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สอบแข่งขันวัดความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ห้องสอบที่ 54 อาคาร 9 ห้อง 922
เลขประจําตัวสอบ
คํานําหน้า / ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
50001 นายกตัญญู กาหลง
สองพิทยาคม
50002 นางสาวกนกพร ผาสอน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50003 นางสาวกนกรัตน์ เจนวิทย์กิจ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50004 นางสาวกมนมณี บุญหนัก
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50005 นางสาวกมลฉัตร วันดี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50006 นางสาวกมลทิพย์ วงศ์ประดิพัทธ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50007 นางสาวกรชนก หน่อแก้ว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50008 นายกรธวัช วิเศษไพฑูรย์
50009 นางสาวกรพินธุ์ บุญยืน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50010 นายกฤตวัฒน์ ทองนพเก้า
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50011 นายกฤตวิทย์ กําจัด
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
50012 นางสาวกฤติกา เทพรักษ์
50013 นางสาวกฤติกา ส่งแสง
สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
50014 นายกฤษณพงศ์ ผิวอ่อน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50015 นายกฤษณะ ท้าวถึง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50016 นางสาวกษมพร สมหมาย
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
50017 นางสาวกัญจนพร สุขประเสริฐ
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
50018 นางสาวกัญญาภรณ์ ไชยมงคล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50019 นางสาวกัญญาภัค กําไร
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
50020 นางสาวกัญญารัตน์ พิมพะเคณา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50021 นายกันต์ นิมิตรประเสริฐ
50022 นางสาวกันต์กนิษฐ์ เนยคํา
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
50023 นางสาวกันต์ฤทัย ถือนิล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50024 นายกันต์ศักดิ์ จัดของ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50025 นางสาวกันตินันท์ จันทร์สีหราช
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50026 นายกิติพัฒน์ โชติธนาบริพันธ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50027 นางสาวกุลณัฐ ขอนเดื่อ
สองพิทยาคม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50028 นางสาวกุลธรา บุญสิทธิ์
50029 นางสาวเก็จมณี ทนันชัย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50030 นางสาวเกตุวารี กันปินะ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50031 นางสาวเกวลิน ธรรมจินดา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50032 นายจตุรเทพ ใจประเชียง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50033 นายจรายุทธ ลี
สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50034 นางสาวจริยา อึ้ง
50035 นายจักรพงศ์ กวาวสาย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
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สอบแข่งขันวัดความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ห้องสอบที่ 55 อาคาร 9 ห้อง 923
เลขประจําตัวสอบ
คํานําหน้า / ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
50036 นายจักรภัทร ธุระกิจ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50037 นางสาวจารวี เหล่าใหญ่
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
50038 นายจารุพัฒน์ธนา อัศวะมงคล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50039 นายจิรกฤต กาศลังกา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50040 นายจิรกิตต์ สมบัติ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50041 นายจิรพัฒน์ สมบัติ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50042 นายจิรภัทร ธนูมาศ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50043 นายจิรวัฒน์ พุฒิมา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50044 นายจิรัฐพงศ์ กาศโอสถ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50045 นายจีรวัฒน์ แก้วคํา
สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
50046 นางสาวจุติพร โยธกุลสิริ
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
50047 นางสาวจุฬารัตน์ ยิ่งหาญ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50048 นายเจษฎ์ วรารัตน์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50049 นายเจษฎากร แสงสาย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50050 นายเจษฎาภรณ์ เสือเพชร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50051 นายฉัตรมงคล จันทร์ตา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50052 นางสาวชญาดา ยะปะนันท์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50053 นางสาวชญานี มุ้งทอง
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
50054 นางสาวชญาภา สมหมาย
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50055 นางสาวชฎาพร ถาบู้
50056 นายชนกันต์ วันมูล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50057 นายชนะชล จอมพรวญ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50058 นางสาวชนัญดา ธรรมสรางกูร
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
50059 นางสาวชนันท์กานต์ ฉัตรเกียรติคุณ นารีรัตน์จังหวัดแพร่
50060 นายชนาธิป โอชา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50061 นางสาวชนิกา วงศ์อยู่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50062 นายชนินกร กาศเกษม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50063 นายชนุตม์ ใจสุดา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50064 นางสาวชเนตตี กาญจนคงคากุล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50065 นางสาวชลธิชา พิมพ์สวัสดิ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50066 นางสาวชลธิดา พรมวัง
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
