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สอบแข่งขันวัดความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องสอบที่ 40 อาคาร 5 ห้อง 522
เลขประจําตัวสอบ
คํานําหน้า / ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
40001 นางสาวกชกร ทองทา
สองพิทยาคม
40002 นายกนต์ธร เหล่าดํารงค์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40003 นางสาวกนิษฐา ต๊ะเอ้ย
ลองวิทยา
40004 นางสาวกมลชนก ต้นกัน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40005 นางสาวกรวรรณ เหงยสูง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
สองพิทยาคม
40006 นางสาวกรวิภา ใจพริ้ง
40007 นายกรีฑาพล พริบไหว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40008 นายกฤษณพงศ์ ถิ่นสุข
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40009 นายกษิดิ์เดช กฤษดาวาณิชย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40010 นายกษิดิศ สิงห์เขียว
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40011 นายกษิดิศ แนวณรงค์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40012 นายก้องเกียรติ ไตรพนา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40013 นายก้องภูภพ เกี๋ยงคํา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
ลองวิทยา
40014 นางสาวกัญญาณัฐ ปันตุ่น
40015 นางสาวกัญญาณัฐ หวังสุข
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40016 นางสาวกัญญารัตต์ คําลม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40017 นายกันต์ธร เหล่าดํารงค์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40018 นายกันตพงศ์ นุ่มนวล
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40019 นายกันตวิชญ์ อะทะเสน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40020 นางสาวกันยารัตน์ วิเชียรกันทา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40021 นายกัมปนาท จันทร์ตา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40022 นางสาวกัลยารัตน์ อาวาส
40023 นางสาวกาญจนา กาวีวน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40024 นายกิตติคุณ นาพรม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40025 นายกิตติคุณ เป็กทอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40026 นายกิตติเชษฐ์ ฉลอม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40027 นางสาวกิตติญาพร วิใจยา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40028 นายกิตติธัช ศรีทันต์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40029 นายกิตติภัค ล้วนมณี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40030 นายกิตติศร วิธุระ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40031 นางสาวกุลณัฐ ท่วมอ้น
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40032 นางสาวกุลนาถ โกสิน
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40033 นายกุลวิวัฒน์ นาทธีรนันท์
สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
40034 นางสาวเก็จแก้ว คําทิพย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40035 นางสาวเกณิกา คําทิพย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
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สอบแข่งขันวัดความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
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เลขประจําตัวสอบ
คํานําหน้า / ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
40036 นางสาวเกวลี คําทิพย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40037 นางสาวเกศินี สังข์รัมย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40038 นายเกียรติกุล ไม้โคกสูง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40039 นายเกียรติทวีพัฒน์ ยะปะนัน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40040 นายเกียรติภูมิ ถังทอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40041 นายคณาธิป ดวงแก้ว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40042 นายจตุรวิชญ์ จันทร์ฉาย
40043 นางสาวจอมขวัญ ชาติพจน์
สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
40044 นายจักรภัทร ไพจิตร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40045 นายจักรินทร์ ถุงสุวรรณ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40046 นางสาวจันทร์ชวรา ด่านสกุล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40047 นางสาวจันทร์วลัย แซ่ลี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40048 นายจารุกิตติ์ แก้วมณี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40049 นางสาวจารุพิชญา วงศ์ปินะ
นารีรตั น์จังหวัดแพร่
40050 นางสาวจิดาภา อ่ําเอี่ยม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40051 นายจิรภัทร วงศ์ธง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40052 นายจิรวัฒน์ โกสินทร์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40053 นายจิรสินธิ์ สีระสา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40054 นายจิราธิป เวียงทอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40055 นางสาวจีราพัชร ไชนวงศ์
สองพิทยาคม
40056 นายเจตนิพัทธ์ จันทร์ดวง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
สองพิทยาคม
40057 นางสาวเจนจิรา คําแข่ง
40058 นายเจริญศักดิ์ เวียงลอ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40059 นายเจษฎากร เทพวงค์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40060 นายเจษฎากร อรินคํา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40061 นางสาวชญานินทร์ นุนํา
