
เลขประจ ำตัวสอบ โรงเรยีน ระดับชั้น
0140140001 เด็กชาย จตุพร พรหมจันทร์ วดัสุทธวิราราม ม.1
0140140002 เด็กชาย จิรกิตต์ิ ไชยวภิานนท์ วดัสุทธวิราราม ม.1
0140140003 เด็กชาย ติณณภพ โพธิข์อม วดัสุทธวิราราม ม.1
0140140004 เด็กชาย ธนกฤต พบิลูย์วรกิจ วดัสุทธวิราราม ม.1
0140140005 เด็กชาย ธรรศกร เสริมศิริทรัพย์ วดัสุทธวิราราม ม.1
0140140006 เด็กชาย มงคลพฒัน์ วรรณรังษี วดัสุทธวิราราม ม.1
0140140007 เด็กชาย กฤตนัย นิธวิฒิุธร วดัสุทธวิราราม ม.1
0140140008 เด็กชาย จตุรัก บญุแดนไพร วดัสุทธวิราราม ม.1
0140140009 เด็กชาย ณัฐภทัร ธรรมสุจริตกุล วดัสุทธวิราราม ม.1
0140140010 เด็กชาย ธนบดี แก้วจ าปา วดัสุทธวิราราม ม.1
0140140011 เด็กชาย ธรรมนุญ กุลทนันท์ วดัสุทธวิราราม ม.1
0140140012 เด็กชาย นาวนิ รัตนประภา วดัสุทธวิราราม ม.1
0140140013 เด็กชาย พงศภคั ค้ิวสถาพร วดัสุทธวิราราม ม.1
0140140014 เด็กชาย ศิวกร แววบตุร วดัสุทธวิราราม ม.1
0140140015 เด็กชาย เจษฎา ดวนใหญ่ วดัสุทธวิราราม ม.1
0140140016 เด็กชาย ณัฐวฒัน์ วรีเดชทววีรรณ วดัสุทธวิราราม ม.1
0140140017 เด็กชาย ปกรณ์ ศิริสุขไพบลูย์ วดัสุทธวิราราม ม.1
0140140018 เด็กชาย ภทัรภณ กาญจนพงศ์พนัธุ์ วดัสุทธวิราราม ม.1
0140140019 เด็กชาย ภานุพงศ์ อัศวะมุกข์ วดัสุทธวิราราม ม.1
0140140020 เด็กชาย รังสิมันต์ สุคันโธวงศ์ วดัสุทธวิราราม ม.1
0140140021 เด็กชาย ธนัยธรณ์ กล่ินอุบล วดัสุทธวิราราม ม.2
0140140022 เด็กชาย นิธิ มณีแนม วดัสุทธวิราราม ม.2
0140140023 เด็กชาย บญุวชัร สังข์เสวก วดัสุทธวิราราม ม.2
0140140024 เด็กชาย ภรัณยู รักในศีล วดัสุทธวิราราม ม.2
0140140025 เด็กชาย วรภพ เชวงรังสิยานนท์ วดัสุทธวิราราม ม.2
0140140026 เด็กชาย อินทชั มะลิขาว วดัสุทธวิราราม ม.2
0140140027 เด็กชาย เศรษฐ์ เอนกธนะเศรษฐ์ วดัสุทธวิราราม ม.2
0140140028 เด็กชาย ธรรศ คณิตธรรมนิยม วดัสุทธวิราราม ม.3
0140140029 เด็กชาย ธนกฤต สินธสิุงห์ วดัสุทธวิราราม ม.3
0140140030 เด็กชาย ศรัณย์ อมรรักษากุล วดัสุทธวิราราม ม.3
0140140031 เด็กชาย พรีวสั หลิมวงศ์ วดัสุทธวิราราม ม.3
0140140032 เด็กชาย มนพนัธ์ กล่ินโพธิ์ บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140033 เด็กชาย ภควฒัน์ คงศาลา บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140034 เด็กหญิง รุ่งทพิย์ ฤกษศิ์ริ บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140035 เด็กหญิง วรรณพมิล ขจรศักด์ิสุเมธ บางปะกอกวทิยาคม ม.2

หอ้งสอบที่  1  ( 7501 )

การแข่งขันวทิยาศาสตร์โอลิมปกิระหวา่งประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คร้ังที่ 14th ijso
ศูนย์โรงเรียนสตรีวทิยา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ประจ าปกีารศึกษา 2559
ชื่อ - ชื่อสกุล



เลขประจ ำตัวสอบ โรงเรยีน หมำยเหตุ
0140140036 เด็กหญิง ภารดี ทพิามณีมงคล บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140037 เด็กหญิง พสชนันท์ บษุบา บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140038 เด็กชาย นนทกร ธรรมวฒิุ บางปะกอกวทิยาคม ม.1
0140140039 เด็กชาย ธรีภทัร พฤฒิสกลเลิศ บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140040 เด็กชาย เนติรักษ์ ต้ังสถิตย์ บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140041 เด็กชาย ปณุณวฒัน์ ด่านทรงชัย บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140042 เด็กชาย ภรัณยู อนกิจบ ารุง บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140043 เด็กหญิง ปทัมา สุขรุ่งเรือง บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140044 เด็กหญิง พชัรพรรณ รอดฤทธิ์ บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140045 เด็กหญิง วนิลดา เนรมิตรัตนประชา บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140046 เด็กหญิง เพญ็พชิชา ทนคง บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140047 เด็กหญิง พมิพพ์ชิญา หอ้งหรัิญ บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140048 เด็กหญิง พมิพว์ชัรา พฒิุมา บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140049 เด็กชาย พลพจน์ เจริญวฒันสุข บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140050 เด็กชาย ณัฏฐกิตต์ิ ฮูเซ็น บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140051 เด็กชาย ฐานิกา กุลปราการ บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140052 เด็กหญิง ยมลยงยศ อนรรฆจีระพงศ์ บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140053 เด็กหญิง ปยิธดิา เซียงจิน บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140054 เด็กชาย พพิฒัน์ ภู่พานิช บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140055 เด็กชาย พรีพฒัน์ ดุมา บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140056 เด็กชาย ปยิากร พานิชวงษ์ บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140057 เด็กชาย พงศ์เพชร วงศ์สวสัด์ิ บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140058 เด็กชาย พิสิษฐ์ ธิติอัครศักด์ิ บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140059 เด็กหญิง พนิดา สง่าอารีย์กุล บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140060 เด็กชาย ภทัรพล ทองยอดแก้ว บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140061 เด็กชาย ภทัรธร ชูศักด์ิวรกุล บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140062 เด็กหญิง ภณัฑิรา ฉัตรนุกูลชัย บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140063 เด็กหญิง เพลงพณิวลัย เพง็พลู บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140064 เด็กหญิง นฤวลัย์ ต้นถาแก้ว บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140065 เด็กชาย นนทกร เหล่ียมลิขิต บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140066 เด็กหญิง ธนพรพรหม พละเดช บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140067 เด็กหญิง นพณัฐ โอนอ่อน บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140068 เด็กชาย เจตนิพทัธ์ ดุสิตา บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140069 เด็กหญิง เบญจมาศ คล้ายทอง บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140070 เด็กหญิง ธนัยกานต์ มณีทลู บางปะกอกวทิยาคม ม.2