50067 นายชลสิทธิ์ ดวงแก้ว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50068 นางสาวชวัลรัตน์ ประสารยา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50069 นายชัยพันธ์ จันตา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50070 นายชาคริต เจริญนุกุล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
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สอบแข่งขันวัดความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ห้องสอบที่ 56 อาคาร 9 ห้อง 924
เลขประจําตัวสอบ
คํานําหน้า / ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
50071 นายชาญวิทย์ จุวรรณ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50072 นายชุติพนธ์ ป๋องสลัด
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50073 นางสาวเชิญพิชา ชยเมธานนท์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50074 นายญาณพัทธ์ ยะปะนัน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50075 นางสาวญาณินท์ นาโตนด
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50076 นางสาวญาณิศา ชื่นบาน
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
50077 นางสาวญาณิศา สุขผสม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50078 นางสาวญาดา สมร่าง
สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
50079 นายฐิติกร กาวิชัย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50080 นางสาวฐิติกาญจน์ น้อยนคร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50081 นายฐิติพร เริงรมย์
สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
50082 นางสาวณัชธภากร สบายสุข
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50083 นางสาวณัฎฐพร สัมมาพล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50084 นายณัฏฐกิจ แก้วกล้า
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50085 นายณัฏฐกิตติ์ ยืนชีวิต
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50086 นางสาวณัฏฐณิชา เผ่าจันทร์วงษ์
50087 นางสาวณัฐกมล สําลีราช
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50088 นายณัฐชนน รัชตวรคุณ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50089 นายณัฐชนน สง่างาม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50090 นายณัฐดนย์ นิลสนธิ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50091 นายณัฐดนัย เขียวแก้ว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50092 นางสาวณัฐธิดา สมฤทธิ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50093 นางสาวณัฐธิดารัตน์ วงศ์ตา
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
50094 นายณัฐปพน นุขุนทด
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50095 นายณัฐพงศ์ ริมฝาย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50096 นายณัฐพล ถาปนา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50097 นางสาวณัฐรัตน์ หัตถ์ปทุม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50098 นายณัฐวีร์ จันทวงศาทร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50099 นายณัฐวีร์ พึ่งราษฎร์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50100 นายณัฐวุฒิ จารุปาลี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50101 นายณัฐวุฒิ ทนันชัย
50102 นายณัฐวุฒิ ลือโฮ้ง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50103 นางสาวณิชาภัทร ปัญญาสว่างจิตร นารีรัตน์จังหวัดแพร่
50104 นางสาวณิศวรา ทิพย์กาญจนกุล
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
50105 นายดนัย วงศ์วาร
สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
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สอบแข่งขันวัดความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ห้องสอบที่ 57 อาคาร 9 ห้อง 925
เลขประจําตัวสอบ
คํานําหน้า / ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
50106 นายดนุภพ ทะลอย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50107 นายติณณภพ เศรษฐพันธ์
สองพิทยาคม
50108 นายไตรสิทธิ์ ใจคล่องแคล่ว
สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
50109 นายทนงศักดิ์ เดชากาศ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50110 นายทรงพล อุดคํามี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50111 นายทินภัทร จันทร์เขื่อน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50112 นางสาวทิพย์วรรณ สายสินธ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
50113 นายเทิดศักดิ์ ย่านวงศ์วาณิชย์
50114 นายธนกร วีระคํา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50115 นายธนกฤต ขันคํานันต๊ะ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50116 นายธนโชติ มากอยู่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50117 นายธนเดช มาศธนวุฒิ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50118 นายธนธิป จันใส
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50119 นายธนบดี นนประภา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50120 นายธนพจน์ แนวณรงค์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50121 นางสาวธนพร เพาะเจาะ
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
50122 นางสาวธนพร วรรณบุตร
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
50123 นางสาวธนภรณ์ จันทรานิมิตร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50124 นายธนรัฐ อภิฉัตรวงศ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50125 นายธนวัฒน์ คํายวง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50126 นายธนวัฒน์ ไชยนิลวงศ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50127 นายธนวัฒน์ ธงสิบเอ็ด
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50128 นายธนวันต์ ขจรเดช
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50129 นายธนวินท์ กะแก้ว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50130 นางสาวธนัชญา ผาแก้ว
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
