
เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 เด็กชาย กนกพล  วงศ์สอน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/10 334
2 เด็กชาย กฤตพรต ทรัพย์สิน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/7 334
3 เด็กชาย กฤตเพชร มูลน ้าเท่ียง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/1 334
4 เด็กชาย กฤติธี ทีส้าราญ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/9 334
5 เด็กชาย  ก้องเกรียงไกร ดีพลงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/6 334
6 เด็กชาย  ก้องภพ น ้ากระจาย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/5 334
7 เด็กชาย กิตติกานท์ วีระวงค์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/10 334
8 เด็กชาย กิตติพัฒน์ แซ่ตั ง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/8 334
9 เด็กชาย กิตติวัฒน์ ด้วงสังข์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/7 334
10 เด็กชาย  กิตติวิน รัตแมด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/6 334
11 เด็กชาย กิตติ หลงเชิง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/4 334
12 เด็กชาย กิตธิวัฒน์ ลาสองชั น สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/7 334
13 เด็กชาย เกียรติภูมิ ยมรัตน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/2 334
14 เด็กชาย ขจรเกียรติ งิมสันเทียะ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/9 334
15 เด็กชาย จิตติพัฒน์ พูนดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/1 334
16 เด็กชาย  จิรพงษ์ วงค์น ้าค้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/6 334
17 เด็กชาย จิรพัฒน์ นามค้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/7 334
18 เด็กชาย ชนินทร์ มีศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/2 334
19 เด็กชาย  ชยานันท์ เบ้าหนองบัว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/5 334
20 เด็กชาย ชยาวุธ สุดหล้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/10 334
21 เด็กชาย ญาณภัทร อีสา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/2 334
22 เด็กชาย  ฐิตกร มาตชัยเคน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/13 334
23 เด็กชาย ณัฐพล ค้าชมภู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/3 334
24 เด็กชาย ณัฐพัชร์ ทองน ้าเท่ียง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/7 334
25 เด็กชาย  ณัฐวุฒิ โจระโส สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/6 334
26 เด็กชาย ทวีเดช แสงสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/7 334
27 เด็กชาย ธนกร แก้วนุ่ม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/10 334
28 เด็กชาย ธนกร อุภัยศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/1 334
29 เด็กชาย  ธนชาติ ถวิล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/6 334
30 เด็กชาย  ธนโชติ โชคแสน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/6 334

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั งท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3

ห้องสอบท่ี 1 ห้อง 334          สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

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



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 เด็กชาย ธนพร  อาจเดช สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/11 333
2 เด็กชาย ธนพล พรมสอน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/13 333
3 เด็กชาย ธนพล สมภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/4 333
4 เด็กชาย ธนวัฒน์ นัคคะสาน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/12 333
5 เด็กชาย  ธราดล ช้อยชด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/8 333
6 เด็กชาย ธันชนน จ้าปาเหล็ก สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/10 333
7 เด็กชาย  ธีรพงศ์ มุ่งดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/6 333
8 เด็กชาย ธีรภัทร ยมรัตน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/7 333
9 เด็กชาย ธีระภัทร สีภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/10 333
10 เด็กชาย นรวิชญ์ พุกประยูร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/3 333
11 เด็กชาย นัฐวุฒิ ขุนาพรม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/4 333
12 เด็กชาย นันทิพัฒน์ พิกุลศร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/2 333
13 เด็กชาย นิธิภัส จันทร์สระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/4 333
14 เด็กชาย บรรดาศักด์ิ จันทร์วิเศษ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/4 333
15 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ บุญมี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/4 333
16 เด็กชาย  ปภากร แก้วสมบัติ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/8 333
17 เด็กชาย ปิติศักด์ิ ทองจิตร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/3 333
18 เด็กชาย ปิยภัทร สร้อยค้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/4 333
19 เด็กชาย  ปิยวัช เท่ียงธรรม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/6 333
20 เด็กชาย  ปุญญพัฒน์ ผกามาศ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/8 333
21 เด็กชาย ปุญยวิทย์ เบ้าช้างเผือก สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/2 333
22 เด็กชาย พงศกร แสงสอน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/10 333
23 เด็กชาย พงศ์ประพัฒน์ ศรีบัวชุม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/1 333
24 เด็กชาย พชรพล เมืองวงษ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/9 333
25 เด็กชาย  พนาพร เมืองสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/13 333
26 เด็กชาย พรชัย งอนจ้าปา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/10 333
27 เด็กชาย พรหมภูมิ ศรีประสาร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/3 333
28 เด็กชาย  พสุธร นามสมบัติ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/6 333
29 เด็กชาย พันธวัช วิจารย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/11 333
30 เด็กชาย พิชยคุปต์ สลางสิงห์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/2 333