หอ้งสอบที่  2  ( 7502 )

การแข่งขันวทิยาศาสตร์โอลิมปกิระหวา่งประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คร้ังที่ 14th ijso

ชื่อ - ชื่อสกุล

ศูนย์โรงเรียนสตรีวทิยา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ประจ าปกีารศึกษา 2559



เลขประจ ำตัวสอบ โรงเรยีน หมำยเหตุ
0140140071 เด็กหญิง นันทนัช พลูศิลป์ บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140072 เด็กชาย ชัยวฒัน์ บญุสร้าง บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140073 เด็กหญิง ธญัพชิชา อภทิรัยพโ์สภณ บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140074 เด็กชาย วฒิุวฒัน์ สุวรรณศรีสาคร บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140075 เด็กหญิง ปฏมิาพร อริยเลิศปญัญา บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140076 เด็กชาย นพคุณ รัตอมรชัย บางปะกอกวทิยาคม ม.2
0140140077 เด็กหญิง สาธยิา บญุเสนอ วฒันาวทิยาลัย ป.6
0140140078 เด็กหญิง เบญญาภา ถวลัย์วฒิุ วฒันาวทิยาลัย ป.6
0140140079 เด็กหญิง ศรุดา เตชะสกุลมาศ วฒันาวทิยาลัย ป.6
0140140080 เด็กหญิง นฤชยา จารุศิริวฒันา วฒันาวทิยาลัย ป.6
0140140081 เด็กหญิง ศิริจิรา จันทร์รุ่งอุทยั วฒันาวทิยาลัย ป.6
0140140082 เด็กหญิง ปญุญสินี จุลกนิษฐ์ วฒันาวทิยาลัย ป.6
0140140083 เด็กชาย พฒิุพงศ์ เบญจชัยวฒัน์ โพธสิารพทิยากร ม.2
0140140084 เด็กชาย ณัชพล วดัไพรรุณ โพธสิารพทิยากร ม.2
0140140085 เด็กชาย ศุภณัฐ ธรรมวมิล โพธสิารพทิยากร ม.2
0140140086 เด็กชาย ณีรกาญจน์ เอื้อทวพีล โพธสิารพทิยากร ม.2
0140140087 เด็กหญิง พมิพณิ์ชชา บนุนาค โพธสิารพทิยากร ม.2
0140140088 เด็กหญิง แพรวกิารย์ ใจสะอาด โพธสิารพทิยากร ม.2
0140140089 เด็กหญิง ศิริพร กาญจนพงัคะ โพธสิารพทิยากร ม.2
0140140090 เด็กหญิง จิรนันท์ อภกิุศโลปกรณ์ โพธสิารพทิยากร ม.2
0140140091 เด็กหญิง ภทัรลภา งามฉันทกร โพธสิารพทิยากร ม.2
0140140092 เด็กหญิง สิริกุล มีชูชัย โพธสิารพทิยากร ม.2
0140140093 เด็กชาย วงศธร กมลสัลย์ โพธสิารพทิยากร ม.3
0140140094 เด็กชาย นิธวิตั จงรักตระกูล โพธสิารพทิยากร ม.3
0140140095 เด็กชาย อนาคินทร์ ธนัยนันทช์า โพธสิารพทิยากร ม.3
0140140096 เด็กชาย ก้องภพ สุธรรมพร โพธสิารพทิยากร ม.3
0140140097 เด็กชาย ปณัณิชญ์ อินทร์โฒนกุล โพธสิารพทิยากร ม.3
0140140098 เด็กชาย สัณหภพ วาณิชวเิศษกุล โพธสิารพทิยากร ม.3
0140140099 เด็กชาย ศุภรเศรษฐ์ วรธรรมธร โพธสิารพทิยากร ม.3
0140140100 เด็กหญิง พลอยชมพู ไทยงาม โพธสิารพทิยากร ม.3
0140140101 เด็กหญิง ศุภนาถ เต็มรัตน์ โพธสิารพทิยากร ม.3
0140140102 เด็กหญิง นภสัวรรณ สังขวศิิษฏ์ โพธสิารพทิยากร ม.3
0140140103 เด็กหญิง ดลลชา อ านวยชัยววิฒัน์ โพธสิารพทิยากร ม.3
0140140104 เด็กหญิง ณิชาภา วราทวธี ารง โพธสิารพทิยากร ม.3
0140140105 เด็กหญิง ฉัตรวร์ี อภรัิฐฉัตรศิริ โพธสิารพทิยากร ม.3

ชื่อ - ชื่อสกุล
ประจ าปกีารศึกษา 2559

กำรแข่งขันวิทยำศำสตรโ์อลิมปกิระหว่ำงประเทศ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ครัง้ที่ 14th ijso
ศูนย์โรงเรียนสตรีวทิยา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

หอ้งสอบที่  3 ( 7503 )



