
รายช่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 18

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3
ห้องสอบท่ี 1      สอบวันอาทิตย์ท่ี 8 มกราคม 2566   เวลา 09.30 น. - 11.30 น.

เลขท่ีสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล ช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือช่ือ
1 เด็กหญิง กชกร ถาวรเรือง ม.3/6 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 332
2 เด็กหญิง กชกร รัตนสังข์ ม.3/2 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 332

3 เด็กหญิง กชธัญ ใชยแก้ว ม.3/5 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 332
4 เด็กหญิง กนกนพรรณ สิงห์สถิตย์ ม.3/7 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 332
5 เด็กชาย กนกพล วงศ์สอน ม.3/10 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 332
6 เด็กหญิง กนกวรรณ มิคคสิงห์ ม.3/12 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 332
7 เด็กหญิง กมลดา สุขแสง ม.3/1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 332

8 เด็กหญิง กมลเนตร เดชทิศ ม.3/6 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 332
9 เด็กหญิง กมลพรรณ พรมกุง ม.3/1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 332
10 เด็กชาย กฤตพรต ทรัพย์สิน ม.3/7 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 332
11 เด็กชาย กฤตเพชร มูลน้ าเท่ียง ม.3/1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 332

12 เด็กชาย กฤติธี ทีส าราญ ม.3/9 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 332
13 เด็กหญิง กฤติมา สุดสีดา ม.3/4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 332
14 เด็กหญิง กฤติยาภรณ์ ชัยลังกา ม.3/5 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 332
15 เด็กหญิง กฤษญา น้อยสองช้ัน ม.3/4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 332
16 นาย ก้องเกรียงไกร ดีพลงาม ม.3/6 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 332

17 เด็กชาย ก้องภพ น้ ากระจาย ม.3/5 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 332

18 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ราชพลแสน ม.3/2 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 332
19 เด็กหญิง กัญญาพร ขาวงาม ม.3/4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 332
20 เด็กชาย กิตติ หลงเชิง ม.3/4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 332

21 เด็กชาย กิตติกวี แก้วค าไสย์ ม.3/9 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 332
22 เด็กชาย กิตติกานท์ วีระวงค์ ม.3/10 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 332
23 เด็กชาย กิตติพัฒน์ แซ่ต้ัง ม.3/8 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 332
24 เด็กชาย กิตติวัฒน์ ด้วงสังข์ ม.3/7 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 332
25 เด็กชาย กิตติวิน รัตแมด ม.3/6 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 332

26 เด็กชาย กิตธิวัฒน์ ลาสองช้ัน ม.3/7 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 332

27 เด็กหญิง กิติมา นามเขต ม.3/7 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 332
28 เด็กหญิง กุลธิดา ขานหัวโทน ม.3/9 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 332
29 เด็กหญิง กุลสตรี หิมะคุณ ม.3/12 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 332

30 เด็กหญิง กุสุมาภรณ์ นิระพันธ์ ม.3/9 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 332

ลงช่ือ...................................................กรรมกาก ากับห้องสอบ
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ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3
ห้องสอบท่ี 2      สอบวันอาทิตย์ท่ี 8 มกราคม 2566   เวลา 09.30 น. - 11.30 น.

เลขท่ีสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล ช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือช่ือ
1 เด็กชาย เกียรติภูมิ ยมรัตน์ ม.3/2 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 333
2 เด็กหญิง แก้วตา เกลาเกล้ียง ม.3/1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 333

3 เด็กหญิง โกลัญญา มังสระคู ม.3/1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 333
4 เด็กชาย ขจรเกียรติ งิมสันเทียะ ม.3/9 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 333
5 เด็กหญิง ขวัญชนก ถนอมพล ม.3/5 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 333
6 เด็กหญิง เขมจิรา ป้อมสุวรรณ ม.3/6 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 333
7 เด็กหญิง เข็มจิรา บุญพิมพ์ ม.3/4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 333

8 เด็กชาย คณิศร สุขยานุดิษฐ์ ม.3/9 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 333
9 เด็กหญิง จารุพร ไชยสิงห์ ม.3/5 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 333
10 เด็กหญิง จารุวรรณ เสนารัตน์ ม.3/6 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 333
11 เด็กหญิง จารุวรรณ แสนทอง ม.3/1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 333