50131 นางสาวธนัญญา เพ็งเพชร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50132 นางสาวธนัฐพร กลางประพันธ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50133 นายธนาธร อ่อนศรี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50134 นายธนาธรณ์ จันทร์สิงห์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50135 นายธนาธิป คําปินตา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50136 นางสาวธนาภรณ์ กันทะหมื่น
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50137 นางสาวธนิดา สุรนิ ทร์
50138 นายธเนศ กาศวิบูลย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50139 นายธัชชนนท์ ศรีวิจิตกร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50140 นายธัชธรรม สบายสุข
พิริยาลัยจังหวัดแพร่

หน ้าที 4

ลงชื่อ
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สอบแข่งขันวัดความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ห้องสอบที่ 58 อาคาร 9 ห้อง 932
เลขประจําตัวสอบ
คํานําหน้า / ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
50141 นางสาวธัญกมล เตียวกุล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50142 นางสาวธัญวรรณ คําโทน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50143 นางสาวธัญสุดา ฤกษ์วัฒนากูล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50144 นางสาวธันยพร อิกาเสน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50145 นางสาวธันยาพร ดอนเคนจุย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50146 นางสาวธารทิพย์ อุทธิยา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50147 นายธิติสรรค์ ร้อยพุฒ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50148 นายธีธัช ขันแก้ว
50149 นายธีรดนย์ เหมืองหม้อ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50150 นายธีรศักดิ์ กาศกุล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50151 นายธีรศักดิ์ แนวณรงค์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50152 นายนนทวัฒน์ แสนสุภา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50153 นายนพดล พรมวังขวา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50154 นางสาวนภัสสร ทะวิลา
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
50155 นายนราวิชญ์ กาวีวน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50156 นางสาวนริศรา ยางผสม
50157 นายนวคล เอี่ยมครอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50158 นางสาวนาเดีย แสงคํา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50159 นางสาวนาราพร วงศ์รัตนธรรม
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
50160 นายนิติวุฒิ ศรีคําภา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50161 นายนิติศาสตร์ อภิฉัตรวงศ์
ม่วงไข่พิทยาคม
50162 นายนิธิวัฒน์ กันไชย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50163 นางสาวนุชิตา จูบรรจง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50164 นายเนติชัย ยอดหาญ
50165 นายบัญญพนต์ ใฝ่ฝน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50166 นายบัณฑิต หิ่มมะวัน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50167 นายบารเมษฐ์ โคตรคันทา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50168 นางสาวบุญจิรา สินธุชัย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50169 นางสาวบุญฑริกา สวนจันทร์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50170 นางสาวเบญจพร วงษ์กระสันต์
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
50171 นายปกรณ์ สกุลส่องบุญศิริ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50172 นายปรมัตถ์ อาจหาญ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50173 นายปรเมศ สระทองอยู่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50174 นายปัณณวรรธ สุวรรณพงศ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50175 นางสาวปาลิตา เสือเพชร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
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สอบแข่งขันวัดความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ห้องสอบที่ 59 อาคาร 9 ห้อง 933
เลขประจําตัวสอบ
คํานําหน้า / ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
50176 นายปิติภูมิ วงภักดี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50177 นายปิยทัศน์ ฝั้นคํามี
50178 นายปิยพัฒน์ บุญนิธิพันธุ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50179 นายปิยะรัฐ ของทิพย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50180 นายปุณณกัลย์ เสนาธรรม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50181 นางสาวเปมิกา อินยะ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50182 นายพงศกร ค้าไม้
50183 นายพงศกร ชํานาญ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50184 นายพงศกร ตันมา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50185 นายพงศกร เฟื่องพันธ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50186 นายพงศพัชร์ อรุณราษฎร์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50187 นายพงศพัทธ์ อุตส่าห์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50188 นายพงษ์ตะวัน บุญนํา
สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
50189 นายพงษ์ศักดิ์ นิวรณุสิต
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
50190 นางสาวพนิพร แสงสิน
50191 นางสาวพรพิมล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50192 นางสาวพรรพษา กันธิยะ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50193 นางสาวพัชรินทร์ ชุ่มเย็น
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50194 นายพัทธดนย์ คําน้อย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50195 นายพันธกานต์ ปินตารินทร์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50196 นายพันยศ คุ้มญาติ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50197 นางสาวพิชชากร สวนนันท์
นารีรัตน์จงั หวัดแพร่
50198 นางสาวพิชญธิดา สุธะ
สองพิทยาคม
50199 นายพิชญพงศ์ สวิง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50200 นางสาวพิชญา ชินเทพ
