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สอบแข่งขันวัดความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ห้องสอบที่ 29 อาคาร 4 ห้อง 421
เลขประจําตัวสอบ
คํานําหน้า / ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
20001 เด็กชายกชษ์ภาณุ โพธิตา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20002 เด็กหญิงกนกพร หล้าคํามี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20003 เด็กหญิงกรกฎ วงค์ฉายา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20004 เด็กชายกรรณชัย มณีกาศ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20005 เด็กหญิงกรรณิกา ช่วยแลว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20006 เด็กชายกฤตภาส นันตา
พิรยิ าลัยจังหวัดแพร่
20007 เด็กชายกฤษณ์ ชุติธรรมานันท์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20008 เด็กชายกฤษณะ ถิ่นจันทร์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20009 เด็กหญิงกวิสรา สุรสิงห์สฤษฎ์
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
20010 เด็กชายกษิต ธัญญเสถียร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20011 เด็กหญิงกสิวรา สุขทรัพย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20012 เด็กชายกอปรสุข กอปรกุศล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20013 เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วสมนึก
20014 เด็กชายกันตภูมิ โครงไพบูลย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20015 เด็กชายกันติทัต สมันจิตร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20016 เด็กชายกันทรากร ปุราโส
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20017 เด็กหญิงกัลยทรรศน์ ใจเหิน
สองพิทยาคม
20018 เด็กหญิงกัลยารัตน์ อินเสาร์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20019 เด็กชายกายเทพ กาซ้อง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20020 เด็กชายกิตติทัช อุประนันไชยชะนะ พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20021 เด็กชายกิตติพิชญ์ ทังตุ่น
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20022 เด็กชายกิตติภัค ช่างพานิช
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20023 เด็กชายกิตติศักดิ์ อุดมรัตน์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20024 เด็กหญิงกุศลิน วงค์พิพันธ์
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20025 เด็กหญิงเก็จมณี อุตะเสน
20026 เด็กหญิงเกศรินทร์ แสนเงิน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20027 เด็กชายเกียรติศักดิ์ จุ่มใจเย็น
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20028 เด็กชายเกื้อสกุล กึกก้อง
20029 เด็กหญิงเขมิกา งามทรง
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20030 เด็กชายคธาวุฒิ สอิ้งแก้ว
20031 เด็กชายคุณานนท์ จําเริญ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20032 เด็กหญิงจศิตา โสภาษี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20033 เด็กชายจักรพงศ์ แก้วหร่าย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20034 เด็กหญิงจินห์จุฑา ถิ่นถา
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
20035 เด็กชายจิรกิตติ์ เขียวสลับ
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
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สอบแข่งขันวัดความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ห้องสอบที่ 30 อาคาร 4 ห้อง 431
เลขประจําตัวสอบ
คํานําหน้า / ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
20036 เด็กหญิงจิรนันท์ เล่ห์กล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20037 เด็กหญิงจิรประภา อําไพจิตร
สองพิทยาคม
20038 เด็กชายจิรวัฒน์ คําน้อย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20039 เด็กชายจิรายุ พูลรอด
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20040 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ยิ่งหาญ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20041 เด็กชายฉัตรปพน เวียงนาค
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20042 เด็กหญิงชญานิศ ถิ่นอยู่
20043 เด็กชายชนกชล ชื่นชอบ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20044 เด็กชายชนภัทร อุปนันท์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20045 เด็กชายชนภัทร ถุงเงิน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20046 เด็กหญิงชนิดาภา แก้วดํา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20047 เด็กชายชนินทร์ จารุปาลี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20048 เด็กชายชยณัฐ หงษ์หนึ่ง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20049 เด็กหญิงชยาทิต หงษ์กัน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20050 เด็กหญิงชลธาร แสนเสมอ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20051 เด็กหญิงชลธิชา เดือนเพ็ญ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20052 เด็กหญิงชลธิชา นิรันตร์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20053 เด็กหญิงชลธิดา ศรีแก้วเลิศ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20054 เด็กชายชัชนันท์ ศรีใจอินทร์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20055 เด็กชายชัชพล สุกใส
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20056 เด็กหญิงชัญญานี สิงห์คํา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20057 เด็กชายชัยชนก ปันธิ
สองพิทยาคม
20058 เด็กชายชานนท์ ไชยวงค์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20059 เด็กหญิงชาลิสา กอบกํา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20060 เด็กหญิงชิดชนก ลีลาชัย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20061 เด็กหญิงชินาธิป จะวะนะ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20062 เด็กชายเชตุพล เชื้อวังคํา