ลองวิทยา
40062 นางสาวชญานิษฐ์ อินทุดม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40063 นางสาวชนัญชิดา องอาจ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40064 นางสาวชนากานต์ เริงรมย์
สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
40065 นายชนาธิป บุญที่สุด
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40066 นางสาวชนาพร คําวิชิตร
40067 นางสาวชนิภรณ์ ป้อศรี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40068 นางสาวชมพู่ แซ่ท้าว
สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
40069 นายชยานันต์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40070 นายชยานันท์ โชติปฏิเวชกุล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
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เลขประจําตัวสอบ
คํานําหน้า / ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
40071 นางสาวชยาภรณ์ วรรณทะนะ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40072 นางสาวชยาภรณ์ สุกใส
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40073 นายชยาวัฒน์ ชมมัชยา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40074 นางสาวชยิสรา คงยืน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40075 นางสาวชลธิกา หงษ์หนึ่ง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40076 นายชลภัทร สารดี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40077 นางสาวชลลดา กาศมัยจันทร์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40078 นางสาวชลิตา อินป้อง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40079 นางสาวชวัลรัตน์ วงศ์ญาติ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40080 นายชัยวัฒน์ งามสัตตบุษย์
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40081 นางสาวชุติกาญจน์ ชื่นบาน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40082 นายชุมพล กิ่งแก้ว
สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
40083 นายไชโย ทองปวน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40084 นางสาวญานิกา หมื่นแสน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40085 นางสาวฐิติชญาณ์ กวางเดินดง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40086 นางสาวฐิติพร ขุนพรหม
40087 นายฐิติพันธ์ รุ่งเรืองเลิศ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40088 นางสาวฐิติรัตน์ ปาคํา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40089 นายฐิติวุฒิ มะนุ่น
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40090 นายฐิติศักดิ์ คํารังษี
40091 นางสาวณกุลกานต์ สิงห์เหาะ
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40092 นางสาวณธีพร หมายชม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40093 นายณพวีร์ พัฒน์ธนวัฒน์
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40094 นายณภัทร คงถาวร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40095 นายณภัทร วารีสอาด
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40096 นายณภัทร หอมจันทร์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40097 นางสาวณภัทรจิรา คุ้มทรัพย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40098 นางสาวณัชชา กาทองทุ่ง
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40099 นายณัชพล กาทองทุ่ง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40100 นางสาวณัฐชญา จันตา
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40101 นายณัฐชนน สมยะ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40102 นางสาวณัฐณิชา กอบกํา
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40103 นางสาวณัฐณิชา ศรีเรือน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40104 นางสาวณัฐณิชา เสนาถี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40105 นางสาวณัฐธยาน์ ขวดแก้ว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
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เลขประจําตัวสอบ
คํานําหน้า / ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
40106 นางสาวณัฐธิดา สุวรรณโครต
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40107 นายณัฐนนท์ ใจดี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40108 นางสาวณัฐนรี ยอดสอน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40109 นายณัฐนันท์ ผาคํา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40110 นางสาวณัฐนารี ขันทอง
สองพิทยาคม
40111 นายณัฐพงศ์ จินายะ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40112 นางสาวณัฐพร อุดม
สองพิทยาคม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40113 นางสาวณัฐพร จันทร์รักษ์
40114 นายณัฐพล จิตพยัคฆ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40115 นายณัฐพล อินทวงค์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40116 นายณัฐภัทร เอี่ยมสําอางค์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40117 นายณัฐภู ชาญสุธีนนท์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40118 นางสาวณัฐริกา คําเฮียง
สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
40119 นางสาวณัฐริกาญจน์ วิชาวุฒิพงษ์ นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40120 นางสาวณัฐรุจา สุปัญญา
