
เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 นางสาว กนกพร  นิลสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 534
2 นางสาว กนิษฐา  ธูปน ้าค้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 534
3 นางสาว กนิษฐา  พลสิม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/13 534
4 นางสาว กมลรัตน์ วังสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/5 534
5 นางสาว กรกนก  สุระสังข์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/13 534
6 นางสาว กรณิภา  ศรีนาทนาวา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/5 534
7 นางสาว กรรณิกา ประโม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 534
8 นางสาว กฤติญา  ปัญญาไว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/12 534
9 นางสาว กฤติยากร สังบัวดง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/5 534
10 นางสาว กฤษฎาภรณ์ กาบิลพงษ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/5 534
11 นางสาว กัญจนพร ศรีสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/12 534
12 นางสาว กัญญาณัฐ กุลบุตรดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/11 534
13 นางสาว กัญญาณัฐ โฉมหน้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/10 534
14 นางสาว กัญญาณัฐ ดีพลงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 534
15 นางสาว กัญญาพัชร์ ฤทธิขันธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 534
16 นางสาว กัญญารัตน์ โตอินทร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/5 534
17 นางสาวกันตนา เลิศพันธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/5 534
18 นางสาว กาญจนา นิลนนท์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/12 534
19 นางสาว กานต์ธีรา นามเพ็ง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 534
20 นางสาว การะเกด พูลสวัสด์ิ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 534
21 นางสาว ก่ิงกาญจน์ แสงสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 534
22 นางสาว กิตติมา  ผังดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/12 534
23 นางสาว กิตติยาพร เกื อสุข สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/6 534
24 นางสาว กุลธิดา  จรรยาศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 534
25 นางสาว กุลิสรา  บุญเฮ้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/11 534
26 นางสาว เกตวารินทร์ ค้าภูเวียง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 534
27 นางสาว เกตุนิญา  ลุนพิจิตร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/10 534
28 นางสาว เกสรา  สนิทพจน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 534
29 นางสาวแก้วกัลยา  ขาวผ่อง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/12 534
30 นางสาว ขวัญพิชชา เจริญลอย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/6 534

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั งท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6

ห้องสอบท่ี 1 ห้อง 534         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

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



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 นางสาว คชาภรณ์ ผารัตน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/5 533
2 นางสาว คนึงนุช  ประดิษฐพจน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 533
3 นางสาว จรัญญา  ค้าสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 533
4 นางสาว จิตตราภรณ์ ภูแป้ง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/13 533
5 นางสาว จินตนา  สามสี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/11 533
6 นางสาว จิรดาภรณ์ พิมพ์บัว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 533
7 นางสาว จิราภา  ขานหัวโทน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/12 533
8 นางสาว จิราวรรณ เสนีวรรณ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/10 533
9 นางสาว จีระนันท์ พิมพ์โคตร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 533
10 นางสาว จุฬาลักษณ์ โล้กูลประกิจ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 533
11 นางสาว ชญานิศ  ก้านจักร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/13 533
12 นางสาว ชนิสรา  นาคนวล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 533
13 นางสาว ชโรธร  เกตตากแดด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 533
14 นางสาว ชลธิชา  มูลอินต๊ะ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/5 533
15 นางสาว ชลนิชา  ไชยยงค์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 533
16 นางสาว ชวิศา  ทองหนองบัว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 533
17 นางสาว ชัชพร  จันทร์คูเมือง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 533
18 นางสาว ชิดชนก  ใจยา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/12 533
19 นางสาว ชุติกานต์ สอนเผือก สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 533
20 นางสาว ชุติมณฑกาญจน์ ภูพานใหญ่ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 533
21 นางสาว ญาณิศา  ศรีคลัง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 533
22 นางสาว ฐปนี  จันทะกาว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/5 533
23 นางสาว ฐิติชญา  สุนน ้าเท่ียง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/5 533
24 นางสาว ฐิติพร  เศษโถ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 533
25 นางสาว ณัฎฐา  เพ็ชสวาย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 533
26 นางสาว ณัฐกานต์ ก้่าสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/12 533
27 นางสาว ณัฐธิดา  เจริญศักด์ิภักดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/13 533
28 นางสาว ณัฐนรี  คุณมาศ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/11 533
29 นางสาว ณัฐนิชา  รัตนะ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 533
30 นางสาว ณัฐริกา  พลดอน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 533

ห้องสอบท่ี 2 ห้อง 533         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