เลขประจ ำตัวสอบ โรงเรยีน หมำยเหตุ
0140140106 เด็กชาย ณภทัร ธานินทร์ สาธติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ่ายมัธยม ม.1
0140140107 เด็กหญิง ทกัษอร องค์พพิฒันกุล สาธติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ่ายมัธยม ม.1
0140140108 เด็กชาย รัชพล บวัหุ่ง สาธติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ่ายมัธยม ม.1
0140140109 เด็กชาย ธรีภทัร วงศ์มณีโรจน์ สาธติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ่ายมัธยม ม.1
0140140110 เด็กชาย วฒิุภทัร วฒิุภทัรธรรม สาธติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ่ายมัธยม ม.1
0140140111 เด็กชาย ณญาดา เตชะวบิลูย์ สาธติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ่ายมัธยม ม.2
0140140112 เด็กหญิง ชนกปรารถนาปัญญาสุข สาธติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ่ายมัธยม ม.2
0140140113 เด็กชาย ภูธนศ พิศุทธ์สินธุ์ สาธติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ่ายมัธยม ม.2
0140140114 เด็กหญิง เวอร์จิเนีย มนัสปยิะ สาธติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ่ายมัธยม ม.2
0140140115 เด็กชาย พรชนก วนัชสุนทร สาธติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ่ายมัธยม ม.2
0140140116 เด็กชาย บญุฤทธิ์ เสรีศิริขจร สาธติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ่ายมัธยม ม.3
0140140117 เด็กชาย ธาวนิ ดีสุดจิต สาธติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ่ายมัธยม ม.3
0140140118 เด็กหญิง ภทัรภร ลิมกุล สาธติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ่ายมัธยม ม.1
0140140119 เด็กชาย วรียุทธ ประสมทรัพย์ บางมดวทิยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ"์ ม.3
0140140120 เด็กหญิง อรณัฐ บญุญขันธ์ บางมดวทิยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ"์ ม.3
0140140121 เด็กหญิง สิริโสภา ทากุดเรือ บางมดวทิยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ"์ ม.3
0140140122 เด็กหญิง วชิชุต เสนานุช บางมดวทิยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ"์ ม.3
0140140123 เด็กหญิง อมาวดี ทว้มสอาด บางมดวทิยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ"์ ม.3
0140140124 เด็กหญิง ภทัรวรินทร์ เลิศศิริพงศ์พนัธ์ บางมดวทิยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ"์ ม.3
0140140125 เด็กหญิง ทพิาเนตร หสัาเมตโต บางมดวทิยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ"์ ม.3
0140140126 เด็กหญิง โฆษติา ผ่องอักษร บางมดวทิยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ"์ ม.1
0140140127 เด็กชาย ศิรวทิย์ วศิวะโยธานันท์ บางมดวทิยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ"์ ม.3
0140140128 เด็กหญิง ปนัดดา อินทร์ทนง บางมดวทิยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ"์ ม.1
0140140129 เด็กชาย ศรายุทธ เฮงวฒันกุล กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัย ม.1
0140140130 เด็กชาย ปยิวฒัน์ จันทราพรัิตน์ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัย ม.1
0140140131 เด็กชาย พชร โอฬารรักสุภคั กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัย ม.2
0140140132 เด็กชาย วชิรพฒัน์ งามค าพร้อม กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัย ม.2
0140140133 เด็กชาย ณัชธฤต กิติทวเีกียรติ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัย ม.2
0140140134 เด็กชาย ธรรศ สุวนาคกุล กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัย ม.2
0140140135 เด็กชาย วศิน เธยีรวฒิุ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัย ม.2
0140140136 เด็กชาย กันตวชิญ์ ปยินิรันดร์ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัย ม.2
0140140137 เด็กชาย ปถัย์ พงษว์ฒันาสุข กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัย ม.2
0140140138 เด็กชาย นล สุภาสืบ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัย ม.3
0140140139 เด็กชาย ภเูบศ ไตรลีลาลักษณ์ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัย ม.2
0140140140 เด็กชาย วสวตัต์ิ จิระสุวบิลูย์ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัย ม.2
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เลขประจ ำตัวสอบ โรงเรยีน หมำยเหตุ
0140140141 เด็กชาย ประกาศิต เมษะมัต กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัย ม.2
0140140142 เด็กชาย ปณุณพฒัน์ ศรีตระกูลช่าง กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัย ม.2
0140140143 เด็กชาย ธญัพสิิษฐ์ สวา่งเนตร กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัย ม.2
0140140144 เด็กชาย กฤช พรวรากรณ์ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัย ม.2
0140140145 เด็กชาย ชนพร เวทการ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัย ม.2
0140140146 เด็กชาย พชรพล ชลชัยไพศาล กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัย ม.2
0140140147 เด็กชาย ณัชพล ตระกูลมาภรณ์ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัย ม.2
0140140148 เด็กชาย พศิน โชคสิริวรรณ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัย ม.2
0140140149 เด็กชาย ธรีาธร คุ้มสุพรรณ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัย ม.2
0140140150 เด็กชาย ณภทัร คงพลู กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัย ม.2
0140140151 เด็กชาย เชน ชาดระวี กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัย ม.2
0140140152 เด็กชาย บรูพา มั่งอุดม กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัย ม.2
0140140153 เด็กชาย ชยธร ฉัตรธนพรโยธนิ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัย ม.2
0140140154 เด็กชาย นรวชิญ์ ลิมปานุกร กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัย ม.3
0140140155 เด็กชาย พชรพล โอภาสวงศ์ มัธยมปญัญารัตน์ ม.1
0140140156 เด็กชาย คมชาญ บณุยะนิวาศ มัธยมปญัญารัตน์ ม.1
0140140157 เด็กชาย อติรุจ อุดมโภชน์ มัธยมปญัญารัตน์ ม.1
0140140158 เด็กชาย ร่มธรรม กังสววิฒัน์ มัธยมปญัญารัตน์ ม.3
0140140159 เด็กหญิง นิชาภา หรัิญวโรดม มัธยมปญัญารัตน์ ม.2
0140140160 เด็กหญิง ณัฐชยาพร สินธรัุตเวช มัธยมปญัญารัตน์ ม.2
0140140161 เด็กชาย ธนัท รงค์บญัทติ มัธยมปญัญารัตน์ ม.1
0140140162 เด็กหญิง รุธริานันท์ เจียรกุล มัธยมปญัญารัตน์ ม.1
0140140163 เด็กหญิง ลลิดาพรรณ พนัธุโ์สทก ราชินีบน ม.3
0140140164 เด็กหญิง ศุภสิรา จันทรเดช ราชินีบน ม.3
0140140165 เด็กหญิง ปญุญิศา กระบวนรัตน์ ราชินีบน ม.3
0140140166 เด็กหญิง ธญัรดา พอ่ค้าทอง ราชินีบน ม.3
0140140167 เด็กหญิง รัตน์ศิริ จินตวร ราชินีบน ม.3
0140140168 เด็กหญิง ธนวนัต์ จันทร์ศิริ ราชินีบน ม.3
0140140169 เด็กหญิง ปภาวี พอ่ค้าทอง ราชินีบน ม.3
0140140170 เด็กหญิง พทุธมิน โชติวานิช ราชินีบน ม.3
0140140171 เด็กหญิง ชยาภา คะประสิทธิ์ ราชินีบน ม.3
0140140172 เด็กหญิง ทพิย์อาภา จินดารัตน์ อ านวยศิลป์ ม.3
0140140173 เด็กหญิง ปญุชรัสมิ์ เจียรนิลกุลชัย อ านวยศิลป์ ม.3
0140140174 เด็กหญิง วศินี อิฐรัตน์ อ านวยศิลป์ ม.3
0140140175 เด็กชาย กัมปนาท ธวุจิตต์ อ านวยศิลป์ ม.1