ห้องสอบท่ี 2 ห้อง 333         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

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

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั งท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 เด็กชาย พีร์นิธิ อึ งเจริญธนกิจ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 332
2 เด็กชาย พีรพัฒน์ ชุมส้าโรง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/2 332
3 เด็กชาย  พีรวิชญ์ ค้ามา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/6 332
4 เด็กชาย พีรวิชญ์ สุวรรณราช สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/4 332
5 เด็กชาย ภูมิเพชร เลียบวัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/4 332
6 เด็กชาย  ภูมิภัทร ทาสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/5 332
7 เด็กชาย ภูวดล สัตตัง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/11 332
8 เด็กชาย  มอสเตอร์ โซริน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/5 332
9 เด็กชาย  มานพ อัมพรพิพัฒน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/5 332
10 เด็กชาย  รชต ดีสองชั น สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/13 332
11 เด็กชาย รัฐกิจ ทองแก้ว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/11 332
12 เด็กชาย รัฐภูมิ มูลรัตน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/4 332
13 เด็กชาย ลัญฉกร อ่อนบิดา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/1 332
14 เด็กชาย วรวุฒิ คมเมธียุทธการ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/11 332
15 เด็กชาย วิศรุต เมืองภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/7 332
16 เด็กชาย  วีรภัทร วิชัยรัมย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/6 332
17 เด็กชาย ศักดิพงศ์ กระฉอดนอก สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/3 332
18 เด็กชาย  ศุภกร ละอองดิน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/6 332
19 เด็กชาย  ศุภกร เวียงฆ้อง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/8 332
20 เด็กชาย สมชัย เทศจันทร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/10 332
21 เด็กชาย  สิรวิชญ์ หลวงสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/6 332
22 เด็กชาย สุทธิพงษ์ โพธ์ิสาร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/2 332
23 เด็กชาย สุภวัฒน์ หนูน ้าค้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/1 332
24 เด็กชาย  สุรศักด์ิ หนูโพนทัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/6 332
25 เด็กชาย สุรเศรษฐ์ โสมเกษตรินทร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/10 332
26 เด็กชาย สุริยัน เพ็งแพ่ง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/11 332
27 เด็กชาย สุริยา นิลสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/7 332
28 เด็กชาย หัฏฐะ ฉแก้วมงคลทิพย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/2 332
29 เด็กชาย อภิวัฒน์ ทอนศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/1 332
30 เด็กชาย อัศฎา อายุสม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/10 332

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั งท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3

ห้องสอบท่ี 3 ห้อง 332         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