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40121 นายณัฐวัฒน์ เทพรักษา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40122 นายณัฐวุฒิ บ่อคํา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40123 นายณัฐสรัล มีเจริญ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40124 นายดรัณภพ พันธุรัตน์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40125 นายแดนดาว คณะนัย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40126 นายตรีทเศศ จันตะปะตุ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40127 นายต่อตระกูล นรินทร์จันทร์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40128 นายตะวัน พัฒนวุฒพนธ์
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40129 นายตุลย์ สัทธรรมนุวงศ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40130 นายถลัษนันท์ อาชาชาญ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40131 นายทรงวุฒิ กันทะหล้า
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40132 นายทักษ์ดนัย แก้วศิริพันธ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40133 นายทัศมาพล บุญจันทึก
40134 นางสาวทิชากร ชมเปราะ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40135 นายเทียนชัย ลือโฮ้ง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40136 นายธนกร นรินสุวรรณ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40137 นายธนกฤต โรจนวิภาต
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40138 นายธนกฤติ งามสะอาด
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40139 นายธนกานต์ รอดหลํา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40140 นางสาวธนธรณ์ กลั่นเขียว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
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สอบแข่งขันวัดความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องสอบที่ 44 อาคาร 5 ห้อง 526
เลขประจําตัวสอบ
คํานําหน้า / ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
40141 นายธนธรณ์ ปวงจักรทา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40142 นายธนบดินทร์ ห้าวหาญ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40143 นายธนบดี โกสินทร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40144 นายธนบดี พันธุ์เวช
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40145 นายธนพล อัมพรสวัสดิ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40146 นายธนภัทร เขื่อนแก้ว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40147 นายธนภัทร คําลือ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40148 นายธนภัทร ทันระกา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40149 นายธนภัทร เทศพิทักษ์
40150 นายธนรัฐ เดือนเพ็ญ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40151 นายธนวัฒน์ กาวิละ
สองพิทยาคม
40152 นายธนวัฒน์ แก้วสมนึก
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40153 นายธนวัฒน์ ใจเอื้อน
40154 นายธนวัฒน์ เป็กกันใจ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40155 นายธนวัฒน์ พริ้งเพลิด
40156 นายธนวิชญ์ ชาป่ง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40157 นายธนะศักดิ์ กาวี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40158 นางสาวธนัชชา เขื่อนพันธ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40159 นางสาวธนัชพร อินทร์วงค์
สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
40160 นางสาวธนัชพร เครือแก้ว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40161 นายธนา โชคนิมิตไพศาล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40162 นายธนากิจ วังกาษร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40163 นายธนาธร สุขทอง
40164 นายธราเทพ สุขวัฒนพันธ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40165 นายธัชพงศ์ ถิ่นสอน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40166 นางสาวธัญทิพย์ อู่เงิน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40167 นางสาวธัญลักษณ์ ทิพยกมลพันธ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40168 นางสาวธัญลักษณ์ วังโพธ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40169 นางสาวธัญวรัตม์ ทนันชัย
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40170 นางสาวธัญสินี ทองไหล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40171 นายธันยกานต์ รัตนะ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40172 นางสาวธันย์ชนก ทิพยกมลพันธ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40173 นางสาวธันยพร รงค์วราโรจน์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40174 นายธันวรัตม์ กาศเกษม
สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
40175 นางสาวธารทิพย์ อินทร์รัตน์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
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สอบแข่งขันวัดความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องสอบที่ 45 อาคาร 5 ห้อง 532
เลขประจําตัวสอบ
คํานําหน้า / ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
40176 นางสาวธาราทิพย์ เป็กทอง
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40177 นายธาริต กัมมานุสร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40178 นางสาวธิติสุดา ยศบุญมี
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40179 นายธีธัช วีรณรงค์กร
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40180 นายธีรชัย วงศ์ดาว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40181 นายธีรภัทร คําเทพ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40182 นายธีรภัทร์ จักรทิพย์
พิรยิ าลัยจังหวัดแพร่
40183 นายธีรภัทร จุมพิศ.