12 เด็กชาย จิตติพัฒน์ พูนดี ม.3/1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 333
13 เด็กหญิง จิตรสิริ ศรีรัตนพันธ์ ม.3/6 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 333
14 เด็กหญิง จินดามณี พิกากัน ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 333
15 เด็กหญิง จิรนันท์ ศรีธรรม ม.3/10 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 333
16 เด็กชาย จิรพงษ์ วงค์น้ าค า ม.3/6 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 333

17 เด็กชาย จิรพัฒน์ นามค า ม.3/7 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 333

18 เด็กหญิง จิรภิญญา แสนค า ม.3/7 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 333
19 เด็กหญิง จิรสุดา ทองขัน ม.3/4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 333
20 เด็กหญิง จิรัชญา พรมสนาม ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 333

21 เด็กชาย จิราธิป ศิลาเณร ม.3/7 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 333
22 เด็กหญิง จิราภรณ์ สามพ่วงบุญ ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 333
23 เด็กหญิง ฉลองขวัญ อิสรากุล ม.3/5 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 333
24 เด็กหญิง ชญาดา เอียงหลง ม.3/9 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 333
25 เด็กหญิง ชนกนันท์ ค าผุย ม.3/10 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 333

26 เด็กชาย ชนาธิป เทียมทัด ม.3/1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 333

27 เด็กหญิง ชนาภัทร เสียงใหญ่ ม.3/5 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 333
28 เด็กหญิง ชนิภา จันทรภูงา ม.3/5 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 333
29 เด็กหญิง ชนิสรา สว่างตุ่ม ม.3/6 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 333

30 เด็กชาย ชยานันท์ เบ้าหนองบัว ม.3/5 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 333

ลงช่ือ...................................................กรรมกาก ากับห้องสอบ
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ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3
ห้องสอบท่ี 3      สอบวันอาทิตย์ท่ี 8 มกราคม 2566   เวลา 09.30 น. - 11.30 น.

เลขท่ีสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล ช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือช่ือ
1 เด็กหญิง ชลธิชา โนนริบูรณ์ ม.3/4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 334
2 เด็กหญิง ชวัลรัตน์ แถลงการณ์ ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 334

3 นางสาว ชานิกา พลอาจ ม.3 สตรีศึกษา 334
4 เด็กหญิง ชาลิสา พาราศรี ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 334
5 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ดิษฐวิเศษ ม.3/4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 334
6 เด็กหญิง ชุตินันท์ ตรีกุล ม.3/1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 334
7 เด็กชาย ญาณภัทร อีสา ม.3/2 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 334

8 เด็กหญิง ญานิศา พรมเลิศ ม.3/12 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 334
9 เด็กหญิง ฐิติกานต์ สินน้ าค า ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 334
10 เด็กหญิง ฐิติมา บุตรมาลา ม.3/1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 334
11 เด็กหญิง ฑิมพิกา แก้ววงษา ม.3/2 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 334

12 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา อนุจักรวาล ม.3/2 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 334
13 เด็กหญิง ณัฎฐวดี เมืองภูงา ม.3/4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 334
14 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา คงย่ิงหาร ม.3/2 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 334
15 เด็กหญิง ณัฐชยา สอนสระคู ม.3/7 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 334
16 เด็กหญิง ณัฐชยาพร สุทธิขัน ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 334

17 เด็กหญิง ณัฐชา กบรัตน์ ม.3/6 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 334

18 เด็กหญิง ณัฐณิชา อินชู ม.3/5 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 334
19 เด็กหญิง ณัฐธิดา ศรีตังโหมง ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 334
20 เด็กหญิง ณัฐนิชา ด้วงนิล ม.3/1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 334

21 เด็กหญิง ณัฐปภัสร์ บุญมี ม.3/5 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 334
22 เด็กชาย ณัฐพล ค าชมภู ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 334
23 เด็กชาย ณัฐพัชร์ ทองน้ าเท่ียง ม.3/7 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 334
24 เด็กหญิง ณัฐวิภา นาเมือง ม.3/2 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 334
25 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ขุนาพรม ม.3/4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 334