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



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 เด็กชาย อัษฎาวุธ ขันธิวัตร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/10 421
2 เด็กหญิง  กชกร ถาวรเรือง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/6 421
3 เด็กหญิง กชกร รัตนสังข์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/2 421
4 เด็กหญิง  กชธัญ ใชยแก้ว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/5 421
5 เด็กหญิง กนกนพรรณ สิงห์สถิตย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/7 421
6 เด็กหญิง กมลดา สุขแสง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/1 421
7 เด็กหญิง  กมลเนตร เดชทิศ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/6 421
8 เด็กหญิง กมลพรรณ พรมกุง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/1 421
9 เด็กหญิง กฤติมา สุดสีดา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/4 421
10 เด็กหญิง  กฤติยาภรณ์ ชัยลังกา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/5 421
11 เด็กหญิง กฤษญา น้อยสองชั น สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/4 421
12 เด็กหญิง กษมากร หาญกล้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/4 421
13 เด็กหญิง กัญญาณัฐ เกตุภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/9 421
14 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ราชพลแสน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/2 421
15 เด็กหญิง กัญญาพร ขาวงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/4 421
16 เด็กหญิง  กัญญาวีร์ อุดมศักด์ิ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/8 421
17 เด็กหญิง  กัญธิชา ภักดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/8 421
18 เด็กหญิง กิตติกานต์ ศรีเนตร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/7 421
19 เด็กหญิง กิติมา นามเขต สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/7 421
20 เด็กหญิง  กุลธิดา ขานหัวโทน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/9 421
21 เด็กหญิง  กุสุมาภรณ์ นิระพันธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/9 421
22 เด็กหญิง แก้วตา เกลาเกลี ยง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/1 421
23 เด็กหญิง โกลัญญา มังสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/1 421
24 เด็กหญิง  ขวัญชนก ถนอมพล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/5 421
25 เด็กหญิง  ขิมนิตย์ ค้าผุย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/11 421
26 เด็กหญิง  เข็มจิรา บุญพิมพ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/4 421
27 เด็กหญิง  เขมจิรา ป้อมสุวรรณ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/6 421
28 เด็กหญิง  จรรยพร เกษหอม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/8 421
29 เด็กหญิง  จัสมิน แมนชิโท สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/7 421
30 เด็กหญิง  จารุพร ไชยสิงห์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/5 421

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั งท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3

ห้องสอบท่ี 4 ห้อง 421         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

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



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 เด็กหญิง  จารุวรรณ เสนารัตน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/6 422
2 เด็กหญิง จารุวรรณ แสนทอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/1 422
3 เด็กหญิง จิดาภา อุตระชัย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/7 422
4 เด็กหญิง  จิตรสิริ ศรีรัตนพันธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/6 422
5 เด็กหญิง จินดามณี พิกากัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/3 422
6 เด็กหญิง  จิรนันท์ ศรีธรรม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/10 422
7 เด็กหญิง  จิรภิญญา แสนค้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/7 422
8 เด็กหญิง  จิรสุดา ทองขัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/4 422
9 เด็กหญิง จิรัชญา พรมสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/3 422
10 เด็กหญิง  จิราพร เอ่ียมศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/8 422
11 เด็กหญิง จิราภรณ์ สามพ่วงบุญ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/3 422
12 เด็กหญิง  ฉลองขวัญ อิสรากุล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/5 422
13 เด็กหญิง  ชญาดา เอียงหลง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/9 422
14 เด็กหญิง ชนาณิศา อุดชา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/7 422
15 เด็กหญิง  ชนาภัทร เสียงใหญ่ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/5 422
16 เด็กหญิง  ชนิดา ศรีสังข์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/11 422
17 เด็กหญิง  ชนิภา จันทรภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/5 422
18 เด็กหญิง  ชนิสรา สว่างตุ่ม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/6 422
19 เด็กหญิง  ชลธิชา ขุนาพรม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/8 422
20 เด็กหญิง ชลธิชา โนนริบูรณ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/4 422
21 เด็กหญิง ชวัลรัตน์ แถลงการณ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/3 422
22 เด็กหญิง ชาลิสา พาราศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/3 422
23 เด็กหญิง  ชุติกาญจน์ ดิษฐวิเศษ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/4 422
24 เด็กหญิง ชุตินันท์ ตรีกุล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/1 422
25 เด็กหญิง ฐิติกานต์ สินน ้าค้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/3 422
26 เด็กหญิง ฐิติมา บุตรมาลา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/1 422
27 เด็กหญิง ฑิมพิกา แก้ววงษา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/2 422
28 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา อนุจักรวาล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/2 422
29 เด็กหญิง ณัฎฐวดี เมืองภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/4 422
30 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา คงย่ิงหาร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/2 422

ห้องสอบท่ี 5 ห้อง 422         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

