
เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 นางสาว กชกร วรรณมหินทร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/10 438
2 นางสาว กนกวรรณ เกษามา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/10 438
3 นางสาว กนกวรรณ ภูมิมาศ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/11 438
4 นางสาว กนกอร แก้วพลงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/11 438
5 นางสาว กมลวรรณ ค าสวาวสด์ิ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/6 438
6 นางสาว กมลวรรณ ศิริเรียง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/11 438
7 นางสาว กฤษณา สิงห์นันท์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/11 438
8 นางสาว กฤษณา เเพงภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/5 438
9 นางสาว กวิสรา นารินทร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/7 438
10 นางสาว กัญญาณัฐ แจ่มจรัสกิจทวี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/10 438
11 นางสาว กัญญานัฐ เสนน  าเท่ียง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/7 438
12 นางสาว กัลยาณี ศิริวิโย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/9 438
13 นางสาว กิตติยากร สมภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/11 438
14 นางสาว กุลชา คลังมนตรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/13 438
15 นางสาว กุลณัฏฐา ป้องทัพไทย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/10 438
16 นางสาว กุลธิดา ยามโสภา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.4 438
17 นางสาว เก็จแก้ว ผานัด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/6 438
18 นางสาว เกวลิน บ่อคุ้ม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/5 438
19 นางสาว เกษแก้ว พลสุวรรณ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/12 438
20 นางสาว เกสรา บัวบาล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/6 438
21 นางสาว ขวัญชนก  พิมพะสุทธ์ิ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/13 438
22 นางสาว ขวัญภานันท์ ศรีสุทอ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/8 438
23 นางสาว แคทเธอลีน ชอน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/8 438
24 นางสาว จรรยาพร วิถี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/5 438
25 นางสาว จันทิมาภร จันทร์หนองสรวง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/10 438
26 นางสาว จารุนิภา สิมมา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/7 438
27 นางสาว จารุพัชร์ สมภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/7 438
28 นางสาว จิรัชญา แก้วกันหา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/5 438
29 นางสาว จิราภรณ์ บัวที สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/6 438
30 นางสาว จิราภรณ์ ป่ินทะวงศ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/12 438

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั งท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

ห้องสอบท่ี 1 ห้อง 438         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

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



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 นางสาว จิราภา สถิรสิริกุล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.4 437
2 นางสาว จุฑาวรรณ เศษบุญ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/8 437
3 นางสาว เจนจิรา อุ่นน  าเท่ียง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/8 437
4 นางสาว ชฎาภรณ์ หริค าภา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/7 437
5 นางสาว ชนาภา สมภักดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/11 437
6 นางสาว ชยาภรณ์ มีผล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/5 437
7 นางสาว ชลดา เกตุภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/7 437
8 นางสาว ชลธิชา เกศวงศา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/11 437
9 นางสาว ชลธิชา พิศเพ็ง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/5 437
10 นางสาว ชลธิชา มัจฉาวัง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/9 437
11 นางสาว ชัญญาภัค สมสุข สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/9 437
12 นางสาว ชุตินันต์ ทีน  าค า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/7 437
13 นางสาว โชติมณี พนมเสริฐ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/11 437
14 นางสาว ฐานิดา จันทร์ส าโรง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/12 437
15 นางสาว ณัฏฐนิข โวอ่อนศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/8 437
16 นางสาว ณัฏฐาพร แสงบุตร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/10 437
17 นางสาว ณัฐกานต์ เชื อสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/5 437
18 นางสาว ณัฐธิญา นิลสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/6 437
19 นางสาว ณัฐริสา พลสุวรรณ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/11 437
20 นางสาว ณัตตินา สุดท า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/9 437
21 นางสาว ณิชากร ผลาผล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/8 437
22 นางสาว ดวงฤทัย คูณสว่าง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/12 437
23 นางสาว ทิพย์ตะวัน ชัยสิทธ์ิ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/6 437
24 นางสาว ธชมนวรรณ ศรีสุขกาญจน์ สตรีศึกษา ม.4 437
25 นางสาว ธนพร ค าหา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/7 437
26 นางสาว ธนพร ศรีเท่ียง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/5 437
27 นางสาว ธัญญา บุรีวงษ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/10 437
28 นางสาว ธัญพิมล ศรีแก้วเท่ียง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/9 437
29 นางสาว ธันยพร ค าสอน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/6 437
30 นางสาว ธิฌาดา ไกยะสา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/8 437