26 เด็กชาย ณัฐวุฒิ โจระโส ม.3/6 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 334

27 เด็กหญิง ดอกแก้ว พันธ์ส าโรง ม.3/10 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 334
28 เด็กชาย ตะวัน สีระเณร ม.3/9 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 334
29 เด็กชาย ทวีเดช แสงสระคู ม.3/7 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 334

30 เด็กหญิง ทักษพร ลาเถิน ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 334

ลงช่ือ...................................................กรรมกาก ากับห้องสอบ
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ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3
ห้องสอบท่ี 4      สอบวันอาทิตย์ท่ี 8 มกราคม 2566   เวลา 09.30 น. - 11.30 น.

เลขท่ีสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล ช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือช่ือ
1 เด็กหญิง ทิพย์สุดา สาสนาม ม.3/1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 335
2 เด็กชาย ธนกร แก้วนุ่ม ม.3/10 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 335

3 เด็กชาย ธนกร วงษ์หม่วย ม.3/9 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 335
4 เด็กชาย ธนกร อุภัยศรี ม.3/1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 335
5 เด็กชาย ธนชาติ ถวิล ม.3/6 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 335
6 เด็กชาย ธนพร อาจเดช ม.3/11 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 335
7 เด็กชาย ธนพล สมภูงา ม.3/4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 335

8 เด็กชาย ธนวัฒน์ นัคคะสาน ม.3/12 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 335
9 เด็กชาย ธนะเทพ วงศ์สระคู ม.3/9 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 335
10 เด็กหญิง ธนัชชา เกษามา ม.3/9 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 335
11 เด็กหญิง ธนัชพร ปัจจัยโก ม.3/4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 335

12 เด็กชาย ธนากร ยมรัตน์ ม.3/9 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 335
13 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ เจริญพันธ์ ม.3/10 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 335
14 เด็กหญิง ธัญรส เลิศพันธ์ ม.3/4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 335
15 เด็กหญิง ธัญวลัย สิมพันธ์ุ ม.3/9 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 335
16 เด็กชาย ธันชนน จ าปาเหล็ก ม.3/10 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 335

17 เด็กหญิง ธันยพร ทารินทา ม.3/4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 335

18 เด็กหญิง ธันยพร หนองทุ่ม ม.3/5 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 335
19 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ค าสอง ม.3/5 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 335
20 เด็กหญิง ธิติมา เดชวิทยาคูณ ม.3/1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 335

21 เด็กชาย ธีรพงศ์ มุ่งดี ม.3/6 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 335
22 เด็กชาย ธีรภัทร โคตรภูงา ม.3/12 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 335
23 เด็กชาย ธีรภัทร โตหนองหว้า ม.3/10 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 335
24 เด็กชาย ธีรภัทร ยมรัตน์ ม.3/7 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 335
25 เด็กชาย ธีรภัทร เห็นสม ม.3/12 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 335

26 เด็กชาย ธีระภัทร สีภูงา ม.3/10 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 335

27 เด็กชาย ธีราทร อวนศรี ม.3/11 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 335
28 เด็กหญิง ธีราภรณ์ ทองรัตน์ ม.3/12 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 335
29 เด็กชาย นพณัฐ ชนะพันธ์ ม.3/12 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 335

30 เด็กหญิง นพัชนันต์ ค าช้าง ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 335

ลงช่ือ...................................................กรรมกาก ากับห้องสอบ



รายช่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 18

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3
ห้องสอบท่ี 5      สอบวันอาทิตย์ท่ี 8 มกราคม 2566   เวลา 09.30 น. - 11.30 น.