20063 เด็กชายเชาว์วรรธน์ ปรากฎมาก
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20064 เด็กชายโชติพัทธ์ ใจไว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20065 เด็กชายฌานุวัฒน์ สีสด
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20066 เด็กหญิงญาณิศา ทรงกูล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20067 เด็กหญิงญาณิศา พิกุลทอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20068 เด็กหญิงญาณิศา ฟุ่มเฟือย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20069 เด็กหญิงญาณิศา สายยนต์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20070 เด็กชายฐาปกรณ์ เสนาถี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
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สอบแข่งขันวัดความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ห้องสอบที่ 31 อาคาร 4 ห้อง 432
เลขประจําตัวสอบ
คํานําหน้า / ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
20071 เด็กหญิงฐิติกานต์ ศรีจันทร์พงศ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20072 เด็กหญิงฐิติกานต์ ทองช่วย
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
20073 เด็กหญิงฐิตินันท์ ศรีรมย์
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
20074 เด็กหญิงฐิติมา สายยนต์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20075 เด็กหญิงฑิฐิกมล สาใจ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20076 เด็กชายณฐณณ พรศิริศักดิ์
20077 เด็กชายณฐนนท์ จัตุรภัทร์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20078 เด็กชายณภัทร ชายป่า
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20079 เด็กชายณภัทร เหมืองทอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
20080 เด็กหญิงณภัทร เสรีรักษ์
20081 เด็กชายณัฏฐชัย หงษ์สามสิบเจ็ด พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20082 เด็กหญิงณัฏฐณิชา สมฤทธิ์
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
20083 เด็กหญิงณัฏฐณิชา อุ่นคํามี
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
20084 เด็กชายณัฏนนท์ นราทันต์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20085 เด็กชายณัฐ สิริเรืองบุญ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20086 เด็กชายณัฐกิตติ์ สุวิศาลทวีวัฒน์
20087 เด็กหญิงณัฐณิชา อิ่นศิริ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20088 เด็กหญิงณัฐณิชา มะโนเกี๋ยง
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
20089 เด็กชายณัฐดนัย วังหา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20090 เด็กหญิงณัฐธยาน์ กังหัน
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
20091 เด็กหญิงณัฐธิดา ราชบัณฑิตย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20092 เด็กหญิงณัฐธิดา โลบุตร
20093 เด็กหญิงณัฐธิดา สุวรรณก้อน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20094 เด็กชายณัฐนนท์ วงค์สาย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20095 เด็กหญิงณัฐนรี บุษบงทอง
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
20096 เด็กชายณัฐพงศ์ ต๊ะอุ่น
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20097 เด็กชายณัฐพงศ์ ทองช่วย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20098 เด็กชายณัฐพงศ์ อินทรรุจิกุล
พิรยิ าลัยจังหวัดแพร่
20099 เด็กชายณัฐพล สุขเขื่อน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20100 เด็กชายณัฐภัทร ใจดี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20101 เด็กชายณัฐภัทร ลูกประคํา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20102 เด็กหญิงณัฐริกา มณีกาศ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20103 เด็กชายณัฐวัตร ปิติจะ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20104 เด็กชายณัฐวุฒิ หมั่นขีด
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20105 เด็กชายณัฐสิทธิ์ ฟั่นเฟือย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
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สอบแข่งขันวัดความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ห้องสอบที่ 32 อาคาร 4 ห้อง 433
เลขประจําตัวสอบ
คํานําหน้า / ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
20106 เด็กหญิงณัฐสุดา อุปนันไชยชะนะ พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20107 เด็กหญิงณัฐิดา กิ่งยอด
สองพิทยาคม
20108 เด็กหญิงณิชา วงษ์แก้ว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20109 เด็กชายดนัยยศ ทิมาณะ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20110 เด็กชายดรัณภพ มหาเดชาไชย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20111 เด็กหญิงดารารัตน์ ดอนจักร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20112 เด็กชายเดชาวัต ข้ามสาม
20113 เด็กชายตรัย ระมัง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20114 เด็กชายถิรภัทร สินธุวงศ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20115 เด็กชายทนุธรรม แว่นศรีทอง
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
20116 เด็กชายทรงพล เวียงคํา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20117 เด็กชายทองพูน ทรัพย์อนันต์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20118 เด็กชายทองเพิ่ม ทรัพย์อนันต์
พิรยิ าลัยจังหวัดแพร่
20119 เด็กหญิงทัศนภรณ์ ทัดเกษร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20120 เด็กชายทัศพงศ์ หอมดอก
