
เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 นางสาว กตเวทิตา เกษร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 522
2 นางสาว กนกพร แก้ววัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/6 522
3 นางสาว กนกพร จวงโพนงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 522
4 นางสาว กนกวรรณ สีหาค า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 522
5 นางสาว กรกมล กุมภาวงศ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/7 522
6 นางสาว กัญญาพัชร คันทัพไทย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 522
7 นางสาว กัญญาวีร์  วรนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/4 522
8 นางสาว กิตติมา คนาคม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 522
9 นางสาว กุลรดา อามาตรสมบัติ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 522
10 นางสาว เกตน์สิรี ดีสีทา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 522
11 นางสาว ขวัญจิรา คงอาษา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 522
12 นางสาว เขมจิรา พัดโท สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/12 522
13 นางสาว จนิสตา ยมรัตน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/4 522
14 นางสาว จรัญญา นิยมสินธ์ุ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/7 522
15 นางสาว จันทรามาศ นามโน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 522
16 นางสาว จิตรัตน์ดา แสนค า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 522
17 นางสาว จิรกาญจน์ นิลนัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 522
18 นางสาว จิรนันทร์ พันส าโรง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 522
19 นางสาว จิรภิญญา ค าพิศาล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 522
20 นางสาว จิรภิญญา พุฒมี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 522
21 นางสาว จิรัฐติกาล แพนภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 522
22 นางสาว จิรัฐติกาล วิชัย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 522
23 นางสาว จุฑาทิพย์ สายนาโก สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/7 522
24 นางสาว จุฑารัตน์ ศักด์ิค าดวง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/4 522
25 นางสาว ชญาดา จุลบุรมย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/12 522
26 นางสาว ชญานี มีพล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 522
27 นางสาว ชดาภา สาสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 522
28 นางสาว ชนัญญา สุขแสง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/12 522
29 นางสาว ชนิกานต์ สุขเสน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/6 522
30 นางสาว ชบา พลดอน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/7 522

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คร้ังท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5

ห้องสอบท่ี 1 ห้อง 522         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

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



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 นางสาว ชลดา ชินนศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/12 523
2 นางสาว ชลธิษา ไชยบุตร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 523
3 นางสาว ช่อผกา พาที สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 523
4 นางสาว ชาคริยา ทาละไล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 523
5 นางสาว ชิติธิดา กงพาน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 523
6 นางสาว ชุติมา อินทสิงห์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/11 523
7 นางสาว ญาณาภรณ์ แซ่เจ็ง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 523
8 นางสาว ฐิตา หอมตลบ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/6 523
9 นางสาว ฐิติธาดา ม่ันคง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/12 523
10 นางสาว ฑิฆัมพร สอนสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/11 523
11 นางสาว ณัฐณิชา สีน้ าค า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 523
12 นางสาว ณัฐทิชา พร้อมบัวป่า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/7 523
13 นางสาว ณัฐาวรญา โปยทอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 523
14 นางสาว ณิชรัตน์ เจียมขุนทด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 523
15 นางสาว ณิชากร แจ้งสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/6 523
16 นางสาว ตรีทิพยนิภา สามไชย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 523
17 นางสาว ต้องรักษ์ เลิศพันธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/12 523
18 นางสาว ทิพวรรณ ยอดประดิษฐ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 523
19 นางสาว ธมลวรรณ พิมพ์สิงห์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 523
20 นางสาว ธิดาพร ปวงรัตน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 523
21 นางสาว ธิราภรณ์ ทิพดารา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/4 523
22 นางสาว นภัสวรรณ แก้วพลงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 523
23 นางสาว นัชชา สุดสังข์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 523
24 นางสาว นัทธมน เภาสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/6 523
25 นางสาว นิชา พันธ์เรือง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/4 523
26 นางสาว นิภากร หัตรัตไชย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/11 523
27 นางสาว นุจิรา กลางสุพันธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 523
28 นางสาว เบญจมาศ มนตรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/4 523
29 นางสาว เบญญาภา ค าสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/7 523
30 นางสาว เบญญาภา เช้ือสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 523

ห้องสอบท่ี 2 ห้อง 523         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