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

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั งท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 นางสาว ณัฐริกา  หล้าหัวหนอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/11 532
2 นางสาว ณัฐสุดา  ต้นหนองสรวง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 532
3 นางสาว ณิชาภัทร บุญมา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 532
4 นางสาว ดารากร  สอนสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 532
5 นางสาว ทวินันท์  คูณศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 532
6 นางสาว ทิพากร  ซ้อนเพชร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 532
7 นางสาว ธัญยธร  แสงเพชร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 532
8 นางสาว ธันสุดา  ค้าผุย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/10 532
9 นางสาว ธารารัตน์ ถาวะโร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/12 532
10 นางสาว ธิญาดา  มลาสินธ์ุ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 532
11 นางสาว ธิดาสินี  ไข่สังข์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/5 532
12 นางสาว ธิติมา  ค ้าชู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/12 532
13 นางสาว ธิติสุดา  ค้าแพงศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 532
14 นางสาว นภัสสร  ตั งธีรโชติกุล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 532
15 นางสาว นฤดี   คุณมี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/12 532
16 นางสาว นฤมล  ใจแก้ว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 532
17 นางสาว นัฐฐาพร  วรรณภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 532
18 นางสาว นันทิกานต์ สายเชื อ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/6 532
19 นางสาว นันทิดา  สุจริต สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 532
20 นางสาว นิตยาภรณ์ ค้าหินกอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 532
21 นางสาว นิทธิวดี  ฤกษ์ยาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/5 532
22 นางสาว เนตรนภา ขาวผ่อง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 532
23 นางสาว บุษยากร ยอดรัก สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 532
24 นางสาว บุษรากร  สมใจ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 532
25 นางสาว เบญจพร รินสาทร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 532
26 นางสาว เบญจพร โสดารัตน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 532
27 นางสาว เบญจมาศ ลีวรรณ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/6 532
28 นางสาว ปณิดา  ยอดสะเทิน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/6 532
29 นางสาว ปณิตา  ปรีศิริ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 532
30 นางสาว ปณิตา  แสนมาตย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 532

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั งท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6

ห้องสอบท่ี 3 ห้อง 532         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

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



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 นางสาว ปนัดดา  เนียนไธสง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/6 542
2 นางสาว ปนัสยา  ศรีสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/5 542
3 นางสาว ปภัสรา  วงค์สอาด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 542
4 นางสาว ปภาวดี  พัดโท สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/12 542
5 นางสาว ประภาพร พนมเขต สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 542
6 นางสาว ปรียานุช  เมืองหนองหว้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 542
7 นางสาว ปรียาภรณ์ สมกูล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 542
8 นางสาว ปัญญพร ทา ประจง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 542
9 นางสาว ปานรพีร์ ขยันหา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 542
10 นางสาว ปาลิตา  ชุมแสน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/6 542
11 นางสาว พชรพร  ลุสุข สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/6 542
12 นางสาว พรนัชชา อาภรณ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 542
13 นางสาว พรพิมล  สูงพล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/6 542
14 นางสาว พรวิภา  ดวงจันทร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 542
15 นางสาว พลอยพรพรรษา พิมพ์ทอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 542
16 นางสาว พักตร์ชนก โสรถาวร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 542
17 นางสาว พักตร์พริ ม มังดง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 542
18 นางสาว พัชรินทร์ ลาสองชั น สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 542
19 นางสาว พินท์ชุดา ธาระมนต์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/11 542
20 นางสาว พิมพ์มาดา แฮกนา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 542
21 นางสาว พิมริษา  เกษรบัว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/12 542
22 นางสาว พิยดา  ถนอมพล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/5 542
23 นางสาว พิริสา  พลสิม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/10 542
24 นางสาว เพชรรัตน์ สุขสงค์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/10 542
25 นางสาว เพ็ญพิชชา สีสองชั น สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/12 542
26 นางสาว เพ็ญพิสุทธ์ิ บุญขันธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/5 542
27 นางสาว แพรพลอย อาภรศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 542
28 นางสาว ภัครพร  แสนกาสา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/13 542
29 นางสาว ภัทรธิดา  นาใจดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 542
30 นางสาว ภัทรธิดา  รักษาภักดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 542

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั งท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6

ห้องสอบท่ี 4 ห้อง 542         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