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20121 เด็กชายทินภัทร ตันตะโยธิน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20122 เด็กชายเทวัญ ฤทธิชัย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20123 เด็กชายเทอดพงศ์ เลาสม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20124 เด็กชายแทนไท มโนรส
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20125 เด็กหญิงธนกมล พันธ์เกาะเริง
20126 เด็กชายธนกร วิเศษ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20127 เด็กชายธนกฤต ยานุธรรม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20128 เด็กชายธนพงษ์ แก้วน้อย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20129 เด็กชายธนพล วีระคํา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20130 เด็กชายธนพัฒน์ ฆ้องคํา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20131 เด็กชายธนพัฒน์ เสนากูล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20132 เด็กชายธนพัฒน์ อุดมภาคสกุล
20133 เด็กหญิงธนภรณ์ อุทธวงค์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20134 เด็กชายธนภัทร กุลญาณทัสนะ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20135 เด็กชายธนภัทร์ จักรสาน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20136 เด็กชายธนภัทร รัตนชมภู
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20137 เด็กชายธนภัทร สมตัว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20138 เด็กหญิงธนวรรณ กลมกลอม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20139 เด็กชายธนากร ม้ายอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20140 เด็กชายธนาธิป สุคนธพันธ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
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สอบแข่งขันวัดความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ห้องสอบที่ 33 อาคาร 4 ห้อง 434
เลขประจําตัวสอบ
คํานําหน้า / ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
20141 เด็กหญิงธนาภา ธาดาจารึกสกุล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20142 เด็กชายธรรม์ปพน ธรรมใจ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20143 เด็กชายธราเทพ คิดชอบ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
สองพิทยาคม
20144 เด็กหญิงธัญญาดา ทับวงษ์
20145 เด็กหญิงธัญธร ถือแก้ว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20146 เด็กหญิงธัญพิชชา มั่งมี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20147 เด็กชายธันยธร เจดีย์ถา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20148 เด็กหญิงธิญาดา กาเดช
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20149 เด็กหญิงธีรกานต์ สืบสวน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20150 เด็กชายธีร์ธวัช อักษร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20151 เด็กชายธีรเมธ ไชยแก้ว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20152 เด็กชายธีรวุฒิ เทพวีระพงศ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20153 เด็กชายธีระศักดิ์ คําทิพย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20154 เด็กหญิงนงนภัส พอสม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20155 เด็กหญิงนงนภัส หงษ์สิบสอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20156 เด็กชายนนทกร จันทร์กู้
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20157 เด็กหญิงนนท์ธิยา พรมไชย
20158 เด็กชายนพปฎล ถาวรศักดิ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20159 เด็กหญิงนพมาศ สร้อยสาย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20160 เด็กชายนภัส กาญจน์ธนากร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20161 เด็กหญิงนภัสสร ชุมโคกกรวด
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20162 เด็กชายนรภัทร เป็กทอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20163 เด็กชายนราวิชญ์ แกล้วกล้า
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20164 เด็กชายนราวิชญ์ กวางสบาย
20165 เด็กชายนราวิชญ์ วงค์งาม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20166 เด็กหญิงนลินา นรินทร์
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
20167 เด็กชายนวพล เกี๋ยงหนุน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20168 เด็กชายนวพล ตันประเสริฐ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20169 เด็กชายนวพล วังคะออม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20170 เด็กหญิงนันท์นภัส กาวงศ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20171 เด็กชายนันทพงศ์ ธารากุล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20172 เด็กชายนันทวัฒน์ บัวสุข
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20173 เด็กหญิงน้ําหวาน เทียมแสน
20174 เด็กชายบุญญฤทธิ์ สุนันต๊ะ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20175 เด็กหญิงบุษบา วงค์ราษฎร์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
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สอบแข่งขันวัดความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ห้องสอบที่ 34 อาคาร 4 ห้อง 435
เลขประจําตัวสอบ
คํานําหน้า / ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
20176 เด็กชายบูรณัส ไฝเครือ
สองพิทยาคม
20177 เด็กหญิงเบญญาภา อุระวัง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20178 เด็กชายปกรณ์ สุขสีทอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20179 เด็กหญิงปภาณิน บุญตัน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20180 เด็กหญิงปภาวดี สุวรรณภูมิ
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