ศูนย์โรงเรียนสตรีวทิยา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
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0140140176 เด็กชาย ภสิูทธิ์ ต้ังตรงจิต อ านวยศิลป์ ม.3
0140140177 เด็กชาย เตติยะ เตชะมาถาวร อ านวยศิลป์ ม.3
0140140178 เด็กชาย อิสระ เอกวรรณพ อ านวยศิลป์ ม.3
0140140179 เด็กชาย ณภทัร พรถาวรวทิยา อ านวยศิลป์ ม.3
0140140180 เด็กชาย กวนิ ศรีศิลปวงศ์ อ านวยศิลป์ ม.3
0140140181 เด็กหญิง เตมิสา เกตุมาลศิริ อ านวยศิลป์ ม.2
0140140182 เด็กชาย รัฐโรจน์ ธ ารงโอภาส อ านวยศิลป์ ม.1
0140140183 เด็กชาย ปรัชญ์ โรจนพานิช อ านวยศิลป์ ม.3
0140140184 เด็กหญิง อรกัญญา ชัยวรพงศษ ราชินี ม.1
0140140185 เด็กหญิง พลอยชมพู ศรีสกุลววิฒัน์ ราชินี ม.2
0140140186 เด็กหญิง อัญชลิกา สงวนวชิัยกุล ราชินี ม.2
0140140187 เด็กหญิง จรดภครพร องศ์อติชาต ราชินี ม.1
0140140188 เด็กหญิง ชญาภา พริิยวานิช ราชินี ม.2
0140140189 เด็กหญิง พรนภสั มโนวงศ์พเิชฐ ราชินี ม.2
0140140190 เด็กหญิง สุนิตา สุสมากุลวงศ์ ราชินี ม.2
0140140191 เด็กหญิง ธญัชนก ปยุสาลี ราชินี ม.2
0140140192 เด็กหญิง พรชนก เภตราถรโชติ ราชินี ม.2
0140140193 เด็กหญิง วรกานต์ เอื้อสุทธวิรกุล ราชินี ม.2
0140140194 เด็กหญิง ชนิดาภา ชะนะมา ราชินี ม.2
0140140195 เด็กหญิง จิดาภา มหารัตนมาลัย ราชินี ม.2
0140140196 เด็กหญิง สาธมิา อุบลโอภาส ราชินี ม.2
0140140197 เด็กชาย ชูโชค โชควรทรัพย์ เซนต์คาเบรียล ม.1
0140140198 เด็กชาย ภริูศ วอ่งวไิลรัตน์ เซนต์คาเบรียล ม.1
0140140199 เด็กชาย กิตติพนัธ์ เรียมรุ่งเรือง เซนต์คาเบรียล ม.1
0140140200 เด็กชาย ทนิภทัร โอสถาเลิศ เซนต์คาเบรียล ม.1
0140140201 เด็กชาย ธนพงศ์ ด่านธนวานิช เซนต์คาเบรียล ม.1
0140140202 เด็กชาย ศนิรัช จันทวบิลูย์ เซนต์คาเบรียล ม.1
0140140203 เด็กชาย ธนสิทธิ์ เลิศโตมาสกุล เซนต์คาเบรียล ม.1
0140140204 เด็กชาย ณัฐชนน ผ่องน้อย เซนต์คาเบรียล ม.1
0140140205 เด็กชาย วนิย์ ประจักษธ์รรม เซนต์คาเบรียล ม.1
0140140206 เด็กชาย วภิาส ไวทยะพานิช เซนต์คาเบรียล ม.1
0140140207 เด็กชาย พทัธนันท์ ทพิย์ธนทรัพย์ เซนต์คาเบรียล ม.1
0140140208 เด็กชาย ตรรก ล้ีเฮง เซนต์คาเบรียล ม.1
0140140209 เด็กชาย จิรัฏฐ์ จิรฐิติวงศ์ เซนต์คาเบรียล ม.1
0140140210 เด็กชาย ปญัชานวรรชน์ สุจริตภวตัสกุล เซนต์คาเบรียล ม.1
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เลขประจ ำตัวสอบ โรงเรยีน หมำยเหตุ
0140140211 เด็กชาย ณฐพรรษ กุลวฒัโท เซนต์คาเบรียล ม.1
0140140212 เด็กชาย ปรีชาพงศ์ นิลเพช็ร เซนต์คาเบรียล ม.1
0140140213 เด็กชาย รัชชานนท์ กมลสุธชีัย เซนต์คาเบรียล ม.1
0140140214 เด็กชาย ชินดนัย จองสิทธมิหากุล เซนต์คาเบรียล ม.1
0140140215 เด็กชาย วธิวทิย์ อมรรัตนศักด์ิ เซนต์คาเบรียล ม.1
0140140216 เด็กชาย รัชพล ขุมทรัพย์ เซนต์คาเบรียล ม.1
0140140217 เด็กชาย ภริูต กังสววิฒัน์ เซนต์คาเบรียล ม.1
0140140218 เด็กชาย กิตติโชค วงศ์ชัยสุริยะ เซนต์คาเบรียล ม.1
0140140219 เด็กชาย ปาริช คูเสริมมิตร เซนต์คาเบรียล ม.1
0140140220 เด็กชาย ธนภสั กิจสมบติั เซนต์คาเบรียล ม.1
0140140221 เด็กชาย สุรพงศ์ อร่ามมนุปญัญากุล เซนต์คาเบรียล ม.1
0140140222 เด็กชาย กฤชากรณ์ อุปทนิเกตุ เซนต์คาเบรียล ม.1
0140140223 เด็กชาย ธญีภทัร เจริญวฒันานนท์ เซนต์คาเบรียล ม.2
0140140224 เด็กชาย ศักดิพงศ์ พรมวนั ณ อยุธยา เซนต์คาเบรียล ม.2
0140140225 เด็กชาย เศรษฐกรณ์ ถนอมเกียรติคุณ เซนต์คาเบรียล ม.2
0140140226 เด็กชาย ธนภมูิ เจียวหวาน เซนต์คาเบรียล ม.2
0140140227 เด็กชาย สิรภพ เสกสรรค์วริิยะ เซนต์คาเบรียล ม.2
0140140228 เด็กชาย วชิยุตม์ เหรียญกิตติวฒัน์ เซนต์คาเบรียล ม.2
0140140229 เด็กชาย สารัช พมิลธเรศ เซนต์คาเบรียล ม.2
0140140230 เด็กชาย ปณัณ์ เมฆวชิัย เซนต์คาเบรียล ม.3
0140140231 เด็กชาย ธธีชั กาญจนหตัถกิจ เซนต์คาเบรียล ม.1
0140140232 เด็กชาย ธรีภทัร เนาวรัตนจ าเนียร เซนต์คาเบรียล ม.1
0140140233 เด็กชาย ชวลัวทิย์ กาญจนอุทยั เซนต์คาเบรียล ม.1
0140140234 เด็กชาย กรกฤต รุจนะไกรกานต์ เซนต์คาเบรียล ม.1
0140140235 เด็กชาย อรุณ ฉัตรมงคลชัย เซนต์คาเบรียล ม.1