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

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คร้ังท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 นางสาว เบญญาภา ทองปัญญา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 524
2 นางสาว เบญญาภา โสภาเนตร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/12 524
3 นางสาว ใบข้าว เช้ือจิตร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 524
4 นางสาว ปฏิมากร สุจริต สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/11 524
5 นางสาว ปฏิมาภรณ์ ช านาญดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 524
6 นางสาว ปณิตา ไตรโสม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/11 524
7 นางสาว ปณิตา วรรณภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 524
8 นางสาว ปนัดดา พรหมทัศน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 524
9 นางสาว ปพิชญา สุระโส สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/12 524
10 นางสาว ปภาวดี เน่ืองขันตรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/11 524
11 นางสาว ประภาศิริ โพธ์ิภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 524
12 นางสาว ปรางค์แสน แสนปาง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 524
13 นางสาว ปราณปริยา มะโน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/6 524
14 นางสาว ปริชญา ภูสอาด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 524
15 นางสาว ปริญญา สีใส สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 524
16 นางสาว ปรีญาฉัตร ภูสอาด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 524
17 นางสาว ปรีญาพร สันโส สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/5 524
18 นางสาว ปวีณรัตน์ บุญนอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/12 524
19 นางสาว ปาริตา รุ่งดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 524
20 นางสาว ปาลิตา อาจพรม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/12 524
21 นางสาว ปิติชา ลือจันดา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/4 524
22 นางสาว ปิยพร ศรีภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 524
23 นางสาว ปิยภา หลุยภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/7 524
24 นางสาว พรนภา สุขวี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 524
25 นางสาว พรไพลิน รินลา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/6 524
26 นางสาว พรวิภา ตันไธสง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/11 524
27 นางสาว พัชราภรณ์ อ ามะเหียะ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/4 524
28 นางสาว พัชราวดี พลอยสมบูรณ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/4 524
29 นางสาว พัชรินทร์ ศรีเผือก สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 524
30 นางสาว พัชรี ซ้ายสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 524

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คร้ังท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5

ห้องสอบท่ี 3 ห้อง 524         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น.

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



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 นางสาว พิชญา จวงโพนงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/7 525
2 นางสาว พิชญาภา  สอาดย่ิง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/6 525
3 นางสาว พิมพ์พกานต์ ศรีโคตร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 525
4 นางสาว พิมพ์พิชชา ทวีพจน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/11 525
5 นางสาว พิยดา จวบรัมย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/11 525
6 นางสาว พิยดา โทด ามา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/6 525
7 นางสาว พีรดา บัวระบัตร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/12 525
8 นางสาว พีรยา ชุ่มสูงเนิน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/6 525
9 นางสาว เพ็ญพิชชา อ่อนสาคร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 525
10 นางสาว แพรพร ปาปะไพ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 525
11 นางสาว ฟ้าใส แสนม่ัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/12 525
12 นางสาว ภควดี หงษ์ค ามี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 525
13 นางสาว ภัณฑิราภา ทองรัตน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/5 525
14 นางสาว ภัทรภร อ่อนสองช้ัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/7 525
15 นางสาว ภัทรวดี พลสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/4 525
16 นางสาว ภัทราพร โคสัย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/12 525
17 นางสาว ภิมภ์นอร ศิริพันขัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/6 525
18 นางสาว มุฑิตา แสนศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/5 525
19 นางสาว ยุวดี ธิโกศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 525
20 นางสาว รัชฎาพร หล้าหัวหนอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 525
21 นางสาว รัตติกาล บุญถม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 525
22 นางสาว รินทร์ลดา สีสอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/4 525
23 นางสาว ลลินณี กล่ินล่ันทม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 525
24 นางสาว ลัดดาพร เคนสันเทียะ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/4 525
25 นางสาว วนัสนันท์ สุขเสมอ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 525
26 นางสาว วนิดา น้อยน้ าค า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 525
27 นางสาว วนุชสรา เพ่ิมผล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/4 525
28 นางสาว วรรณกร ใจสาหัส สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/6 525
29 นางสาว วรรณิษา สิงห์บรรณดิษฐ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/11 525
30 นางสาว วรัญญา แพงทิพย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 525

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คร้ังท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5

ห้องสอบท่ี 4 ห้อง 525         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น.