20181 เด็กชายประกรพงศ์ ม้าทอง
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
20182 เด็กชายประณต จันทรานิมติ ร
20183 เด็กหญิงปริชญา หล้าคํามี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20184 เด็กหญิงปรีชญาน์ ต๊ะถิ่น
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
20185 เด็กหญิงปรียาพร ปิติจะ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20186 เด็กหญิงปวรรณริสา นันทจักร์
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
20187 เด็กหญิงปัณชญา โคตรอาษา
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
20188 เด็กชายปัณณฑัต กวางทอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20189 เด็กชายปัณณธร เลขะวิพัฒน์
20190 เด็กหญิงปัณณภัทร บุญเทียม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20191 เด็กหญิงปิ่นนภา อุดม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20192 เด็กชายปิยพงษ์ พวงถิ่น
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20193 เด็กหญิงปี่นมนัส อุ่นเรือน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20194 เด็กชายปุณณวิช กระจ่างแก้ว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
20195 เด็กหญิงผกามาศ คําปันปู่
20196 เด็กชายพงศกร พรมมิ่ง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20197 เด็กชายพงศภัค แซ่ไหล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20198 เด็กชายพนา ภู่ประภาดิลก
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20199 เด็กหญิงพรนภัส จิตรัตน์
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
20200 เด็กหญิงพรรณพัชร มั่นหมาย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20201 เด็กชายพฤกาทร พิกุลทอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20202 เด็กชายพสธร ฉลวย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20203 เด็กชายพันธุ์ภูมิ โสภารัตน์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20204 เด็กชายพัศพล เหมืองเพิ่ม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20205 เด็กหญิงพิชญาภา กาสร้อย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20206 เด็กหญิงพิชญาวี ดวงแก้ว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20207 เด็กหญิงพิมพ์พจี จดจํา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20208 เด็กหญิงพิมพ์มาดา เงินทอง
20209 เด็กหญิงพิมพ์มาดา วงค์ฉายา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20210 เด็กหญิงพีรกานต์ ชุมภูวัง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
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สอบแข่งขันวัดความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ห้องสอบที่ 35 อาคาร 4 ห้อง 441
เลขประจําตัวสอบ
คํานําหน้า / ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
20211 เด็กหญิงพีรกานต์ ศักดิ์ทอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20212 เด็กชายพีรณัฐ กาวีวน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20213 เด็กชายพูนทรัพย์ ฉิมานุกุล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20214 เด็กชายเพชรไกรลาศ เหรา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20215 เด็กหญิงเพชรลดา ข่มอาวุธ
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
20216 เด็กหญิงภคพร สัทธรรมนุวงศ์
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20217 เด็กชายภคินธร วงค์สกุล
20218 เด็กหญิงภัคจิรา งามแสง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20219 เด็กหญิงภัคอร แก้วเกตุศรี
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
20220 เด็กหญิงภัณฑิรา ฤชาเชวง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20221 เด็กหญิงภัทจิรา สิบน้อย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20222 เด็กหญิงภัทรจิตรา สมฤทธิ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
20223 เด็กหญิงภัทรธิดา โอฬาระวัต
20224 เด็กชายภัทรพงศ์ เชียงลา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20225 เด็กหญิงภัทรวรินทร์ เวรุริยะ
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
20226 เด็กชายภาคภูมิ ทองมอญ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20227 เด็กชายภาคภูมิ ประเพณี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20228 เด็กชายภาคภูมิ มั่งมูล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20229 เด็กชายภาณุมาศ พลอยประดิษฐ พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20230 เด็กชายภาณุวัชร กุญชรพะงา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20231 เด็กชายภาณุวัฒน์ เต็มสี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20232 เด็กชายภาณุวิชญ์ เปียงเก๋
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20233 เด็กชายภาณุวิชญ์ วังทิพย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20234 เด็กชายภานุพงศ์ ทองช่วย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20235 เด็กชายภูชิต จองเจริญกุลชัย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20236 เด็กชายภูมเิ กียรติ ถิ่นเจริญ
20237 เด็กชายภูมิพัฒน์ งามเจริญ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20238 เด็กชายภูมิพิรุฬห์ ทิพย์โพธิ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20239 เด็กชายภูมิภัทร ใจเอื้อน
20240 เด็กชายภูริ พนัสจุฑาบูลย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20241 เด็กชายภูริณัฐ วงค์ขันแก้ว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20242 เด็กชายภูวดล สืบสุโกศล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20243 เด็กชายภูวดิศ รัตนสุวรรณ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20244 เด็กชายภูวเนศ กวางทอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20245 เด็กชายภูวรัตน์ วะรินทร์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