0140140236 เด็กชาย สิรภพ ตันติธนกิจ เซนต์คาเบรียล ม.1
0140140237 เด็กชาย ธรรมธชั ฮังโยธา เซนต์คาเบรียล ม.1
0140140238 เด็กหญิง ปาลิดา สิทธสิถาพรกุล สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ม.1
0140140239 เด็กหญิง หฤทยั หฤทยัพนัธ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ม.2
0140140240 เด็กหญิง ชุติญา ปญัจปยิะกุล สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ม.2
0140140241 เด็กชาย ชนาธปิ ศักด์ิภเูขียว สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ม.1
0140140242 เด็กหญิง พชรพร ภู่นันธเ์จริญสุข สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ม.1
0140140243 เด็กหญิง พชิญ์กรณ์ ผดุงพฒัโนดม สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ม.1
0140140244 เด็กหญิง นนทพร ศรีรักษา สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ม.2
0140140245 เด็กหญิง พรชนิตว์ กววีฒันะภกัดี สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ม.1
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0140140246 เด็กหญิง ทชัชกร พนัธพ์านิชย์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ม.1
0140140247 เด็กหญิง ภาวติรา บญุประสาท สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ม.1
0140140248 เด็กชาย วชัรากร ค้ าจุนวงศ์สกุล สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ม.1
0140140249 เด็กหญิง มัสลิน พสัตร์วาณิช สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ม.2
0140140250 เด็กหญิง กาณพสัตร์ สวรรยาวฒัน์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ม.1
0140140251 เด็กชาย กวนิ พศิาลวงศ์วาน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ม.2
0140140252 เด็กหญิง ปรานิสา ศรีธรีกุล สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ม.1
0140140253 เด็กหญิง ปาณิสรา ด าเรืองศรี สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ม.2
0140140254 เด็กหญิง วริศรา ปญัญาทพิย์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ม.1
0140140255 เด็กชาย วศิน ศิลากอง สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ม.1
0140140256 เด็กชาย จิรายุ จริชัยโยธนิ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ม.2
0140140257 เด็กชาย ธไีรวนิท์ วงศ์วลิาสนุรักษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ม.1
0140140258 เด็กหญิง ภทิร์สินี ฟองศรัณย์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ม.2
0140140259 เด็กชาย อติวชิญ์ เจริญทวโีชค สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ม.2
0140140260 เด็กชาย พรีกานต์ เจริญวงศ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ม.2
0140140261 เด็กหญิง ศกุนิชญ์ ศรีล้อม สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ม.1
0140140262 เด็กชาย ติณณ์ ฤกษโ์ภคี สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ม.2
0140140263 เด็กชาย จิรันธนิน รัตนรังสรรค์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ม.2
0140140264 เด็กชาย กวนิ วฒิุศักด์ิวรชาติ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ม.1
0140140265 เด็กชาย มรรค ก่อเกียรติมานะ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ม.1
0140140266 เด็กหญิง พมิพภ์นิันท์ ชาญเชิงภพ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ม.2
0140140267 เด็กชาย ปติิภทัร ฟองศรัณย์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ม.2
0140140268 เด็กชาย วริทธิธ์ร ดวงทองพลู สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ม.2
0140140269 เด็กหญิง มิลินท์ ลิมปติยากร สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ม.1
0140140270 เด็กหญิง สิริกร สกุลงาม สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ม.1
0140140271 เด็กหญิง ภวูชิญา นิศารัตนานุกูล สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ม.2
0140140272 เด็กชาย พรีชัย วจิิตรวงศ์ทอง เซนต์ดอมินิก ม.3
0140140273 เด็กชาย ธนพนธ์ เลิศทฐิิวงศ์ เซนต์ดอมินิก ม.3