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

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั งท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 เด็กหญิง ณัฐชยาพร สุทธิขัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/3 423
2 เด็กหญิง  ณัฐชยา สอนสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/7 423
3 เด็กหญิง  ณัฐชา กบรัตน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/6 423
4 เด็กหญิง  ณัฐณิชา อินชู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/5 423
5 เด็กหญิง ณัฐธิดา วิชัยผิน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/7 423
6 เด็กหญิง ณัฐธิดา ศรีตังโหมง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/3 423
7 เด็กหญิง ณัฐนิชา ด้วงนิล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/1 423
8 เด็กหญิง ณัฐวิภา นาเมือง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/2 423
9 เด็กหญิง  ต้นกัญญา กองค้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/6 423
10 เด็กหญิง ตะวัน สีระเณร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/9 423
11 เด็กหญิง ทักษพร ลาเถิน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/3 423
12 เด็กหญิง ทิพย์สุดา สาสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/1 423
13 เด็กหญิง  ธนัชชา เกษามา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/9 423
14 เด็กหญิง ธนัชพร ปัจจัยโก สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/4 423
15 เด็กหญิง ธมนวรรณ มาล้าโกน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/9 423
16 เด็กหญิง  ธมลวรรณ นามโน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/11 423
17 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ สุดสอาด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/1 423
18 เด็กหญิง  ธัญรส เลิศพันธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/4 423
19 เด็กหญิง  ธัญวลัย สิมพันธ์ุ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/9 423
20 เด็กหญิง ธันยพร ทารินทา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/4 423
21 เด็กหญิง  ธันยพร หนองทุ่ม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/5 423
22 เด็กหญิง  ธิดารัตน์ ค้าสอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/5 423
23 เด็กหญิง ธิติมา เดชวิทยาคูณ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/1 423
24 เด็กหญิง นพัชนันต์ ค้าช้าง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/3 423
25 เด็กหญิง นพัชนันต์ ทีน้อย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/3 423
26 เด็กหญิง นรินธร ท้าหินกอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/1 423
27 เด็กหญิง นริศรา สินสมบัติ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/7 423
28 เด็กหญิง  นฤภร ขวัญสังข์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/11 423
29 เด็กหญิง นวพร สุดหนองบัว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/3 423
30 เด็กหญิง  นัตติยา บาเดช สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/11 423

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั งท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3

ห้องสอบท่ี 6 ห้อง 423          สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

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



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 เด็กหญิง นันทิชา สุวรรณพันธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/1 424
2 เด็กหญิง นิจสิรี ศรีเกตุ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/1 424
3 เด็กหญิง  นิชา นะราวัง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/6 424
4 เด็กหญิง  นิตยา คงกล้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/8 424
5 เด็กหญิง  นิพาพร พูลเพ่ิมผล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/5 424
6 เด็กหญิง นิภากรณ์ สามพ่วงบุญ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/3 424
7 เด็กหญิง นิภาพร ทาสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/7 424
8 เด็กหญิง นิรัชชา โลเกตุ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/7 424
9 เด็กหญิง บัญฑรวรรณ จันทร์เพชร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/2 424
10 เด็กหญิง  บุญญารัตน์ บัวสิทธ์ิ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/8 424
11 เด็กหญิง บุญฑริกา สุภากรณ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/3 424
12 เด็กหญิง เบญญาภา ชคัตตรัย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/3 424
13 เด็กหญิง  ปณุดา คามขุนทด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/6 424
14 เด็กหญิง ปทิตตา ชมภูพื น สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/4 424
15 เด็กหญิง ปพิชญา สีหานาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/4 424
16 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เทพวงษ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/2 424
17 เด็กหญิง  ปภาวรินทร์ สรรพคูณ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/5 424
18 เด็กหญิง ประกายแก้ว หันแถลง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/1 424
19 เด็กหญิง ปราริศา ประกอบกิจ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/9 424
20 เด็กหญิง  ปวริสา อุ่นค้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/11 424
21 เด็กหญิง ปวิชญา บุญสุข สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/1 424
22 เด็กหญิง  ปวีณ์ธิดา กลางคาร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/5 424
23 เด็กหญิง  ปาลิดา ย่ิงโสภา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/5 424
24 เด็กหญิง ปาลิตา กะพุทธา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/4 424
25 เด็กหญิง  ปิณิดา เพชรแสวง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/5 424
26 เด็กหญิง  ปิยฉัตร บุญมาศ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/10 424
27 เด็กหญิง  ปิยนุช มัญสา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/13 424
28 เด็กหญิง ปิยพร โมลี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/2 424
29 เด็กหญิง  ปุณยาพร อาสายุทธ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/11 424
30 เด็กหญิง ไปรยา เวียงค้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/3 424