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สอบแข่งขันวัดความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ห้องสอบที่ 36 อาคาร 4 ห้อง 442
เลขประจําตัวสอบ
คํานําหน้า / ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
20246 เด็กชายภูษิต ยะปะนันท์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20247 เด็กชายมนัสวิน นาทาม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20248 เด็กชายมรุพร ชนะจน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20249 เด็กชายมรุพล ชนะจน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20250 เด็กหญิงมัทนีย์ ศรอินต๊ะ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20251 เด็กหญิงเมษณี สนธิพันธ์ศักดิ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20252 เด็กชายยงยศ นามแก้ว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20253 เด็กชายรณกร เมืองแก่น
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20254 เด็กชายรณภพ ปกรณ์รัตน์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20255 เด็กหญิงรดา ปราชญ์วีระกุล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20256 เด็กหญิงรพิษา ทองมั่ง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20257 เด็กชายรพีพงศ์ พลแหลม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20258 เด็กหญิงรมิตา ภู่ตระกูล
พิรยิ าลัยจังหวัดแพร่
20259 เด็กหญิงรวิพร เฉิน
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
20260 เด็กหญิงรัชนีวรรณ สิบน้อย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20261 เด็กชายรัชภูมิ บางศรี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20262 เด็กชายรัฐธรรมนูญ ปัญญาไว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20263 เด็กชายรัฐศาสตร์ ถิ่นทิพย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20264 เด็กหญิงลักษิกา ฤทธิสหกิจ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20265 เด็กหญิงลักษิกา ราชพฤติ
สองพิทยาคม
20266 เด็กชายลัทรพล ทองอ่อน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20267 เด็กหญิงวชิรญาณ์ ทองนพเก้า
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20268 เด็กชายวชิรวิชญ์ เจริญกิจวัฒนากุล พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20269 เด็กชายวรภัทร แมตมาน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20270 เด็กหญิงวรอนงค์ มัดจิต
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20271 เด็กชายวรัญญู แข็มน้อย
20272 เด็กหญิงวรันธร ปัญญาธัญญะ
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
20273 เด็กหญิงวรารัตน์ ยาอินทร์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20274 เด็กหญิงวรินรดา สอนโส
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
20275 เด็กหญิงวริศรา จุมพิต
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20276 เด็กหญิงวาธินันท์ หนักตัน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20277 เด็กชายวายุภักษ์ วงค์ขันแก้ว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20278 เด็กหญิงวิชญาดา ธรรมวงศ์ชัย
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
20279 เด็กชายวิชัยยุตม์ เกี๋ยงคํา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20280 เด็กหญิงวิชุดา หมดทุกข์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
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สอบแข่งขันวัดความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ห้องสอบที่ 37 อาคาร 4 ห้อง 443
เลขประจําตัวสอบ
คํานําหน้า / ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
20281 เด็กชายวิทวัสรังสี ปันต๊ะรังษี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20282 เด็กหญิงวิรัญญพัชร ดาวแดน
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
20283 เด็กชายวิศวะ คําเหมือง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20284 เด็กชายวิษณุพงษ์ ดาวเรือง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20285 เด็กชายวีรภัฏ วิญญาวงศ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20286 เด็กชายวุฒิชัย อุ่นใจน้ํา
20287 เด็กชายวุฒิภัทร ถิ่นหลวง
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
20288 เด็กชายศตคุณ ขัตติสะ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20289 เด็กหญิงศวรรยา เหลาธรรม
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
20290 เด็กชายศศิเดช เหล็กกล้า
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20291 เด็กหญิงศศิวิมล สาใจ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20292 เด็กชายศักรธนพิชญ์ ยืนยงค์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20293 เด็กชายศิรพิ งศ์ วังสุทะ
20294 เด็กชายศิริพัฒน์ ใจวรรณ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20295 เด็กหญิงศิริรัตน์ คําชั่ง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20296 เด็กหญิงศิรีรัตน์ ฝาเรือนดี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20297 เด็กหญิงศิโรรัตน์ ชุมศรี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20298 เด็กชายศุภกร ธรรมวงศ์ชัย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20299 เด็กชายศุภกฤษ คําร้อย
20300 เด็กชายศุภโชค จันทร์ดง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20301 เด็กชายศุภพล เขื่อนแก้ว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20302 เด็กชายศุภพลภ์ เวียงเงิน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20303 เด็กชายศุภวิชญ์ พรมทอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20304 เด็กชายศุภากร เขื่อนเก้า