0140140274 เด็กชาย วรินทร สีหอุระกุล เซนต์ดอมินิก ม.3
0140140275 เด็กชาย วชัเรศ ล้ิมเชาวน์ เซนต์ดอมินิก ม.3
0140140276 เด็กชาย พรีวชิญ์ ธนเศรษฐ์โสธร เซนต์ดอมินิก ม.2
0140140277 เด็กชาย ภฟูา้ พสัิยพนัธุ์ เซนต์ดอมินิก ม.2
0140140278 เด็กชาย สรัล บวัหภกัดี เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140279 เด็กชาย ฐาณกร เกียรติลัภนชัย เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140280 เด็กชาย โชตินล เศวตรักษา เซนต์ดอมินิก ม.2
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เลขประจ ำตัวสอบ โรงเรยีน หมำยเหตุ
0140140281 เด็กชาย พงษก์มล แซ่คู เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140282 เด็กชาย ศุภกร พาเรโท โห เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140283 เด็กชาย ปญัญ์ ธญักิจจานุกิจ เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140284 เด็กชาย ธนธร เชี่ยวธรีกุล เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140285 เด็กชาย สมบรูณ์ พพิฒัน์เจริญวงศ์ เซนต์ดอมินิก ม.2
0140140286 เด็กชาย สุรกิณห์ ติณพนัธ์ เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140287 เด็กชาย อธพิฒัน์ ก าแหงเดชพล เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140288 เด็กชาย ปกรณ์ กวยาวงศ์ เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140289 เด็กชาย ศรณ์ จัดเครือ เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140290 เด็กชาย ชยุต กฤตวรีนันท์ เซนต์ดอมินิก ม.3
0140140291 เด็กชาย ธนภทัร คลังนาค เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140292 เด็กชาย ฐิติวฒิุน์ เตชะอ านวยวทิย์ เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140293 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ แสงสินธุ์ เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140294 เด็กชาย เสฏฐวฒิุ กู้ศักด์ิสถาพร เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140295 เด็กชาย จักริน นวกิจวฒันา เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140296 เด็กชาย สรวศิ เกียรติจรูญศิริ เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140297 เด็กชาย ศุภรเศรษฐ์ อมรรัตนโกศล เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140298 เด็กชาย กวภีทัร์ ไชยไธยสง เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140299 เด็กชาย ภพรพี พมิพานทอง เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140300 เด็กชาย สิรวชิญ์ โสพสัจินดา เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140301 เด็กชาย กานต์ จิวธัยากูล เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140302 เด็กชาย ธนภทัร์ รัตนวงศ์ เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140303 เด็กชาย ปวเรศ จิตการุณ เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140304 เด็กชาย ภวูศิ เกิดปราโมทย์ เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140305 เด็กชาย อัจณัฏฐ์ เต็มสุวรรณพานิช เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140306 เด็กชาย ปติิภมูิ พเิชียรพงษ์ เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140307 เด็กชาย ภววศิ วรีะพฒันา เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140308 เด็กชาย นวนิ โตศิลานนท์ เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140309 เด็กชาย ธนาเดช สินส่งเสริม เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140310 เด็กชาย ชวนิธร ทว้มเพิ่มทรัพย์ เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140311 เด็กชาย กัณฑ์กฤช เหล่าพาณิชกร เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140312 เด็กชาย จิรายุ ก าจรเวทย์ เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140313 เด็กชาย ภริูวจัน์ ฤดีจรัสวลัย์ เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140314 เด็กชาย กฤตเมธ ช้างเผือก เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140315 เด็กชาย ปฏภิาค จุลพลัง เซนต์ดอมินิก ม.1