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40184 นายธีรภัทร มังกะระ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40185 นายธีรภัทร ม้าชัย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40186 นางสาวนงนภัส ยุทธแสน
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40187 นายนนทกานต์ ดอนดง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40188 นายนนธกานต์ นันต๊ะแก้ว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40189 นายนพทวี ชัยเลิศศรี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40190 นายนราธร บุญประสิทธิ์
40191 นายนราวิชญ์ คําเหลือง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40192 นายนวพล กุลสุทธิ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40193 นายนวพล ฝึกหัด
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40194 นางสาวนันทนัช จันลิ
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40195 นายนันทพงศ์ แสงอาวุธ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40196 นายนันทภพ แสงอาวุธ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40197 นางสาวนันทิชา ไผ่ล้อม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40198 นางสาวนันทิภัคค์ กมลเจิดสวัสดิ์
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40199 นางสาวนาถลดา พิทักษ์นัยกุล
ลองวิทยา
40200 นายนิกร กินร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40201 นางสาวนิจฉรา มุ้งตุ้ย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40202 นายนิติพัทธ์ โชติกยานนท์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40203 นายนิติภัทร อุ่นอารมย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40204 นายนิทธนต์ นันทะเรือน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40205 นางสาวนิรัชพร จิตชู
40206 นางสาวนิศามณี มณีโชติ
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40207 นายบรรณวัฒน์ เหมืองอุ่น
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40208 นางสาวบัณฑิตา ท้าวถึง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40209 นางสาวบัณฑิตา ฮะวังจู
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40210 นายบุญยวัทน์ มงคล
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
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สอบแข่งขันวัดความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องสอบที่ 46 อาคาร 5 ห้อง 533
เลขประจําตัวสอบ
คํานําหน้า / ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
40211 นางสาวบุญสิตา แสงสกุล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40212 นางสาวเบญญทิพย์ เดือนดาว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40213 นางสาวเบญญา วังชุมทอง
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40214 นายปกป้อง โคตรอาษา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40215 นางสาวปฏิญา พรมมาลา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40216 นายปฏิพล ชูเชิด
สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
40217 นางสาวปฐพร วงศ์ดาว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40218 นายปฐวิชญ์ วชิรัคกุล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40219 นางสาวปพิชญา เด็ดขาด
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40220 นายปภาวินท์ ออธนศิริพงศ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40221 นายปรเมษ ใจสุดา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40222 นายปรเมษฐ์ คําสอน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40223 นางสาวประภากวิน อะทะ
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40224 นายปรัตถกร วงศ์สูง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40225 นางสาวปริฉัตร สว่างเมฆฤทธิ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40226 นายปริพัฒน์ ยวนสี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40227 นางสาวปรียามล ศรีใจวงศ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40228 นางสาวปวีณา สระทองพูล
สองพิทยาคม
40229 นายปองภพ เหมืองอุ่น
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40230 นางสาวปองหทัย อาตวงษ์
40231 นายปัณณ์ สถิตย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40232 นางสาวปัณณธร วงศ์ศาลา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40233 นางสาวปัทมา สารภีเนตร์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40234 นางสาวปาหนัน พุดดวง
สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
40235 นายปิติพล ธนูมาศ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40236 นายปิยดณัย กวาวหนึ่ง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40237 นายปิยราช ทานัน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40238 นางสาวปิยะธิดา เวียงนาค
40239 นายปิยะราช เมษา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40240 นายปิยังกูร แช่มชื่น
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40241 นางสาวปิยาวรรณ แก่นทอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40242 นายปุณณวิช อนามัย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40243 นางสาวปุณยนุช เสนาธรรม
สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40244 นางสาวเปมิกา นวบุญพิทักษ์
40245 นางสาวเปี่ยมใจ แป้นแก้ว
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
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สอบแข่งขันวัดความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องสอบที่ 47 อาคาร 5 ห้อง 534