เลขท่ีสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล ช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือช่ือ
1 เด็กหญิง นพัชนันต์ ทีน้อย ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 336
2 เด็กชาย นภัสกร ช้ินร้ า ม.3/12 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 336

3 เด็กชาย นรวิชญ์ พุกประยูร ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 336
4 เด็กหญิง นรินธร ท าหินกอง ม.3/1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 336
5 เด็กหญิง นวพร สุดหนองบัว ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 336
6 เด็กชาย นันทพัทธ สาภูเมือง ม.3/1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 336
7 เด็กชาย นันทิพัฒน์ พิกุลศรี ม.3/2 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 336

8 เด็กหญิง น้ าหน่ึง บริบูรณ์ ม.3/5 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 336
9 เด็กหญิง นิจสิรี ศรีเกตุ ม.3/1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 336
10 เด็กหญิง นิตยา คงกล้า ม.3/8 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 336
11 เด็กชาย นิธิภัส จันทร์สระคู ม.3/4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 336

12 เด็กหญิง นิพาพร พูลเพ่ิมผล ม.3/5 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 336
13 เด็กหญิง นิภากรณ์ สามพ่วงบุญ ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 336
14 เด็กหญิง นิรัชชา โลเกตุ ม.3/7 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 336
15 เด็กหญิง บัญฑรวรรณ จันทร์เพชร ม.3/2 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 336
16 เด็กหญิง บุญฑริกา สุภากรณ์ ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 336

17 เด็กหญิง บุญวีร์ บุรี ม.3/10 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 336

18 เด็กหญิง เบญญาภา ชคัตตรัย ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 336
19 เด็กหญิง เบญญาภา ยางเงิน ม.3/6 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 336
20 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ บุญมี ม.3/4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 336

21 เด็กหญิง ปทิตตา ชมภูพ้ืน ม.3/4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 336
22 เด็กหญิง ปพิชญา สีหานาม ม.3/4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 336
23 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เทพวงษ์ ม.3/2 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 336
24 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ สรรพคูณ ม.3/5 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 336
25 เด็กหญิง ประกายแก้ว หันแถลง ม.3/1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 336

26 เด็กชาย ปวริศ ไชยสิงห์ ม.3/1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 336

27 เด็กชาย ปวริศร สาระคู ม.3/11 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 336
28 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา กลางคาร ม.3/5 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 336
29 นาย ปวีร์ สีหานาม ม.3/6 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 336

30 เด็กชาย ปัญญพัฒน์ ศรีษะแก้ว ม.3/10 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 336

ลงช่ือ...................................................กรรมกาก ากับห้องสอบ



รายช่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 18

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3
ห้องสอบท่ี 6      สอบวันอาทิตย์ท่ี 8 มกราคม 2566   เวลา 09.30 น. - 11.30 น.

เลขท่ีสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล ช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือช่ือ
1 เด็กหญิง ปาริตา หัวหนองหาร ม.3/7 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 337
2 เด็กหญิง ปาลิดา ย่ิงโสภา ม.3/5 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 337

3 เด็กหญิง ปาลิตา กะพุทธา ม.3/4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 337
4 เด็กหญิง ปิณิดา เพชรแสวง ม.3/5 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 337
5 เด็กชาย ปิติศักด์ิ ทองจิตร ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 337
6 เด็กหญิง ปิยฉัตร บุญมาศ ม.3/10 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 337
7 เด็กหญิง ปิยพร โมลี ม.3/2 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 337

8 เด็กชาย ปิยภัทร สร้อยค า ม.3/4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 337
9 เด็กชาย ปิยวัช เท่ียงธรรม ม.3/6 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 337
10 เด็กชาย ปุญยวิทย์ เบ้าช้างเผือก ม.3/2 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 337
11 เด็กชาย ปุณณวิช ต้ังบูชาเกียรติ ม.3/2 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 337

12 เด็กหญิง ปุณิกา โสนาคา ม.3 สาหร่ายวิทยาคม 337
13 เด็กหญิง ไปรยา เวียงค า ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 337
14 เด็กชาย พงศ์ประพัฒน์ ศรีบัวชุม ม.3/1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 337
15 เด็กชาย พชร เกล้ียงแก้ว ม.3/8 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 337
16 เด็กชาย พชรพล เมืองวงษ์ ม.3/9 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 337

17 เด็กหญิง พรชนก โอฆะพนม ม.3/2 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 337

18 เด็กหญิง พรชิตา แสนเสนยา ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 337
19 เด็กหญิง พรภัสร์กุล บุญคง ม.3/5 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 337
20 เด็กชาย พรหมภูมิ ศรีประสาร ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 337