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



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 นางสาว ภัทราวดี  หารสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 543
2 นางสาว ม่ิงกมล  จันทร์หนองหว้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/5 543
3 นางสาว ม่ิงขวัญ  ศรีตังโหมง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 543
4 นางสาว มุกรินทร์ ค้าภูเวียง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/6 543
5 นางสาว เมธาวี  ไมล์หรือ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 543
6 นางสาว รวิษฎา  ชิดชอบ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 543
7 นางสาว รสินทรา  รัตใส สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/13 543
8 นางสาว รัชดาภรณ์ ศรีสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 543
9 นางสาว รัชนก  โสดารัตน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/5 543
10 นางสาว รุจิรา  จันนอก สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/12 543
11 นางสาว ลลิตา  ผลาผล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/6 543
12 นางสาว ลักษิกา  ปุยภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/5 543
13 นางสาว วนิดา  จันหนองหว้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 543
14 นางสาว วรัญญา  ปนสันเทียะ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 543
15 นางสาว วรัทยา  สายุทธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 543
16 นางสาว วราภรณ์ สมประสงค์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 543
17 นางสาว วรินทร  ประทุมแพง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/6 543
18 นางสาว วรุณยุพา ศรีนนท์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/6 543
19 นางสาว วิชญาพร เชิงหอม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 543
20 นางสาว วิภา  จันหนองหว้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 543
21 นางสาว วีรวดี  สังข์ชุม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/12 543
22 นางสาวศรัญญา  หัวหนองหาร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 543
23 นางสาว ศรัณย์พร พิมพ์หนองหว้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/12 543
24 นางสาว ศศิกานต์ นามโน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 543
25 นางสาว ศศิกานต์ พลนาแค สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 543
26 นางสาว ศศิธามาศ น้อยสมศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/10 543
27 นางสาว ศิริกาญจน์ ศรีทัพไทย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 543
28 นางสาว ศิริลักษณ์ ทวีทรัพย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 543
29 นางสาว ศิโรรัตน์  สีลาเกตุ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/13 543
30 นางสาว สกุณา  โมห้างหว้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/11 543

ห้องสอบท่ี 5 ห้อง 543         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

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

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั งท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 นางสาว สริตา  รักษาธรรม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 544
2 นางสาว สโรชา  ทุมจาน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 544
3 นางสาว สาวินี  ธูปน ้าค้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 544
4 นางสาว สิริปภา  ผิวสุวรรณ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/10 544
5 นางสาว สิริมณี  มีสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/12 544
6 นางสาว สิริวรรณ  ทองดอนดู่ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/5 544
7 นางสาว สิริวรรณา สาติพา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 544
8 นางสาว สิริวิมล  ค้าสิงห์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 544
9 นางสาว สุกัญญา  สุเข่ือน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/10 544
10 นางสาว สุจิตตรา ศรีโสดา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 544
11 นางสาว สุจิตรา  แก้วมี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 544
12 นางสาว สุจิตรา  บุญภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 544
13 นางสาว สุจิรา  กลางสุพรรณ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 544
14 นางสาว สุชานรีย์  มณีกัญย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 544
15 นางสาว สุดารัตน์  พิมพ์โซ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/6 544
16 นางสาว สุธาสินี  สมสุข สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/5 544
17 นางสาว สุธิดา  บุญภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/5 544
18 นางสาว สุพรรณษา ภูนาพลอย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 544
19 นางสาว สุพรรษา  สดใส สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 544
20 นางสาว สุพัทธิดา จ้าปาจันทร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 544
21 นางสาว สุพิตรา  ดวงประทุม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/6 544
22 นางสาว สุภาภรณ์ ค้าวิไชย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/5 544
23 นางสาว สุภาวดี  น ้าค้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 544
24 นางสาว สุริษา  วิชัย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 544
25 นางสาว แสงเพชร ศรีแสงสว่าง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 544
26 นางสาว หทัยรัตน์ ชัยรัตน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/11 544
27 นางสาว อพัชชา  แสนสุโพธ์ิ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/12 544
28 นางสาว อภิญญตา บุญเหมาะ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/12 544
29 นางสาว อภิญญา  เคนตากแดด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 544
30 นางสาว อภิษฎา  พรมภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/12 544

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั งท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6

ห้องสอบท่ี 6 ห้อง 544         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

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



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 นางสาว อภิสรา  สิทธิศรีจันทร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/6 545
2 นางสาว อมรลักษณ์ ชุมสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/10 545
3 นางสาว อรจิรา  แดนโคตรผม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 545
4 นางสาว อรพิน  ชมภูเขา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 545
5 นางสาว อรวรรณ  เหล่าอัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 545
6 นางสาว อรัญญา  นาวงค์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/12 545
7 นางสาว อริศรา  เทพจันทา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 545
8 นางสาว อัจฉรานันท์ สินน ้าค้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 545
9 นางสาว อาทิตยา  รัตนสังข์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/5 545
10 นางสาว อารีรัตน์  ปัดสาร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/6 545
11 นางสาว อิงใจ  จุ่นหัวโทน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/11 545
12 นางสาว อินทิรา  มาล้าโกน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 545
13 นางสาว อินธุอร  ประก้าแหง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 545
14 นางสาว อุมาพร  ขุนาพรม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 545
15 นาย กฤตภาส วังสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 545
16 นาย กฤตยชญ์ สีวิเศษ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/11 545
17 นาย กฤต  อะทาโส สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/12 545
18 นายกวินภัค อ่างค้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/5 545
19 นาย กษิดิศ  จันทร์ศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/5 545
20 นาย กัมปนาท มาศส้าโรง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 545
21 นาย กานตโชติก์ สุขหนองหว้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 545
22 นายกิตติพงษ์ แว่นศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/5 545
23 นาย กิตติพงษ์ เสริฐศิริ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/6 545
24 นาย กิตติศักด์ิ แสงจันดา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/6 545
25 นาย เกียรติพัฒน์ ภูสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/12 545
26 นาย เกียรติภูมิ บุญเลิศ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/6 545
27 นาย ขวัญเมือง สิงคเวหน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/6 545
28 นาย คณาธิป  ค้าหวล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/12 545
29 นาย คณิตษร  สีเท่ียง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 545
30 นาย จักรรินทร์ แก้วโพนงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 545