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



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 นางสาว วรัทยา อัดทาโส สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 526
2 นางสาว วราพร ชิณสอน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/5 526
3 นางสาว วราพรรณ บุตรพรหม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/6 526
4 นางสาว วราภรณ์ บุตรพรหม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 526
5 นางสาว วริศรา ศรีจันทร์วงค์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/6 526
6 นางสาว วริษฐา วันภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/7 526
7 นางสาว วันวิสา แก้วค าไสย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 526
8 นางสาว วิชาดา วิสัชนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 526
9 นางสาว วิริญา หงส์ศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/11 526
10 นางสาว วีดา ม่วงงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 526
11 นางสาว ศรินญา ศรีโสภา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/7 526
12 นางสาว ศรีวิชา สุทิพย์ประเสริฐ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 526
13 นางสาว ศศิธร โสน้ าเท่ียง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 526
14 นางสาว ศศิภา เมืองหนองหว้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 526
15 นางสาว ศศิมาพร ชุนไพร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 526
16 นางสาว ศิริญญา ไชยยาง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/5 526
17 นางสาว ศิริพร สีดา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/4 526
18 นางสาว ศุภสิริ มงคลมะไฟ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/4 526
19 นางสาว ศุภิสรา ข าคม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 526
20 นางสาว สธิดา บุ่งหวาย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/11 526
21 นางสาว สธิตา บุ่งหวาย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/12 526
22 นางสาว สโรชา ขันเงิน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/4 526
23 นางสาว สโรชา อ่อนสองช้ัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/12 526
24 นางสาว สวรส โทสมบูรณ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 526
25 นางสาว สิราวรรณ มะลาเวช สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/4 526
26 นางสาว สิรินนา อินทร์อ่ิม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 526
27 นางสาว สุชาวลี สุวรรณราช สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 526
28 นางสาว สุทธิดา ค ามะณี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 526
29 นางสาว สุนิสา จันทร์เพชร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 526
30 นางสาว สุนิสา บุญเบ้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 526

ห้องสอบท่ี 5 ห้อง 526         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น.

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

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คร้ังท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 นางสาว สุปรียา มีภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/5 527
2 นางสาว สุพรรษา มืดทับไทย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 527
3 นางสาว สุพัตรา ก่อทรัพย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 527
4 นางสาว สุพัตรา ย่ิงงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 527
5 นางสาว สุภาวดี พัตรา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/4 527
6 นางสาว สุภาวิตา จันล าโกน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/4 527
7 นางสาว อธิชา ชัยบุรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 527
8 นางสาว อธิชา ผดุงรัตน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/6 527
9 นางสาว อนงค์นาฎ บรรพชิต สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/5 527
10 นางสาว อนัญญา งอมสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/12 527
11 นางสาว อนันธิตา สรรพโภชน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/7 527
12 นางสาว อภิสรา บางทราย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 527
13 นางสาว อมราพร ชุมพล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 527
14 นางสาว อรไพลิน มาหินกอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 527
15 นางสาว อรวรรณ อาศัยสงฆ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/12 527
16 นางสาว อรวรา เจนส าโรง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 527
17 นางสาว อริศรา สุระโส สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 527
18 นางสาว อริสา เลิศพันธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/7 527
19 นางสาว อาทิตติญา นามสองช้ัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 527
20 นางสาว อารียา อุดมพันธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/12 527
21 นางสาว เอวิตรา กุลลาวงษ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/6 527
22 นางสาว เเคทรียา สังซา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 527
23 นาย ก่อเกียรติ จรรยาศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/12 527
24 นาย ก้องภพ ศิลาเณร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/12 527
25 นาย ก้องภพ แสนศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/7 527
26 นาย กันตพัฒน์ นาคเสนีย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/7 527
27 นาย กิตติเทพ พันธ์สระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 527
28 นาย กิตติพงษ์ เหลาก าพี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/5 527
29 นาย โกเมน เน่ืองพงษ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/4 527
30 นาย ขจรเกียรต์ิ ต้นชมภู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 527

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คร้ังท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5

ห้องสอบท่ี 6 ห้อง 527         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น.

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



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 นาย จิรายุทธ ค านวนสินธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 537
2 นาย จิรายุทธ ลาวัลย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/4 537
3 นาย จีรวุธ บัวที สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/4 537
4 นาย เจตนิพัทธ์ กองมาย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/12 537
5 นาย เจษฎากร ยอดค ามี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/11 537
6 นาย เจษฎา ศรีโนนม่วง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 537
7 นาย ชนพัฒน์ อังสนุ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 537
8 นาย ชนะชัย ไพรสินธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/4 537
9 นาย ชวนนท์ นาโพนงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 537
10 นาย ชัยมงคล ยังศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 537
11 นาย ชาคริต โทเเก้ว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/7 537
12 นาย ชาญชัย ดาน้ าค า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 537
13 นาย ชานนท์ กลีบจ าปี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/6 537
14 นาย ชินวัตร ไชยเสนา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/6 537
15 นาย ชุติพนธ์ นิจสุข สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 537
16 นาย ฐิติวุฒิ เน่ืองขันตี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 537
17 นาย ณรงค์ชัย  เย็นใจ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/4 537
18 นาย ณัฐพล แสนทิพย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 537
19 นาย ณัฐภูมิ ลีทัพไทย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 537
20 นาย ณัฐวงศ์ ลาน้ าเท่ียง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/7 537
21 นาย ณัฐวัตร รังษีสาคร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/4 537
22 นาย ณัฐวุฒิ ยอดดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 537
23 นาย ตันติกร ศรีเพ็ง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/4 537
24 นาย ธนกร ช้อยชด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 537
25 นาย ธนพนธ์ สว่างศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 537
26 นาย ธนภัทร สมภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/7 537
27 นาย ธนภูมิ จ่าน้ าเท่ียง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/12 537
28 นาย ธนวัฒน์ มูลเพชร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/5 537
29 นาย ธนากร ไชยาง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 537
30 นาย ธีรชาติ นูวิเลิศ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 537