เลขประจําตัวสอบ
คํานําหน้า / ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
40246 นายพนาย แสงอ่อน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40247 นายพงศกร ย่างรวีไพศาล
สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
40248 นายพงศกร สุนันทะพงศ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40249 นายพงศ์ณพิสุทธิ์ ยิ้มแย้ม
40250 นายพงษธรณ์ ใจดี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40251 นายพงษ์ภูมิ กิตติกมลพันธุ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40252 นายพชรภูมิ ตันตื้อ
40253 นางสาวพรธิดา เงินคล้าย
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40254 นางสาวพรนภัส แสนมูล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40255 นางสาวพริริสา โมรารักษ์
40256 นายพลกฤต สุทธิกาปลูก
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40257 นายพลภัทร วงค์งาม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40258 นางสาวพลอยชมพู ผาทอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40259 นางสาวพัชรีภรณ์ อินทาหลา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40260 นางสาวพัตรพิมล เกษตรกรชน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40261 นายพัทธนพงษ์ ขวดแก้ว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40262 นางสาวพิชญธิดา แสนว่าง
สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
40263 นางสาวพิชญาภา หงษ์หนึ่ง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40264 นายพิชญุตม์ สาณะเสน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40265 นางสาวพิชย์ณิศา โสฬสลิขิต
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40266 นางสาวพิชามญชุ์ คําวงศ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40267 นางสาวพิมชนก ขาวสะอาด
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40268 นางสาวพิมพ์มาดา พุ่มไสว
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40269 นางสาวพิยดา ถิ่นหลวง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40270 นายพิริยพงศ์ จัดของ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40271 นายพีรพล สาระขันธ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40272 นายพีรวิชญ์ พวงดอก
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40273 นางสาวเพชรนภา ปัญโญ
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40274 นายภควัต จินากุล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40275 นางสาวภคิณี ถิ่นทิพย์
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40276 นางสาวภัคจิรา เกิดพุ่ม
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40277 นางสาวภัคจิรา ภักดี
ลองวิทยา
40278 นางสาวภัคจิรา ปาลี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40279 นางสาวภัคจิรา ฟองแพร่
40280 นางสาวภัครมัย กองกูล
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
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สอบแข่งขันวัดความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
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คํานําหน้า / ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
40281 นายภัทรธร ม้าทอง
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40282 นางสาวภัทรพร ศรีม่วง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40283 นายภัทรพล ทุมพิลา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40284 นายภัทรวัต จิตฤทธิ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40285 นางสาวภัทราพร เมืองมูล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40286 นายภาคิน พ่อศรียา
สองพิทยาคม
40287 นายภาณุพงศ์ อินต๊ะปัญญา
สองพิทยาคม
40288 นายภาณุพงษ์ หล้าสมบูรณ์
สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
40289 นายภานรินทร์ เกียรติศิริถาวร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40290 นายภานุวัฒน์ สมประเสริฐ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40291 นายภาวิช จุมพิต
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40292 นางสาวภาวินี ไชยวงศ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40293 นายภีมภัทร กาศสมบูรณ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40294 นายภูตะวัน ถุงเงิน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40295 นายภูบดินทร์ ทะตัน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40296 นายภูมิรัฐ ธนะภาษี
40297 นายภูริ จิระพงษ์สุวรรณ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40298 นางสาวภูริมาศ เทือกชัยคํา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40299 นายภูริวัฒน์ สาระนัย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40300 นายภูวรินทร์ ยะตาหิ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40301 นางสาวภูษณิศา บุตรแก้ว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40302 นางสาวยุภาภรณ์ โคมกลาง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40303 นางสาวยุวนาถ ท่าช้าง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40304 นายรวิชช์ อริยชัยสกุล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40305 นายรัชชานนท์ แก้วศิริพันธ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40306 นายรัชชานนท์ มะโนเกี๋ยง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40307 นางสาวรัชนีวรรณ นวลใจบุตร
สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
40308 นายรัฐศาสตร์ งาต้น