รายฃ่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั งท่ี 5 ปีการศึกษา 2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6

ห้องสอบท่ี 7 ห้อง 545         สอบวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น

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



เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 นาย จิรวัฒน์  อินทร์ภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/12 546
2 นาย จิรัฏฐ์  พุกพิลา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 546
3 นาย เจษฎากร ชมแก้ว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/11 546
4 นายฉัตรดนัย แสงงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 546
5 นาย ชนาธิป  ค้าหินกอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/6 546
6 นาย ชยพล  จาบทอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 546
7 นาย ชวลิต  นามสองชั น สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 546
8 นาย ณัฐพล  สินน ้าค้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/10 546
9 นาย ณัฐสิทธ์ิ  ค้าสงค์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/12 546
10 นาย ดุริญางค์  วะลัยศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 546
11 นาย ตฤณภูมิ  ซ้ายโพธ์ิกลาง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 546
12 นาย เตชิต  หงษ์ศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/12 546
13 นาย เตโชดม  ศรีโกตะเพชร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/12 546
14 นาย ถิรวุฒิ  บรรหนองทุ่ม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 546
15 นาย ทรงพล  สงพระ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/10 546
16 นาย ทินภัทร  บุญช้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/13 546
17 นาย ธนพล  ลาสองชั น สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/6 546
18 นาย ธนพล สายแถม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/6 546
19 นาย ธนพัฒน์  สีหานาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/5 546
20 นาย ธนภัทร  แก้วกันยา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 546
21 นาย ธนากร  จันใหม่ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 546
22 นาย ธันยพงศ์ ดีพลงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/5 546
23 นาย ธัยวัฒน์  อายุสม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/12 546
24 นาย ธีรพงษ์  วิชัย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/5 546
25 นาย ธีรภัทร์  จันภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 546
26 นาย ธีรภัทร  แสงศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 546
27 นาย ธีระพงษ์  กลางคาร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/5 546
28 นาย นัธทวัฒน์ แสนสุโพธ์ิ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/6 546
29 นาย นันทภพ  โพธ์ิแก้ว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 546
30 นาย ปฏิพล  มะชาลี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/5 546
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เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ช้ัน ห้องสอบ ลายมือฃ่ือ
1 นาย ปภาวิช ญ ์ ผลวา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/10 547
2 นาย ประดิพัทธ์ ด้าข้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 547
3 นาย พรประสิทธ์ิ สีหไตร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 547
4 นาย พิตรพิบูล ผิวงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 547
5 นาย พิทยา อุตรา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/6 547
6 นาย พีรณัฐ  พรหมเดชานนท์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 547
7 นาย ภัทรพงศ์ กัลยาลัง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/12 547
8 นาย ภัทรพงษ์ จันทร์เพชร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/10 547
9 นาย ภัทรพงษ์ เจริญสุข สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/12 547
10 นาย ภัทรพล  ถ่อมดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 547
11 นาย ภูผา  ผิวสะอาด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/10 547
12 นาย ยุทธนา  ก๋าแก้ว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 547
13 นาย รังสรรค์  เอ่ียมศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/6 547
14 นาย รัฐวุฒิ  กลีบจ้าปี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/5 547
15 นาย วงศ์วริศ  ค้าจันทร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 547
16 นาย วชิรวิชญ์ จันทร์ต้อย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 547
17 นาย วัชนะชัย  มหานิล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/5 547
18 นาย วิชยคุปต์  สลางสิงห์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/13 547
19 นาย วิทวัส  อุ่นเพ็ง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 547
20 นาย วุฒินันท์  ค้าสอน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 547
21 นาย ศราวุฒิ  บุญมี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9 547
22 นาย ศราวุธ  ทองมาก สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 547
23 นาย ศักด์ินรินทร์ ค้าสอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 547
24 นาย ศุภณัฐ  พุดโมกข์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/6 547
25 นาย สถาพร  ถาพร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/8 547
26 นาย สรณ์ศิริ  อัครศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/5 547
27 นาย สิรวิชญ์  ศรีบัวชุม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/13 547
28 นาย อนุชา  ชมนาวัง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/7 547
29
30
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