ห้องสอบท่ี 2 ห้อง 437         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

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

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั งท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 นางสาว นภัทรสรณ์ ศรีงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/9 436
2 นางสาว นภัสสร พุฒภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/7 436
3 นางสาว นลพรรณ แพงภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/7 436
4 นางสาว นัทธินันท์ ป้องสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/10 436
5 นางสาว นันทญา จ าปาบุรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/8 436
6 นางสาว นันทิดา สินสุพรรณ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/9 436
7 นางสาว นิภาพร แก้วสิมมา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/9 436
8 นางสาว บุญสิตา นาถมทอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/7 436
9 นางสาว เบญจมาศ หลงเชิง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/9 436
10 นางสาว เบญจมินทร์ สุจริต สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/13 436
11 นางสาว เบญญาภา เนตินนท์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/11 436
12 นางสาว เบญญาภา บุตรตา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/6 436
13 นางสาว ปนัดดา พิมพ์แมน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/6 436
14 นางสาว ปนัดดา รัตนะ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/8 436
15 นางสาว ปภาวรินทร์ สิงห์นันท์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/12 436
16 นางสาว ปรมาภรณ์ ศรีมะโรง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/8 436
17 นางสาว ปริมประภา แสนส าโรง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/13 436
18 นางสาว ปริยากร พาระแพน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/12 436
19 นางสาว ปริยากร สิทธิจันทร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/7 436
20 นางสาว ปวีณ์ธิดา  ช่ืนบาน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/13 436
21 นางสาว ปัญญารัตน์ อยู่ไพร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/6 436
22 นางสาว ปัณฑิตา นาเมือง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/11 436
23 นางสาว ปิยฉัตร ชูศรีทอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/7 436
24 นางสาว ปิยะธิดา นิลผาย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/13 436
25 นางสาว พชรพร ยางสามัญ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/11 436
26 นางสาว พรนภา แร่ทอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/10 436
27 นางสาว พรประกาย ภูมิเดช สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/11 436
28 นางสาว พรรณธิษา ค าหินกอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/11 436
29 นางสาว พรหมวรรณ ปะกิลาเค สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/13 436
30 นางสาว พรหมวรรณ ปะกิลาเค สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/13 436

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั งท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

ห้องสอบท่ี 3 ห้อง 436         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

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



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 นางสาว พลอยชมพู วงษ์ช่าง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/12 435
2 นางสาว พลอยไพลิน จะมะรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/7 435
3 นางสาว พลอยไพลิน ศรีวงศ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/8 435
4 นางสาว พัชรพร สีจันทา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/9 435
5 นางสาว พัชราภรณ์ ราชภักดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/11 435
6 นางสาว พัชราภา ผลอ้อ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/9 435
7 นางสาว พัชรินทร์ สาเสาร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/12 435
8 นางสาว พัชรียา ติงสะ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/12 435
9 นางสาว พัฒน์นรี ศรีผลสมอ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/9 435
10 นางสาว พันณ์ชิตา เมืองสองชั น สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/10 435
11 นางสาว พาทินธิดา กุดทองดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/11 435
12 นางสาว พิชญากร อาจวงษา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/6 435
13 นางสาว พิชญา ชัยยา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/5 435
14 นางสาว พิมชนก ไตรโสม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/6 435
15 นางสาว พิมชนก นุโยค สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/6 435
16 นางสาว พิมพ์ชนก พิมศักด์ิ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/8 435
17 นางสาว พิมพ์พิมล สิงห์โพนงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/13 435
18 นางสาว พิมลรัตน์ บุญทัพไทย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/5 435
19 นางสาว พีรดา ล าภา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/9 435
20 นางสาว เพ็ญนภา เลียบบัวป่า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/13 435
21 นางสาว เพ็ญยุพา วงค์พระลาด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/8 435
22 นางสาว แพรวนภา ติดชม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/8 435
23 นางสาว แพรวา ธงอาสา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/7 435
24 นางสาว ไพรินทร์ ศรีโนนม่วง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/8 435
25 นางสาว ภัคจิรา ค าสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/10 435
26 นางสาว ภัทรธิดา แพงสร้อยน้อย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/9 435
27 นางสาว ภัทรธิดา ศรีภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/11 435
28 นางสาว ภัทรนรินทร์ พิมพ์ท้าว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/11 435
29 นางสาว ภัทรวดี ชุมวรรณ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/6 435
30 นางสาว ภัทราวดี มาเเสวง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/11 435