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40309 นายรัฐสมา สําเนียง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40310 นางสาวรัตนกร การินตา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40311 นายราชัน ชัยนนถี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40312 นางสาวรุธิรดา บุญเรือง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40313 นางสาวลลิตา ชูศรีจันทร์
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40314 นางสาวลักขิกา พริมมา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40315 นางสาวลักษณพร เรือนคํา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
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สอบแข่งขันวัดความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
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เลขประจําตัวสอบ
คํานําหน้า / ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
40316 นายวชิรวิทย์ สันป่าเป้า
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40317 นางสาววนิดา ไทยเก่ง
สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
40318 นางสาววรรณภา สุดสม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40319 นางสาววรรณิภา สีแก้วป่า
สองพิทยาคม
40320 นางสาววรัญญา ชัยมูล
สองพิทยาคม
40321 นางสาววรัญญา เพียวสําราญ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40322 นายวรัญญู ประเวช
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40323 นายวราเทพ อุดธรรมใจ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40324 นางสาววราภรณ์ ยุทธแสน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40325 นางสาววริษา ทิพละ
สองพิทยาคม
40326 นายวัชรพล คงชน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40327 นางสาววัฒนรัตน์ กาบจันทร์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40328 นายวัศพล สุคันธมาลา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40329 นายวัศพล อินทร์ลอย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40330 นางสาววิชญาดา แนวลาด
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40331 นางสาววิชญาพร สันป่าเป้า
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40332 นายวิทวัส ดวงสุวรรณ
สองพิทยาคม
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40333 นางสาววีรดา สมรูป
40334 นายวีรภัทร กาศมัยจันทร์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40335 นางสาววีรภัทรา ทองขัติ
สองพิทยาคม
40336 นายวุฒิพงศ์ ต๊ะอุ่น
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40337 นางสาวศรสวรรค์ จินารักษ์
40338 นายศรัณย์ ปงเสาร์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40339 นายศรัณย์ภัทร ยาใจ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40340 นางสาวศศินิภา มณีศรี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40341 นางสาวศศิวิมล ปวงเหมือง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40342 นางสาวศิรประภา ธงหนึ่ง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40343 นางสาวศิราพร พิมเสน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40344 นางสาวศิรินญา เขื่อนคํา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40345 นางสาวศิรินันท์ คําอู
40346 นายศิริพงค์ แสนอุ้ม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40347 นางสาวศิริพร จินาเคียน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40348 นายศิริพันธ์ แสนอุ้ม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40349 นายศิวัช สิทธิพัฒนา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40350 นางสาวศุจินธร พุธทรง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่

หน ้าที 10

ลงชื่อ

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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คํานําหน้า / ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
40351 นางสาวศุจีภรณ์ กาศบํารุง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40352 นายศุภกร กุดีศรี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40353 นายศุภกร คงประพันธ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40354 นายศุภกร น้อมเศียร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40355 นายศุภกร สอนเพ็ง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40356 นายศุภกฤต อินต๊ะจันทร์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40357 นายศุภการต์ สลีอ่อน
พิรยิ าลัยจังหวัดแพร่
40358 นายศุภกิจ สลับศรี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40359 นายศุภณัฐ ชอบธรรม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40360 นายศุภณัฐ เป็นใจ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40361 นางสาวศุภนิช มีวรรณสุขกุล
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40362 นางสาวศุภพร สันป่าแก้ว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40363 นางสาวศุภมาศ ดีมา
ลองวิทยา
40364 นายศุภฤกษ์ คงประพันธ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40365 นายศุภวิชญ์ วรรณา
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40366 นางสาวศุภัคธัญณี อิสรานนท์ยามี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40367 นางสาวศุภากร คะลาศรีตระกูล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40368 นางสาวสกุลทิตา ศรีระวัตร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40369 นางสาวสกุลภัทร ศรีระวัตร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40370 นางสาวสมมิตรา สารวุฒิพันธ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40371 นางสาวสมสกุล แก้วคํา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40372 นายสรชัย คงโต