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คร้ังท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5

ห้องสอบท่ี 7 ห้อง 537         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น.

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



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 นาย ธีรพัฒน์ ปาโสม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/4 536
2 นาย ธีรวัฒน์ สุรเสน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/12 536
3 นาย นพธวัช สาริวงษา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/7 536
4 นาย นัฐดนัย ละอองเอก สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 536
5 นาย นันทนากร ศูนย์คูณ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 536
6 นาย นันทภพ ชนะพันธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/11 536
7 นาย นิธาน รักษา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/6 536
8 นาย เนวิน ค านวนสินธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 536
9 นาย บรรพต ยางเพชร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/11 536
10 นาย บัญชา สุวงค์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 536
11 นาย บารมี ถาพร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/7 536
12 นาย บุญญฤทธ์ิ สุวรรณพันธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 536
13 นาย ปฏิภาณ นาค าโฮม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 536
14 นาย ปัญญากร นาเมือง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/11 536
15 นาย ปัณณวิชญ์ สุดเนตร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 536
16 นาย ปิยภัทร มาล าโกน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 536
17 นาย ปุริม หลวงสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 536
18 นาย พงษกรณ์ จันทร์คูเมือง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/4 536
19 นาย พลาธิป โพธิข า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/11 536
20 นาย พัชรพล พลอยสมบูรณ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 536
21 นาย พัฒนเดช บุญถม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/4 536
22 นาย พัทธดนย์ ศรีผลสมอ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 536
23 นาย พุฒิเมธ ผดุงรัตน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/6 536
24 นาย ภคพงษ์ ชุมศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/7 536
25 นาย ภาณุวิชญ์ ดีพลงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 536
26 นาย ภูธนินทร์ ปราถนาผล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/4 536
27 นาย ภูวดล โสภณ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/5 536
28 นาย มงคลวุฒิ ก้องเสียง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 536
29 นาย รัฐภูมิ วิเชียรศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/7 536
30 นาย รุ่งโรจน์ ภักษารัมย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 536

ห้องสอบท่ี 8 ห้อง 536         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น.

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

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คร้ังท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 นาย ไรวินท์ อะสงค์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 535
2 นาย วรเทพ นุ่นไทย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 535
3 นาย วรธน ผุยปุโรย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 535
4 นาย วัชรพงษ์ จันเต สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/4 535
5 นาย วาคิม เพียซ้าย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 535
6 นาย วิสิษฐศักด์ิ โพธิวัด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/4 535
7 นาย วีรภาพ สุดพังยาง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/7 535
8 นาย วุฒิศักด์ิ ชินวงศ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/7 535
9 นาย ศักรินทร์ โพธ์ิแก้ว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 535
10 นาย ศิวัฒน์ แก้วพลงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 535
11 นาย ศุภณัฐ เพ็งศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 535
12 นาย สนธยา ชิงสอน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 535
13 นาย สิรภพ ม่ันตะคุ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 535
14 นาย สุรชาติ สนามโพธ์ิ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 535
15 นาย หิรัณยสุทธ์ิ สายุทธ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 535
16 นาย อนุรักษ์ ซ้ายสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8 535
17 นาย อภิรักษ์ คูณศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/6 535
18 นาย อภิสิทธ์ิ ทีโพนทัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/9 535
19 นาย อภิสิทธ์ิ สุดแสวง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/7 535
20 นาย อังกูร หินซุย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/5 535
21 นาย อัษราวุฒิ เรืองมนตรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/4 535
22 นาย เอกชาติ บรรเทาพิศ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/10 535
23
24
25
26
27
28
29
30

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คร้ังท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5

ห้องสอบท่ี 9 ห้อง 535         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น.

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