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20305 เด็กหญิงศุภากร สายวงศ์
20306 เด็กหญิงศุวิมล ผิวขํา
สองพิทยาคม
20307 เด็กชายเศรษฐวัฒน์ ประทุม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20308 เด็กหญิงษุเมษา ฆ้องชัย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20309 เด็กชายสงกรานต์ ขะบวน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20310 เด็กชายสจพล บรรเลง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20311 เด็กชายสรณัส จีกัน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20312 เด็กหญิงสลินลา กวางเต้น
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20313 เด็กชายสหรัฐ เชาว์พยัคฆ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20314 เด็กหญิงสัณห์สินี บัวคํามา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20315 เด็กชายสิทธิกร สมวรรณ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
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สอบแข่งขันวัดความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ห้องสอบที่ 38 อาคาร 4 ห้อง 444
เลขประจําตัวสอบ
คํานําหน้า / ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
20316 เด็กชายสิทธิพงศ์ จินเพชร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20317 เด็กชายสิรภพ ขยัก
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20318 เด็กชายสิรวิชญ์ แสวงหา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20319 เด็กชายสิรวิชญ์ ขงขันมณีเวช
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20320 เด็กชายสืบศิลป์ วีระศรี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20321 เด็กหญิงสุชาดา มูลเมือง
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
สองพิทยาคม
20322 เด็กหญิงสุทธนา ต้นโสด
20323 เด็กหญิงสุทธิดา สุทธิสาร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20324 เด็กหญิงสุทธินี ต้นโสด
สองพิทยาคม
20325 เด็กหญิงสุพิชญา พันธุ์พิศาล
สองพิทยาคม
20326 เด็กชายสุรดิษ สมทรา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20327 เด็กชายสุรพิชญ์ แสงทิพย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20328 เด็กหญิงสุวพิชญ์ สมบัตินันทน์
สองพิทยาคม
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
20329 เด็กหญิงสุวรา อินทราวุธ
20330 เด็กชายอชิรญ์ วังทิพย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20331 เด็กชายอโณทัย จันทร์ที
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20332 เด็กชายอดุลวิทย์ ไชยบุญเรือง
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
20333 เด็กชายอติรุจ กิตติรัชพงษ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20334 เด็กชายอนรรฆ ป้องกัน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20335 เด็กหญิงอนันตญา ต่อกัน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20336 เด็กหญิงอภิชญา โนจักร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20337 เด็กชายอภิรัฐ กันตะนา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20338 เด็กชายอภิวิชญ์ คณะนัย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20339 เด็กชายอภิวิชญ์ ประกาศ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20340 เด็กชายอภิษฎา กาศคําสุข
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20341 เด็กชายอภิสิทธิ์ วันมหาใจ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20342 เด็กชายอภิสิทธิ์ วิไล
20343 เด็กหญิงอมรรัตน์ โพตะเภา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20344 เด็กหญิงอมราพร สรณานุภาพ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20345 เด็กชายอมลวัทน์ กาวีวงค์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20346 เด็กชายอมลวัทน์ มั่นคง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20347 เด็กหญิงอรพิมล นันใจวงค์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20348 เด็กชายอรรถกร ไข่คํา
พิรยิ าลัยจังหวัดแพร่
20349 เด็กชายอรรถพล โคตรสมบัติ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20350 เด็กหญิงอริสรา ยะนันโต
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
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สอบแข่งขันวัดความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ห้องสอบที่ 39 อาคาร 4 ห้อง 445
เลขประจําตัวสอบ
คํานําหน้า / ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
20351 เด็กหญิงอริสา ผิวงาม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20352 เด็กชายอัฒฑ์ สายทองคํา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20353 เด็กชายอัณณา อุทัศน์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20354 เด็กชายอัศจรรย์ หมื่นศรี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20355 เด็กหญิงอาจารี เอี่ยมสอาด
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20356 เด็กหญิงอาทิตยา ลือโฮ้ง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20357 เด็กหญิงอาภิสรา ถาวรเสน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20358 เด็กชายอิงครัตน์ ตาแก้ว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20359 เด็กชายอิทธิกร ลือโฮ้ง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20360 เด็กชายอิสรานุวัฒน์ วานิชพิพัฒน์ พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20361 เด็กชายเอื้ออังกูร บุญสวรรค์
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