ประจ าปกีารศึกษา 2559
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0140140316 เด็กชาย ณฐกฤต โอสนานนท์ เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140317 เด็กชาย ภาณุพงศ์ ภมรบปุผาชาติ เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140318 เด็กชาย ชญานนท์ วารีเกษม เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140319 เด็กชาย ธรีภทัร วชัรโกเมนกุล เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140320 เด็กชาย วรพล วลัลิภากร เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140321 เด็กชาย ดลธฤต ล้ิมเชาวน์ เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140322 เด็กชาย ศุภณัฐ อันส์ โห เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140323 เด็กชาย ศิรภพ จุลละภมร เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140324 เด็กชาย น่านฟา้ จันทนวรานนท์ เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140325 เด็กชาย ณัฐพชัร์ ตระกูลสุนทรชัย เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140326 เด็กชาย นนทพนัธ์ ตรีไพชยนต์ศักด์ิ เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140327 เด็กชาย ดลดิลก อัคครนากุล เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140328 เด็กชาย ชวนิ ถนัดกสิกิจ เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140329 เด็กชาย ณภทัร เจิดวจิิตร เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140330 เด็กชาย มณฑ์ปราชญ์ ปรมาภมูิ เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140331 เด็กชาย จูดิศ กิติสมประยูรกุล เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140332 เด็กชาย ณธนัย์ จรูญรักษ์ เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140333 เด็กชาย ณ ฐพงศ์ ชื่นธรีวงศ์ เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140334 เด็กชาย วริทธนิันท์ เจียไพบลูย์ เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140335 เด็กชาย ฟจูิ บรรสพผล เซนต์ดอมินิก ม.1
0140140336 เด็กชาย ณภษั แต้ไพบลูย์ เซนต์ดอมินิก ม.3
0140140337 เด็กชาย กันตนพ นิ่มศิริ เซนต์ดอมินิก ม.3
0140140338 เด็กชาย ญาณภทัร อมรรัตนโกศล เซนต์ดอมินิก ม.3
0140140339 เด็กชาย ณยศกร เพิ่มพนู เซนต์ดอมินิก ม.3
0140140340 เด็กชาย ปรณินทร์ ชัยชาญชีพ เซนต์ดอมินิก ม.3
0140140341 เด็กชาย ปวเรศ บวัเลิศ เซนต์ดอมินิก ม.3
0140140342 เด็กชาย ทวิตัต์ โพธิศ์รี เซนต์ดอมินิก ม.3
0140140343 เด็กชาย ปญัญวฒัน์ ตันติรววีฒัน์ เซนต์ดอมินิก ม.3
0140140344 เด็กชาย ก้องภพ พบิลูวรรณพงษ์ เซนต์ดอมินิก ม.3
0140140345 เด็กชาย วริศเมธ วงศ์สกุลววิฒัน์ เซนต์ดอมินิก ม.3
0140140346 เด็กชาย ศรัณย์ ศิริโชติ เซนต์ดอมินิก ม.3
0140140347 เด็กชาย กฤษฏิ์โชติ บญุก าพร้า อัสสัมชัญธนบรีุ ม.2
0140140348 เด็กหญิง กาญจนา บวรวฒันานนท์ อัสสัมชัญธนบรีุ ม.2
0140140349 เด็กชาย ธนวฒัน์ โศจิรัตนกุล อัสสัมชัญธนบรีุ ม.2
0140140350 เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี ประมาณพาณิชย์ อัสสัมชัญธนบรีุ ม.2
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0140140351 เด็กหญิง เกษราพร ทรงศรีวทิยา อัสสัมชัญธนบรีุ ม.2
0140140352 เด็กชาย สงกรานต์ แซ่ต้ัง อัสสัมชัญธนบรีุ ม.2
0140140353 เด็กหญิง เอมิตรา ขจรเกียรติภทัร์ อัสสัมชัญธนบรีุ ม.2
0140140354 เด็กชาย บดินทร์ชัย แจ่มแจ้ง อัสสัมชัญธนบรีุ ม.2
0140140355 เด็กชาย จีรณะ มานะปยิวงศ์ อัสสัมชัญธนบรีุ ม.2
0140140356 เด็กหญิง ณัฏฐา ศิวอักษร อัสสัมชัญธนบรีุ ม.2
0140140357 เด็กชาย พชร สุดอ าพนั อัสสัมชัญธนบรีุ ม.2
0140140358 เด็กหญิง พมิพรั์ตน์ ธรีวชิยางกูร อัสสัมชัญธนบรีุ ม.2
0140140359 เด็กชาย ธนดล ตันตินิกร อัสสัมชัญธนบรีุ ม.2
0140140360 เด็กชาย กิตติพฒัน์ เทยีนภกัดีประสาท อัสสัมชัญธนบรีุ ม.1
0140140361 เด็กหญิง วณิิชนันท์ ธนสารกาญจนกุล อัสสัมชัญธนบรีุ ม.1
0140140362 เด็กชาย ธนโชติ อ่อนละมูล อัสสัมชัญธนบรีุ ม.1
0140140363 เด็กชาย ภานรินทร์ ศรีอยู่ยงค์ อัสสัมชัญธนบรีุ ม.1
0140140364 เด็กชาย ปยิะภสัสร ปานทอง อัสสัมชัญธนบรีุ ม.1
0140140365 เด็กหญิง วมิพว์ภิา เชื่อมวราศาสตร์ อัสสัมชัญธนบรีุ ม.1
0140140366 เด็กชาย นนทพฒัน์ นิวฒันกาญจนา อัสสัมชัญธนบรีุ ม.1
0140140367 เด็กชาย พรีภาส สุระสรางค์ อัสสัมชัญธนบรีุ ม.1
0140140368 เด็กชาย นรางกูร จตุรพรพรหม อัสสัมชัญธนบรีุ ม.1
0140140369 เด็กหญิง นัทรมน ขจีสวสัดิการ อัสสัมชัญธนบรีุ ม.1
0140140370 เด็กหญิง กรภคั อรรคเดชสกุล อัสสัมชัญธนบรีุ ม.1
0140140371 เด็กชาย พชัรพล ไขวพ้นัธุ์ อัสสัมชัญธนบรีุ ม.1
0140140372 เด็กหญิง ศุภสิรา ศรีวานิชภมูิ อัสสัมชัญธนบรีุ ม.1
0140140373 เด็กหญิง ศกุนิชญ์ เอี่ยมจรัส อัสสัมชัญธนบรีุ ม.1
0140140374 เด็กชาย นนทพทัธ์ สุคนธมาน อัสสัมชัญธนบรีุ ม.1
0140140375 เด็กหญิง ปณุยนุช เดชศร อัสสัมชัญธนบรีุ ม.1
0140140376 เด็กหญิง รินรดา เรืองศรี อัสสัมชัญธนบรีุ ม.1
0140140377 เด็กหญิง ขวญัชนก โซวประเสริฐสุข อัสสัมชัญธนบรีุ ม.1
0140140378 เด็กหญิง ศิรภสัสร บณัฑิตสกนธ์ อัสสัมชัญธนบรีุ ม.1
0140140379 เด็กชาย นพวทิย์ โสภณอริยกิตต์ิ อัสสัมชัญธนบรีุ ม.1
0140140380 เด็กชาย ณัฐพชัร์ จรูญวฒิุธรรม อัสสัมชัญธนบรีุ ม.1
0140140381 เด็กหญิง ภาวนิี โอ่งเพช็ร อัสสัมชัญธนบรีุ ม.1
0140140382 เด็กชาย ณัฐวฒัน์ วทิยประภารัตน์ อัสสัมชัญธนบรีุ ม.1
0140140383 เด็กชาย นันทพทัธ์ วฒันาสุทธวิงศ์ อัสสัมชัญธนบรีุ ม.1
0140140384 เด็กหญิง ศุภนิช ณ น่าน อัสสัมชัญธนบรีุ ม.1
0140140385 เด็กชาย สุขพัฒน์ วงศ์ตระกูล อัสสัมชัญธนบรีุ ม.1