21 เด็กหญิง พริริสา ประทุม ม.3/6 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 337
22 เด็กหญิง พลอยชมพู ปาปะไพ ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 337
23 เด็กหญิง พลอยชมภู ธนะเจริญ ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 337
24 เด็กหญิง พลอยรฐา นิธิเจริญภูวรัฐ ม.3/9 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 337
25 นาย พสุธร นามสมบัติ ม.3/6 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 337

26 เด็กหญิง พัชรพร ฉ่ ามณี ม.3/5 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 337

27 เด็กหญิง พัชราภา พรหมพันธ์ใจ ม.3/6 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 337
28 เด็กหญิง พัชริดา ค าส าแดง ม.3/5 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 337
29 เด็กหญิง พิชญนุช ราวิชัย ม.3/5 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 337

30 เด็กชาย พิชยคุปต์ สลางสิงห์ ม.3/2 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 337

ลงช่ือ...................................................กรรมกาก ากับห้องสอบ



รายช่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 18

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3
ห้องสอบท่ี 7      สอบวันอาทิตย์ท่ี 8 มกราคม 2566   เวลา 09.30 น. - 11.30 น.

เลขท่ีสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล ช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือช่ือ
1 เด็กหญิง พิชามญธ์ุ เจริญศิลป์ ม.3/1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 323
2 เด็กชาย พิทักษ์พงษ์ สุขสุพรรณ ม.3/9 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 323

3 เด็กหญิง พิมพ์พิกา รู้ตากแดด ม.3/5 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 323
4 เด็กหญิง พิมพ์พิศา ศรีคลัง ม.3/1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 323
5 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ศรีผลสมอ ม.3/7 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 323
6 เด็กชาย พีร์นิธิ อ้ึงเจริญธนกิจ ม.3 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 323
7 เด็กชาย พีรพัฒน์ คล้ายผ้ึง ม.3/12 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 323

8 เด็กชาย พีรวิชญ์ ค ามา ม.3/6 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 323
9 เด็กชาย พีรวิชญ์ สุวรรณราช ม.3/4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 323
10 เด็กหญิง เพลงพิณ สุขสีดา ม.3/5 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 323
11 เด็กหญิง แพรไพลิน พลอยรัมย์ ม.3/5 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 323

12 เด็กหญิง แพรวพราว ขจรบุรี ม.3/10 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 323
13 เด็กหญิง ภวรัญชน์ ขุนไพ ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 323
14 เด็กหญิง ภัณฑิรา พฤกษชาติ ม.3/6 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 323
15 เด็กหญิง ภัทรวดี สารางค า ม.3/4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 323
16 เด็กหญิง ภัทรสุดา นามแก้ว ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 323

17 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ ก้านจันทร์ ม.3/2 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 323

18 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ หารสระคู ม.3/1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 323
19 นางสาว ภัทราวดี ธรรมเสนา ม.3 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 323
20 เด็กชาย ภีรภัทร ดวงจันทร์ ม.3/9 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 323

21 เด็กชาย ภูมิเพชร เลียบวัน ม.3/4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 323
22 เด็กชาย ภูวดล สัตตัง ม.3/11 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 323
23 เด็กหญิง มณธิพา อัมพรพิพัฒน์ ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 323
24 เด็กหญิง มนัชญา แก่นบุดดี ม.3/4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 323
25 เด็กหญิง มนัสนันท์ สีนวลจันทร์ ม.3/2 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 323

26 เด็กหญิง มินตรา มลิกรรณ์ ม.3/10 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 323

27 เด็กหญิง มีนา หนองหลวง ม.3/6 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 323
28 เด็กหญิง ยลธิดา ส าโรงแสง ม.3/4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 323
29 เด็กหญิง รดากร เพ็งน้ าค า ม.3/6 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 323

30 เด็กหญิง รติรัตน์ พิมพ์ศรีจันทร์ ม.3/5 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 323

ลงช่ือ...................................................กรรมกาก ากับห้องสอบ



รายช่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 18

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3
ห้องสอบท่ี 8      สอบวันอาทิตย์ท่ี 8 มกราคม 2566   เวลา 09.30 น. - 11.30 น.