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั งท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3

ห้องสอบท่ี 7 ห้อง 424         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

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



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 เด็กหญิง พรชนก โอฆะพนม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/2 425
2 เด็กหญิง พรชิตา แสนเสนยา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/3 425
3 เด็กหญิง  พรภัสร์กุล บุญคง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/5 425
4 เด็กหญิง  พริริสา ประทุม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/6 425
5 เด็กหญิง พลอยชมพู ปาปะไพ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/3 425
6 เด็กหญิง พลอยชมภู ธนะเจริญ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/3 425
7 เด็กหญิง  พัชรพร ฉ้่ามณี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/5 425
8 เด็กหญิง  พัชรพร สมกุล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/11 425
9 เด็กหญิง  พัชริดา ค้าส้าแดง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/5 425
10 เด็กหญิง  พิชชานันท์ มาสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/8 425
11 เด็กหญิง  พิชญนุช ราวิชัย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/5 425
12 เด็กหญิง พิชามญธ์ุ เจริญศิลป์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/1 425
13 เด็กหญิง  พิมพ์พิกา รู้ตากแดด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/5 425
14 เด็กหญิง พิมพ์พิศา ศรีคลัง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/1 425
15 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ศรีผลสมอ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/7 425
16 เด็กหญิง  เพลงพิณ สุขสีดา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/5 425
17 เด็กหญิง  แพรไพลิน พลอยรัมย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/5 425
18 เด็กหญิง  ภรณีนิภา สามไชย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/8 425
19 เด็กหญิง ภวรัญชน์ ขุนไพ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/3 425
20 เด็กหญิง  ภัณฑิรา พฤกษชาติ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/6 425
21 เด็กหญิง  ภัทรธิดา วงศ์ภู่ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/8 425
22 เด็กหญิง ภัทรวดี สารางค้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/4 425
23 เด็กหญิง ภัทรวรินทร์ พืชชนะเงิน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/7 425
24 เด็กหญิง ภัทรสุดา นามแก้ว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/3 425
25 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ ก้านจันทร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/2 425
26 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ หารสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/1 425
27 เด็กหญิง มณธิพา อัมพรพิพัฒน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/3 425
28 เด็กหญิง มนัชญา แก่นบุดดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/4 425
29 เด็กหญิง  มนัสนันท์ จรลี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/8 425
30 เด็กหญิง มนัสนันท์ สีนวลจันทร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/2 425

ห้องสอบท่ี 8 ห้อง 425         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

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

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั งท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 เด็กหญิง  มินตรา มลิกรรณ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/10 426
2 เด็กหญิง  มีนา หนองหลวง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/6 426
3 เด็กหญิง ยลธิดา ส้าโรงแสง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/4 426
4 เด็กหญิง  รดากร เพ็งน ้าค้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/6 426
5 เด็กหญิง  รติรัตน์ พิมพ์ศรีจันทร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/5 426
6 เด็กหญิง  รสิตา สอนสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/10 426
7 เด็กหญิง ระพีพร นวลดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/7 426
8 เด็กหญิง รุ่งนภา โยยรัมย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/9 426
9 เด็กหญิง  รุ่งอรุณ นาถมทอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/5 426
10 เด็กหญิง  รุจจิรา ผารัตน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/11 426
11 เด็กหญิง รุจิษยา ฉัตรบัณฑิตกุล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/3 426
12 เด็กหญิง ลักษิกา จันทร์เพชร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/4 426
13 เด็กหญิง ลิโอน่าเดียร์ ชมภูศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/11 426
14 เด็กหญิง วรรณิดา ภารจ่า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/3 426
15 เด็กหญิง  วรัญญา คุมสุข สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/6 426
16 เด็กหญิง  วริศรา ใจกว้าง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/6 426
17 เด็กหญิง วริศรา บุตรทองทิม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/3 426
18 เด็กหญิง วริษศรา อุดมทรัพย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/9 426
19 เด็กหญิง วริสา เติมสุข สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/11 426
20 เด็กหญิง วิฆัมพร สังสุดชา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/4 426
21 เด็กหญิง วิชญาพร เกตุภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/3 426
22 เด็กหญิง  วิไลพร พลสุวรรณ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/4 426
23 เด็กหญิง  ศรัณย์รัชต์ ชนะพันธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/9 426
24 เด็กหญิง  ศริญญา ชุมศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/6 426
25 เด็กหญิง ศศิประภา ดีสองชั น สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/3 426
26 เด็กหญิง  ศิรินภา สุทธิสนธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/5 426
27 เด็กหญิง ศิริประภา สีดวงดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/2 426
28 เด็กหญิง ศิริรัตน์ จุลเสริม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/11 426
29 เด็กหญิง ศิริรัตน์ ละออ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/1 426
30 เด็กหญิง  ศิริรัตนา แก้วพิลา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/10 426