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
50201 นายพิชญากร พันเทศ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50202 นางสาวพิชญานิน เดชบุญญาภิชาติ นารีรัตน์จังหวัดแพร่
50203 นายพิตติยุตนนท์ สีเหลือง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50204 นางสาวพิม แย้มรับบุญ
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
50205 นางสาวพิมพ์ธาดา ช้างเนียม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50206 นางสาวพิมพิภา บุญยืน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50207 นางสาวพิมอาภา เข็มกุล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50208 นายพีรภัทร์ นาระกันทา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50209 นายพีระพันธุ์ ชุมภูอินทร์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50210 นายพูนเพชร ปะละใจ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
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สอบแข่งขันวัดความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ห้องสอบที่ 60 อาคาร 9 ห้อง 934
เลขประจําตัวสอบ
คํานําหน้า / ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
50211 นายเพราพงษ์พันธุ์ เหล่าคุณากร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50212 นางสาวเพลินตา นาพรม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50213 นางสาวเพียงรวีร์ จดจํา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50214 นางสาวภรณ์โสภิน พรมวิชัย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50215 นางสาวภัทรกันย์ กึกก้อง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50216 นางสาวภัทรดา ประมาณ
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
50217 นายภัทรวุฒิ พุฒิธนนนท์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50218 นางสาวภัสธารีย์ บุณยเลิศวงศ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50219 นายภาณุพงศ์ พุธกลาง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50220 นายภานุพงศ์ ปลาเงิน
สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
50221 นายภีมภัทร ติยะจามร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50222 นายภูภัฏ อัฐวงศ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50223 นายภูมิพัฒน์ ธูปแดง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50224 นายภูรวิช ปัญญาวชิโรภาส
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50225 นางสาวภูริชญา สวิง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50226 นายภูรินท์ ทับทิมโต
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50227 นายภูวเดช สืบสุโกศล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50228 นางสาวภูษิตา มากเทพวงษ์
50229 นางสาวมนสิชา อนุวาร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50230 นางสาวมโนราห์ แสนย่าง
สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
50231 นางสาวมัทยาทิตย์ สายวงศ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50232 นางสาวมินตรา มะโนสีลา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50233 นางสาวเมทิกา ตติยวัฒน์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50234 นายเมธิชัย กอบกํา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50235 นางสาวเมษนา อินโองการ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50236 นายยศกร เกี๋ยนน้อย
พิรยิ าลัยจังหวัดแพร่
50237 นายยศนนท์ จงสอน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50238 นายยิ่งพันธ์ วงศ์ฟู
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50239 นายยุทธศักดิ์ ปารมาลย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50240 นางสาวยุพารัตน์ ชุมภูอินทร์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50241 นางสาวยุรกานต์ อ้นจันทร์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50242 นางสาวเยาวณัฏฐ์ ใหม่ศรี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50243 นายรชต โคตรภูเวียง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50244 นายรัชชานนท์ โตพิทักษ์
50245 นายรัชชานนท์ มณเฑียร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
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สอบแข่งขันวัดความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ห้องสอบที่ 61 อาคาร 9 ห้อง 935
เลขประจําตัวสอบ
คํานําหน้า / ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
50246 นายรัชชานนท์ อุดขันจริง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50247 นายรัฐวุฒิ อุปนันไชย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50248 นางสาวรัตนาภรณ์ ไฝทอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50249 นางสาวรุ้งลาวัลย์ นวลอินทร์
สองพิทยาคม
50250 นางสาววรรณนิภา นาปง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50251 นายวรวุฒิ แสนคํา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50252 นางสาววรัญญา ใจกลม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50253 นางสาววราลี คําวาง
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
50254 นายวริทธิ์ธร ทิอวน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50255 นางสาววริศรา สุขทรัพย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50256 นายวัชรพล แก้วสมนึก
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50257 นายวัลลภ ทาแปง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50258 นายวายุ ภิญญวัย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50259 นายวิศรุต แดงหยวก
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50260 นายวิษณุ วิเชียรกันทา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50261 นายวีรภัทร บางยิ้ม
50262 นางสาววีรภัทรา คําเมืองใจ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50263 นายวีรวุฒิ ติจะสอน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50264 นางสาวศกาวรัตน์ ถาปะนา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50265 นางสาวศศิวดี ปลักกระโทก