เลขท่ีสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล ช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือช่ือ
1 เด็กหญิง รสิตา สอนสนาม ม.3/10 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 324
2 เด็กชาย รัชพล บุญมาศ ม.3/9 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 324

3 เด็กชาย รัฐกิจ ทองแก้ว ม.3/11 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 324
4 เด็กชาย รัฐภูมิ มูลรัตน์ ม.3/4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 324
5 เด็กหญิง รุ่งนภา โยยรัมย์ ม.3/9 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 324
6 เด็กหญิง รุ่งอรุณ นาถมทอง ม.3/5 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 324
7 เด็กหญิง รุจิษยา ฉัตรบัณฑิตกุล ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 324

8 เด็กหญิง ลดาวัลย์ ขวัญพรม ม.3/9 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 324
9 เด็กหญิง ลักษิกา จันทร์เพชร ม.3/4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 324
10 เด็กชาย ลัญฉกร อ่อนบิดา ม.3/1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 324
11 เด็กหญิง วรรณิดา ภารจ่า ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 324

12 เด็กชาย วรวุฒิ คมเมธียุทธการ ม.3/11 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 324
13 เด็กหญิง วรัชยา แสนศรี ม.3/9 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 324
14 เด็กหญิง วรัญญา คุมสุข ม.3/6 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 324
15 เด็กชาย วรากร แสนค า ม.3/10 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 324
16 เด็กหญิง วริศรา บุตรทองทิม ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 324

17 เด็กหญิง วริษศรา อุดมทรัพย์ ม.3/9 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 324

18 เด็กหญิง วศินี แก่นแก้ว ม.3/5 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 324
19 เด็กชาย วัชรพงศ์ วรวงษ์ ม.3/9 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 324
20 เด็กหญิง วิฆัมพร สังสุดชา ม.3/4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 324

21 เด็กหญิง วิชญาพร เกตุภูงา ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 324
22 เด็กหญิง วิไลพร พลสุวรรณ ม.3/4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 324
23 เด็กชาย วิศรุต เมืองภูงา ม.3/7 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 324
24 เด็กชาย วีรภัทร วิชัยรัมย์ ม.3/6 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 324
25 เด็กชาย วีระวัฒน์ โพธ์ิคลัง ม.3/12 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 324

26 เด็กชาย วุฒิชัย ราชธิเสน ม.3/12 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 324

27 เด็กหญิง ศกุนิชย์ แพไธสงค์ ม.3/4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 324
28 เด็กหญิง ศรัณย์รัชต์ ชนะพันธ์ ม.3/9 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 324
29 เด็กหญิง ศริญญา ชุมศรี ม.3/6 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 324

30 เด็กหญิง ศศิประภา ดีสองช้ัน ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 324

ลงช่ือ...................................................กรรมกาก ากับห้องสอบ



รายช่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 18

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3
ห้องสอบท่ี 9      สอบวันอาทิตย์ท่ี 8 มกราคม 2566   เวลา 09.30 น. - 11.30 น.

เลขท่ีสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล ช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือช่ือ
1 เด็กชาย ศักดิพงศ์ กระฉอดนอก ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 325
2 เด็กหญิง ศิรินภา สุทธิสนธ์ ม.3/5 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 325

3 เด็กหญิง ศิริประภา สีดวงดี ม.3/2 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 325
4 เด็กหญิง ศิริรัตน์ ละออ ม.3/1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 325
5 เด็กหญิง ศิริรัตนา แก้วพิลา ม.3/10 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 325
6 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ ค าโน่นม่วง ม.3/4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 325
7 เด็กหญิง ศิวาพร ศรีจันดา ม.3/5 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 325

8 เด็กชาย ศุภกร ละอองดิน ม.3/6 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 325
9 เด็กหญิง ศุภธิดาภรณ์ นาเมือง ม.3/1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 325
10 เด็กหญิง ศุภนุช ลุนพิจิตร ม.3/2 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 325
11 เด็กหญิง ศุภสุดา เกษีสังข์ ม.3/6 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 325

12 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ อ้วนสูงยาง ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 325
13 เด็กหญิง ศุภิสรา องอาจ ม.3/1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 325
14 เด็กชาย สกุลวัฒน์ พูลกลาง ม.3/9 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 325
15 เด็กชาย สมิทธ์ิ ตาลสิทธ์ิ ม.3/11 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 325
16 เด็กหญิง สิรภัทร พรมกันหา ม.3/1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 325