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั งท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3

ห้องสอบท่ี 9 ห้อง 426         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

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



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 เด็กหญิง  ศิริลักษณ์ ค้าโน่นม่วง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/4 427
2 เด็กหญิง  ศิวาพร ศรีจันดา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/5 427
3 เด็กหญิง ศุกนิชย์ แพไธสงค์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/4 427
4 เด็กหญิง ศุภธิดาภรณ์ นาเมือง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/1 427
5 เด็กหญิง ศุภนุช ลุนพิจิตร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/2 427
6 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ อ้วนสูงยาง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/3 427
7 เด็กหญิง ศุภิสรา องอาจ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/1 427
8 เด็กหญิง สิรภัทร พรมกันหา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/1 427
9 เด็กหญิง สิริวิมล แสนพลสาร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/2 427
10 เด็กหญิง  สีตหฤทัย พันธ์ส้าโรง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/12 427
11 เด็กหญิง สุชาวดี ปลื มผล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/1 427
12 เด็กหญิง  สุดธิดา สวยแสง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/9 427
13 เด็กหญิง สุทธิดา ศรีพลัง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/3 427
14 เด็กหญิง สุปรียา สุริโย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/9 427
15 เด็กหญิง สุพิชชา เรืองพล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/2 427
16 เด็กหญิง  สุพิชชา แสนนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/5 427
17 เด็กหญิง  สุพิชฌาย์ พลท่ากลาง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/4 427
18 เด็กหญิง สุพิชญา เจริญพันธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/2 427
19 เด็กหญิง สุภัทรา บุญจวง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/3 427
20 เด็กหญิง สุภาพร น้อยน ้าเท่ียง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/7 427
21 เด็กหญิง สุมิตรา มิสรา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/1 427
22 เด็กหญิง สุรภา โพธ์ิรัตน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/4 427
23 เด็กหญิง อนันตญา ประทิน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/3 427
24 เด็กหญิง อนันตญา ศรีฉายา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/3 427
25 เด็กหญิง อนุสรา สิงห์ทอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/3 427
26 เด็กหญิง  อมริสา คุมโสระ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/5 427
27 เด็กหญิง อรวรรณ จันฟุ้ย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/3 427
28 เด็กหญิง  อรัญญา พลอาษา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/7 427
29 เด็กหญิง อริสรา โลตุฤทธ์ิ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/3 427
30 เด็กหญิง  อรุณรัตน์ จัดสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/5 427

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั งท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3

ห้องสอบท่ี 10 ห้อง 427         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

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



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 เด็กหญิง อัสชกฤต นันทวริศ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/4 428
2 เด็กหญิง อาริสา เทพณรงค์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/4 428
3 เด็กหญิง อารีญา นันทะเสนา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/1 428
4 เด็กหญิง อาอิ ไอฮาระ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/2 428
5 เด็กหญิง  อินทุภา ยิ มแย้ม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/6 428
6 เด็กหญิง อินทุอร สอนสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/2 428
7 เด็กหญิง อิศริยาภรณ์ ต้มชมภู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/2 428
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

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

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

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั งท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3