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50266 นางสาวศิรภัสสร สุคันธมาลา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50267 นางสาวศิรินภา ฟั่นเฟือย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50268 นางสาวศิริลักษณ์ คําต้น
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50269 นายศิวกร จันทร์สิริยานันท์
50270 นางสาวศุจินธรา บุตรโพธิ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50271 นายศุภกร สุขใจ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50272 นายศุภกิจ แก้ววิเชียร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50273 นายศุภกิตติ์ มาลัยวรรณ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50274 นายศุภณัฐ จินดาขัด
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50275 นางสาวศุภธิดา กรรณิการ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50276 นายศุภมงคล หมั่นขีด
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50277 นางสาวศุภากร มาก๋อง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50278 นายเศรษฐพงศ์ จันทราพันธ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50279 นางสาวโศรดา ทองเจือ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50280 นางสาวสรชา อัมพุช
พิริยาลัยจังหวัดแพร่

หน ้าที 8

ลงชื่อ

เลขที่
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 5
ห้องสอบที่ 62 อาคาร 9 ห้อง 942
เลขประจําตัวสอบ
คํานําหน้า / ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50281 นายสรธัญ กันทะหงษ์
50282 นายสรศักดิ์ ทรายอินทร์
ม่วงไข่พิทยาคม
50283 นางสาวสลิลทิพย์ คูณนาเมือง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50284 นางสาวสวรรยา ปลาเงิน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50285 นายสหรัฐ อริยะ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50286 นายสักกะ ภู่ธีระภัทรกุล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50287 นางสาวสัจจพร ชมภูมิ่ง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50288 นายสาริน สานอูป
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50289 นางสาวสาริศา สุธรรมรักษ์
50290 นายสําเภา แสนเฮ้อ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50291 นายสุกฤษฎิ์ แก้วปลั่ง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50292 นายสุกฤษฎิ์ อากรสกุล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50293 นายสุกฤษฎิ์ อ่ําเอี่ยม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50294 นางสาวสุจรรญา สร้อยพวง
ม่วงไข่พิทยาคม
50295 นางสาวสุจารี มณีแดง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50296 นางสาวสุดาทิพย์ ยศวิชัย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50297 นางสาวสุดารัตน์ สุดละออง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50298 นางสาวสุทธิดา กาคํา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50299 นางสาวสุทธิดา ลือโฮ้ง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50300 นายสุทธิภัทร กาศสมบูรณ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50301 นางสาวสุธาสินี สุภาแก้ว
ม่วงไข่พิทยาคม
50302 นางสาวสุนิตา ปราณีชาติ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50303 นางสาวสุพัชชา เวียงเงิน
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
50304 นางสาวสุภัสสรา ศรีตาแสน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50305 นางสาวสุภาวดี มอศิริ
สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
50306 นายสุรชัย บุญเลิศ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50307 นายสุรบถ เรียงตอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50308 นายสุรพิชญ์ วงศ์พิริยะสิริ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50309 นายสุรสิทธิ์ หมดทุกข์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50310 นางสาวสุวิชาดา หมั่นขีด
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50311 นางสาวเสาวลักษณ์ สุขหลอ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50312 นางสาวหนึ่งฤทัย แจ่มจรัส
50313 นางสาวอทิตยา ชมภูวัง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50314 นางสาวอนัญญา ใจเอิบ
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
50315 นายอนันต์ แพทย์สาหลํา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
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สอบแข่งขันวัดความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ห้องสอบที่ 63 อาคาร 9 ห้อง 943
เลขประจําตัวสอบ
คํานําหน้า / ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
50316 นางสาวอนุธิดา วงศาสนธิ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50317 นางสาวอพัฒชา หงส์สิบสอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50318 นางสาวอภิภาวดี นันทะวัง
สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
50319 นายอภิภู คงมา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50320 นายอมรทัศน์ เสนาธรรม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50321 นายอรรคพล พรรณวาที
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50322 นายอรรณพ สายยนต์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50323 นางสาวอรอมล ปันต่า
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50324 นางสาวอัจฉรา อุ่นอมรชัย
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
50325 นางสาวอัญกาญจน์ ใจกล้า
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50326 นางสาวอาภัชราภรณ์ กาศเกษม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50327 นางสาวอาภาพิสุทธิ์ แตเจริญ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50328 นายอิทธิพล เวียงชัย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
50329 นายเอกอนันต์ วงศ์บิดา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่

หน ้าที 10

ลงชื่อ