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40373 นางสาวสรัญญา อนุวงศ์
สองพิทยาคม
40374 นายสราวุธ พริบไหว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40375 นางสาวสวรส สวัสดิ์มูล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40376 นางสาวสัชญา ติภาวัง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40377 นายสันติสุข กองโกย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40378 นายสายฟ้า ดวงจันทร์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40379 นางสาวสิดาพร สายอุต
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40380 นางสาวสิตานัน ผัดหล้า
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40381 นายสิทธิพล อุ่นอารมณ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40382 นายสิทธิศักดิ์ จักรทิพย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40383 นายสิรวิชญ์ เขื่อนแก้ว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40384 นายสิรวิชญ์ สมหมาย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40385 นายสิรวุฒิ มะโนรา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
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สอบแข่งขันวัดความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
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คํานําหน้า / ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
40386 นางสาวสิริบูรณ์ อู่ทอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40387 นางสาวสุกัญญา สุขยิ่ง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40388 นางสาวสุจพัชญา บรรเลง
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40389 นางสาวสุชัญญา ถิ่นถา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40390 นางสาวสุชาดา สุวิวัฒนา
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40391 นายสุทธญาณ์ ทาขาว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40392 นางสาวสุทธิดา หงส์จินดาพันธ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40393 นายสุทธิพงษ์ จันทรา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40394 นายสุทเนตรธินันท์ ถุงคํา
สองพิทยาคม
40395 นางสาวสุพิชฌาย์ แก้วกูลฑล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40396 นางสาวสุพิชญา ทะตัน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40397 นางสาวสุภนิดา สมพันวงศ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40398 นางสาวสุภาพร คัมภีรรังสี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40399 นายสุรกฤต พื้นดี
40400 นายสุรพัศ ตันตะโยธิน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40401 นายสุริยา หาญจริง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40402 นางสาวโสภิตา จิณวงศ์
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40403 นางสาวหงษ์ฟ้า แสงศรี
สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
40404 นางสาวอชิรญา อุ่มอารมย์
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40405 นางสาวอชิรญา ใจโฮ้ง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40406 นายอธิษฐ์ บุญทา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40407 นายอนณ พยุงวิวัฒนกูล
40408 นายอนุพงศ์ กาศสนุก
สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
40409 นายอนุวัฒน์ สมจิตต์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40410 นางสาวอภิชญา พรมลักษณ์
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40411 นางสาวอภิชญา กาวิชัย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40412 นายอภินัทธ์ สุวรรณาลัย
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40413 นายอภิวิชญ์ พานิชย์วิลัย
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40414 นางสาวอมรพรรณ อภิเนาวนิเวศน์ พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40415 นายอมรศักดิ์ วงสวาห์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40416 นางสาวอรนิชา สิทธิวงศ์
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40417 นางสาวอรรถชา แซ่ห่าน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40418 นางสาวอลิสา อินติ๊บ
40419 นายอัครพล เชาว์แล่น
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40420 นายอัครพล พอสม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
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ลงชื่อ

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

สอบแข่งขันวัดความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องสอบที่ 52 อาคาร 5 ห้อง 545
เลขประจําตัวสอบ
คํานําหน้า / ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
40421 นางสาวอัญชิสา ใจเฉื่อย
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40422 นางสาวอัญธิชา กงใจ
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40423 นายอัศวพงษ์ กล้าจริง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40424 นายอาทิตย์ ผาทอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40425 นางสาวอารยา คงยืน
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40426 นายอิทธิฤทธิ์ ถิ่นแถลบ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40427 นางสาวอิศริยาภรณ์ สังข์ทอง
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
40428 นายอุทัย ผาทอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
40429 นายเอกมณฑล ธิมาชัย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่

หน ้าที 13

ลงชื่อ