17 เด็กชาย สิรวิชญ์ หลวงสนาม ม.3/6 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 325

18 เด็กหญิง สิริวิมล แสนพลสาร ม.3/2 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 325
19 เด็กหญิง สีตหฤทัย พันธ์ส าโรง ม.3/12 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 325
20 เด็กหญิง สุชาวดี ปล้ืมผล ม.3/1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 325

21 เด็กหญิง สุดธิดา สวยแสง ม.3/9 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 325
22 เด็กหญิง สุทธิดา ศรีพลัง ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 325
23 เด็กชาย สุทธิพงษ์ โพธ์ิสาร ม.3/2 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 325
24 เด็กหญิง สุนี วีระพันธ์ุ ม.3/12 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 325
25 เด็กหญิง สุปรียา สุริโย ม.3/9 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 325

26 เด็กหญิง สุพิชชา เรืองพล ม.3/2 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 325

27 เด็กหญิง สุพิชชา แสนนาม ม.3/5 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 325
28 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ พลท่ากลาง ม.3/4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 325
29 เด็กหญิง สุพิชญา เจริญพันธ์ ม.3/2 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 325

30 เด็กชาย สุภวัฒน์ หนูน้ าค า ม.3/1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 325

ลงช่ือ...................................................กรรมกาก ากับห้องสอบ



รายช่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 18

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3
ห้องสอบท่ี 10      สอบวันอาทิตย์ท่ี 8 มกราคม 2566   เวลา 09.30 น. - 11.30 น.

เลขท่ีสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล ช้ัน โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือช่ือ
1 เด็กหญิง สุภัทรา บุญจวง ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 326
2 เด็กหญิง สุมิตรา มิสรา ม.3/1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 326

3 เด็กหญิง สุรภา โพธ์ิรัตน์ ม.3/4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 326
4 เด็กชาย สุรศักด์ิ หนูโพนทัน ม.3/6 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 326
5 เด็กชาย สุรเศรษฐ์ โสมเกษตรินทร์ ม.3/10 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 326
6 เด็กชาย สุริยา นิลสระคู ม.3/7 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 326
7 เด็กหญิง สุวภัทร แก้วสวนจิก ม.3 สตรีศึกษา 326

8 เด็กชาย หัฏฐ์ธกร ภูสอาด ม.3/2 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 326
9 เด็กชาย หัฏฐะ ฉแก้วมงคลทิพย์ ม.3/2 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 326
10 เด็กหญิง อนันตญา ประทิน ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 326
11 เด็กหญิง อนันตญา ศรีฉายา ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 326

12 เด็กหญิง อนุสรา สิงห์ทอง ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 326
13 เด็กชาย อภิวัฒน์ ทอนศรี ม.3/1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 326
14 เด็กชาย อภิศักด์ิ อนันตัง ม.3/12 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 326
15 เด็กหญิง อมริสา คุมโสระ ม.3/5 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 326
16 เด็กหญิง อรวรรณ จันฟุ้ย ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 326

17 เด็กหญิง อรัญญา พลอาษา ม.3/7 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 326

18 เด็กหญิง อริสรา โลตุฤทธ์ิ ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 326
19 เด็กหญิง อรุณรัตน์ จัดสนาม ม.3/5 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 326
20 เด็กหญิง อัมพิกา สรรพโภชน์ ม.3/10 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 326

21 เด็กชาย อัศฎา อายุสม ม.3/10 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 326
22 เด็กชาย อัสชกฤต นันทวริศ ม.3/4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 326
23 เด็กหญิง อาริสา เทพณรงค์ ม.3/4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 326
24 เด็กหญิง อารีญา นันทะเสนา ม.3/1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 326
25 เด็กหญิง อาอิ ไอฮาระ ม.3/2 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 326

26 เด็กหญิง อินทุภา ย้ิมแย้ม ม.3/6 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 326

27 เด็กหญิง อินทุอร สอนสนาม ม.3/2 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 326

ลงช่ือ...................................................กรรมกาก ากับห้องสอบ