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั งท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

ห้องสอบท่ี 4 ห้อง 435          สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

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



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 นางสาว ภาสินี ค าสอน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/7 434
2 นางสาว มนัสนันท์ พุทธเเจ้ง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/5 434
3 นางสาว มัลลิกา แจ้งประจักษ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/10 434
4 นางสาว ยอดหฤทัย เห็นสม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/12 434
5 นางสาว รวินท์นิภา พุทธจร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/11 434
6 นางสาว ราชพฤกษ์ พิมน  าค า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/6 434
7 นางสาว ลลิตา โกวาปี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/12 434
8 นางสาว ลักษณารีย์ วิจารย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/13 434
9 นางสาว ลักษิกา อุปวงษา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/8 434
10 นางสาว วทันยา เชื อกิจ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/10 434
11 นางสาว วนิดา พิมดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/7 434
12 นางสาว วรรณภรณ์ วรรณจรูญ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/13 434
13 นางสาว วรรณา เท่าสิงห์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/10 434
14 นางสาว วรัญญา ชุมศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/5 434
15 นางสาว วรัญญา ไชยนอก สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/8 434
16 นางสาว วรัญญา ลามี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/11 434
17 นางสาว วรัญญา อ่อนหา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/7 434
18 นางสาว วริศรา ทองมี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/6 434
19 นางสาว วาสนา ค าแก้ว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/6 434
20 นางสาว วาสนา สีหานาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/7 434
21 นางสาว วิภากุล ชัยชนะ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/5 434
22 นางสาว วิภาวดี งามแสง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/5 434
23 นางสาว วิลาสินี ดอนอ่อนเป้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/13 434
24 นางสาว ศลิษา ประชุมศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/8 434
25 นางสาว ศิริรัตน์ อนุสนธ์ิ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/10 434
26 นางสาว ศิริลักษณ์ สนามพล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/6 434
27 นางสาว ศุภัชญา กาแก้ว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/10 434
28 นางสาว สาธิตา สีหานาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/10 434
29 นางสาว สิรินทรา ทักสูงเนิน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/8 434
30 นางสาว สิริภรณ์ มาบุญธรรม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/6 434

ห้องสอบท่ี 5 ห้อง 434         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

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

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั งท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 นางสาว สิริยากร กัญญาค า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/10 433
2 นางสาว สิริยากร บุญรอด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/7 433
3 นางสาว สิริวิมล ตาริชัย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/10 433
4 นางสาว สิริวิมล รักษาธรรม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/8 433
5 นางสาว สุณิสา เขียวบุญจันทร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/9 433
6 นางสาว สุธิมนต์ บุทธิจักร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/9 433
7 นางสาว สุนทรียาพร จันทร์สระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/8 433
8 นางสาว สุประวีณ์ สิทธิศรีจันทร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/7 433
9 นางสาว สุพรรษา นะรินทร์รัมย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/9 433
10 นางสาว สุพิชญา คุณแสง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/10 433
11 นางสาว สุพิชญา พิศวงปราการ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/13 433
12 นางสาว สุภัทรา สีแก้ว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/10 433
13 นางสาว สุภัสสร สมภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/8 433
14 นางสาว สุภาพร จันทบุตร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/7 433
15 นางสาว สุภิญญาภัทร แก้วเรือง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/6 433
16 นางสาว สุวิมล ขุนภักษ์ดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/12 433
17 นางสาว อชิรญา คงสุข สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/5 433
18 นางสาว อนงค์นาฎ อินพรม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/8 433
19 นางสาว อภิชษา ศรีมีเทียน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.4 433
20 นางสาว อมรกานต์ หงษ์ศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/11 433
21 นางสาว อมิตรา ประชาเขียว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/10 433
22 นางสาว อรจิรา สุพร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/9 433
23 นางสาว อรปรียา ผาเจริญ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/7 433
24 นางสาว อรัญญา ทักษิณธานี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/8 433
25 นางสาว อรัญญา นะราวงษ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/9 433
26 นางสาว อัครวดี เจริญพันธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/6 433
27 นางสาว อัญธิกา มะโนรา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/11 433
28 นางสาว อุษณิษา เทียมสอาด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/10 433
29 นางสาว เอมใจ พรมสาร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/13 433
30 นาย กมลภัทร นิลสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/13 433

