 เด็กหญิง  รุ่งนภา แก้วขาว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/2 335
4 เด็กหญิง  รุ่งนภา คุมโสระ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/5 335
5 เด็กหญิง  วนิตา จ้าปาเหล็ก สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/12 335
6 เด็กหญิง  วรกาญจน์ สุขส้าราญ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/1 335
7 เด็กหญิง  วรรณวิษา เวียงฆ้อง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/12 335
8 เด็กหญิง  วาสนา เทพโยธา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/2 335
9 เด็กหญิง  วิจิตรา วารีรัตน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/6 335
10 เด็กหญิง  ศตพร ทานะมัย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/6 335
11 เด็กหญิง ศรัณรัชต์ ภูศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/1 335
12 เด็กหญิง ศลิษา มณีเนียม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/2 335
13 เด็กหญิง ศศิวิมล หวลคิด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/7 335
14 เด็กหญิง ศิรภัสสร โยมรัมย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/1 335
15 เด็กหญิง ศิรินทร์ภัทร พันธ์ส้าโรง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/1 335
16 เด็กหญิง ศิรินธร บุตรงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/12 335
17 เด็กหญิง ศิรินภา ไชยบุตร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/12 335
18 เด็กหญิง ศิริวาระ พัฒมะณี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/1 335
19 เด็กหญิง  ศิวภรณ์ มาลัย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/12 335
20 เด็กหญิง สมฤดี ทองเดือน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/3 335
21 เด็กหญิง สรัลดา เฉลิมพล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/1 335
22 เด็กหญิง สาธิตา สุขไสว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/5 335
23 เด็กหญิง สายธาร นาราษฎร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/4 335
24 เด็กหญิง สิริพรรณษา ชัยอารักษ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/5 335
25 เด็กหญิง สุดารัตน์ อาจหาญ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/3 335
26 เด็กหญิง สุธิษา บังทอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/4 335
27 เด็กหญิง สุพิชชา เมืองหงษ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/1 335
28 เด็กหญิง สุภัสสร เครือแวงมนต์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/2 335
29 เด็กหญิง สุวรา เสนบุญมี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/3 335
30 เด็กหญิง เสาวคนธ์ วรวงษ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/7 335

ห้องสอบท่ี 8 ห้อง 335         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

ลงฃ่ือ.............................................................กรรมการก้ากับห้องสอบ

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั งท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 เด็กหญิง  เสาวลักษณ์ เอ่ียมเวียง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/10 428
2 เด็กหญิง  ไหมพราว ใจเมือง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/1 428
3 เด็กหญิง  อธิชา นามสม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/10 428
4 เด็กหญิง  อธิติยา แก้วเกิด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/7 428
5 เด็กหญิง  อนิศรา ทวีโชติ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/12 428
6 เด็กหญิง  อภิสรา หงษ์สระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/4 428
7 เด็กหญิง  อรจิรา เน่ืองขันตี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/3 428
8 เด็กหญิง  อัจริยา เงินแท่ง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/7 428
9 เด็กหญิง  อัยวรรณ ทวีพจน์ สตรีศึกษา ม.2 428
10 เด็กหญิง  เอมธิตา ข้าอ่อน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/5 428
11 เด็กหญิง  ไอยรินทร์ ไชยสอน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/4 428
12 เด็กหญิง  ไอยวริญท์ ขันโมลี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/6 428
13 เด็กหญิง  ไอรดา แน่นอุดร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/3 428
14 เด็กหญิงกัลยากร  นิลผาย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/4 428
15 เด็กหญิงธัญชนก  บััวแย้ม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/4 428
16 เด็กหญิงอภัิสรา  หงษ์สระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/4 428
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั งท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2

ห้องสอบพิเศษ ห้อง 428         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

ลงฃ่ือ.............................................................กรรมการก้ากับห้องสอบ