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั งท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

ห้องสอบท่ี 6 ห้อง 433         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

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



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 นาย กฤษฎา อองมา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/12 432
2 นาย กฤษฏ์ิ สิงคิบุตร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/8 432
3 นาย กิตติพงษ์ ประมูลศิลป์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/11 432
4 นาย คมกฤช เอ่ียมละออง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/11 432
5 นาย คีตนันท์ ค าสวาสด์ิ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/9 432
6 นาย จักรภัทร สาโดด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/13 432
7 นาย จักรรินทร์ ส าโรง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/8 432
8 นาย จิรวัฒน์ เจริญพันธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/13 432
9 นาย จิรายุ ส าโรงแสง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/7 432
10 นาย ชณัญญู ขาวผ่อง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/7 432
11 นาย ชนะชัย อินทะโชติ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/13 432
12 นาย ชลธาร ปุยพลทัน ยโสธรพิทยาคม ม.4 432
13 นาย ชานนท์ จันทร์หนองสรวง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/5 432
14 นาย ชินวัตร สอนสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/13 432
15 นาย ญาณภัทร เรืองอุไร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/8 432
16 นาย ฐิติวัฒน์ งามพร้อม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/10 432
17 นาย ณฐปคัลภ์ สมศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/12 432
18 นาย ณภัทร ศรีทับไทย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/13 432
19 นาย ณัฐภัทร พรมทา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/8 432
20 นาย ดรัสพงศ์ บุญมี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/7 432
21 นาย ธนวิทย์ ผลาผล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/7 432
22 นาย ธีรพล ศรีโนนม่วง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/10 432
23 นาย ธีรศักด์ิ คุมสุข สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/6 432
24 นาย นนทวัฒน์ จันทร์ขาว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/9 432
25 นาย นภัสกร พลหงษา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/6 432
26 นาย นันทภพ เชิงหอม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/13 432
27 นาย บรรณวิทย์ นันโท สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/7 432
28 นาย ปริญญา บ ารุงเตย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/8 432
29 นาย ปัณณวัฒน์ ถนอมพล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/10 432
30 นาย พงศ์ปณต อาจวงษา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/13 432

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั งท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

ห้องสอบท่ี 7 ห้อง  432        สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

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



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 นาย พรรณลภ เชิญกลาง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/6 431
2 นาย พิพัฒน์ สุดกันหา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/7 431
3 นาย พีรพัฒน์ เพียรสองชั น สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/6 431
4 นาย พีรวิชญ์ ทบอาจ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/9 431
5 นาย ภัทรพงษ์ ท าสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/8 431
6 นาย ภานุพงษ์ ธรรมเสนา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/13 431
7 นาย ภานุวัฒน์ พัฒนสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/10 431
8 นาย ภูบดินทร์ มูลรัตน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/6 431
9 นาย ภูเบศวร์ ชุมวัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/11 431
10 นาย ภูมิทัศน์ ปราถนาผล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/10 431
11 นาย ภูมิรพี บุญธรรม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/7 431
12 นาย รัชชานนท์ ขันโมลี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/8 431
13 นาย รัตนโชติ อินแสงแวง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/12 431
14 นาย รุจิภาส ตามบุญไกรสร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.4 431
15 นาย ลัทธพล ปาโสม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/9 431
16 นาย วชิรวัชร์ สุวิมลญาณ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/13 431
17 นาย วทัญญู สัมฤทธ์ิ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/10 431
18 นาย วรัญญู บุตรอุดร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/9 431
19 นาย วสันต์ เกตุภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/7 431
20 นาย วัฒนา สาธรณ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/10 431
21 นาย วายุภักษ์ สาระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/11 431
22 นาย ศราวุธ เทพจันทา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/11 431
23 นาย สธนโชค โล้กูลประกิจ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/7 431
24 นาย สิรภัทร สุดชารี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/9 431
25 นาย อภิชัย พลหล้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/10 431
26 นาย อรรถพร เชื อแก้ว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/7 431
27 นาย อัครพล สุขนาแซง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/8 431
28 นาย อัษฎาวุธ แสงหล้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/10 431
29 นาย อานนท์ เพ่ิมพร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/9 431
30
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