ชื่อ - ชื่อสกุล
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0140140386 เด็กชาย ธนภัสสรี แผ่วัฒนโรจน์ อัสสัมชัญธนบรีุ ม.1
0140140387 เด็กชาย ชนากร กิตติคุณ อัสสัมชัญธนบรีุ ม.1
0140140388 เด็กชาย ยศภทัร อริยพงศ์ไพศาล อัสสัมชัญธนบรีุ ม.2
0140140389 เด็กชาย วรีภทัร ลาภกิจดี อัสสัมชัญธนบรีุ ม.3
0140140390 นาย ภทัรชนน อัครกิจวรุิฬห์ อัสสัมชัญธนบรีุ ม.3
0140140391 นาย ธนเสฎฐ์ พฤติพบิลูธรรม อัสสัมชัญธนบรีุ ม.3
0140140392 เด็กหญิง ภษูณิศา กฤตยาเวทย์ อัสสัมชัญธนบรีุ ม.1
0140140393 เด็กชาย ธรีาเมศ ศิริลัทพร อัสสัมชัญธนบรีุ ม.1
0140140394 เด็กชาย ปณุณวชิ เลิศชนะเรืองฤทธิ์ อัสสัมชัญธนบรีุ ม.1
0140140395 เด็กหญิง ณัชชา ศรีทมุมา อัสสัมชัญธนบรีุ ม.1
0140140396 เด็กชาย ปรินทร ไชโย อัสสัมชัญธนบรีุ ม.1
0140140397 เด็กหญิง เขมจิรา ไคร้งาม อัสสัมชัญธนบรีุ ม.1
0140140398 เด็กชาย พชิญุตม์ เครือควา้ย อัสสัมชัญธนบรีุ ม.1
0140140399 เด็กหญิง ธนัชชา กัลกุล อัสสัมชัญธนบรีุ ม.1
0140140400 เด็กหญิง หมอนอิง หลิน อัสสัมชัญธนบรีุ ม.1
0140140401 เด็กชาย ฐิติพทัธ์ อภสิิทธิอ์มรกุล อัสสัมชัญธนบรีุ ม.1
0140140402 เด็กชาย รัชชานนท์ รุ่งโรจน์กิตติกุล อัสสัมชัญธนบรีุ ม.2
0140140403 เด็กชาย อชิตพล โฆสิตศิริ อัสสัมชัญธนบรีุ ม.2
0140140404 เด็กชาย ศวสักร เต็มกิจถาวร อัสสัมชัญธนบรีุ ม.2
0140140405 เด็กชาย ศิรณัฐ สิวะวรรณวงศ์ อัสสัมชัญธนบรีุ ม.3
0140140406 เด็กชาย ณัฐพล อรรควฒัน์ อัสสัมชัญธนบรีุ ม.3
0140140407 เด็กชาย ไกรวชิญ์ ภทัรวงศ์ไพบลูย์ อัสสัมชัญธนบรีุ ม.3
0140140408 เด็กชาย บรุชัย หงส์ประภศัร อัสสัมชัญธนบรีุ ม.3
0140140409 เด็กชาย ศุภเดช ชัยเดชาภนิันท์ อัสสัมชัญธนบรีุ ม.3
0140140410 เด็กชาย ณัฐชนน สมภพศาสน์ อัสสัมชัญธนบรีุ ม.3
0140140411 เด็กชาย ภทัรภณ เพยีรประเสริฐกุล อัสสัมชัญธนบรีุ ม.3
0140140412 เด็กหญิง ฐิติชญา ฐิติวฒิุพงศ์ อัสสัมชัญธนบรีุ ม.3
0140140413 เด็กหญิง สุภสัสร ค้ าชู อัสสัมชัญธนบรีุ ม.3
0140140414 เด็กหญิง นันทชัพร อัครอมรพงศ์ อัสสัมชัญธนบรีุ ม.3
0140140415 เด็กชาย ปวชิญา เฉลยจรรยา อัสสัมชัญธนบรีุ ม.2
0140140416 เด็กชาย ภคพล สุรเชษฐพงษ์ อัสสัมชัญธนบรีุ ม.2
0140140417 เด็กชาย อภวิชิญ์ อภศัิกด์ิศิริ อัสสัมชัญธนบรีุ ม.2
0140140418 เด็กชาย อนุภทัร อัศวณีพรรณ อัสสัมชัญธนบรีุ ม.2
0140140419 เด็กชาย ชาติสิริ สกุลตรีวติต์ อัสสัมชัญธนบรีุ ม.2
0140140420 เด็กชาย ณิชกมล ลาพนั อัสสัมชัญธนบรีุ ม.2
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0140140421 เด็กหญิง ณัฐฐิตาน์ สกุลวฒันะ อัสสัมชัญธนบรีุ ม.2
0140140422 เด็กชาย ธรรม เอกรินทรากุล อัสสัมชัญธนบรีุ ม.2
0140140423 เด็กชาย ชาญฤทธิ์ พศิิษฐ์จริง อัสสัมชัญธนบรีุ ม.2
0140140424 เด็กหญิง ลักษกิา จันทนะรัตน์ อัสสัมชัญธนบรีุ ม.2
0140140425 เด็กชาย บริุศร์ หงส์ประภศัร อัสสัมชัญธนบรีุ ม.2
0140140426 เด็กชาย พศุตม์ สาริกะวณิช อัสสัมชัญธนบรีุ ม.2
0140140427 เด็กชาย ปยิวฒัน์ ภทัรวงศ์ไพบลูย์ อัสสัมชัญธนบรีุ ม.2
0140140428 เด็กชาย บารมี เทอดเผ่าพงศ์ อัสสัมชัญธนบรีุ ม.2
0140140429 เด็กชาย ธนัญชัย ปริยวาทกุล อัสสัมชัญธนบรีุ ม.2
0140140430 เด็กหญิง พมิพม์าดา ตันติศิริวฒัน์ อัสสัมชัญธนบรีุ ม.2
0140140431 เด็กชาย ดุลยพฒัน์ กรณฑ์แสง อัสสัมชัญธนบรีุ ม.2
0140140432 เด็กหญิง ปวริศา ปราบนอก อัสสัมชัญธนบรีุ ม.2
0140140433 เด็กหญิง จันทร์ทพิ พริิยบรรเจิด อัสสัมชัญธนบรีุ ม.2
0140140434 เด็กชาย ธนกร ธรรมศิรารักษ์ อัสสัมชัญธนบรีุ ม.2
0140140435 เด็กชาย ขวัญข้าว ศิวะสมบูรณ์ อัสสัมชัญธนบรีุ ม.2
0140140436 เด็กชาย พรีพล ชวาลพฒันพนัธุ์ อัสสัมชัญธนบรีุ ม.2
0140140437 เด็กชาย ศุภวฒิุ ธญัญรักษ์ อัสสัมชัญธนบรีุ ม.2
0140140438 เด็กชาย ธนภทัร ทรัพย์อัประไมย อัสสัมชัญธนบรีุ ม.2
0140140439 เด็กหญิง จิรัชญา สีโท โยธนิบรูณะ ม.1
0140140440 เด็กชาย ภมูินทร์ รอดประเสริฐ โยธนิบรูณะ ม.1
0140140441 เด็กชาย อาชวนิ ทยาฉัตร โยธนิบรูณะ ม.1
0140140442 เด็กชาย ภาคิน เอี่ยมสมบรูณ์สุข โยธนิบรูณะ ม.1
0140140443 เด็กชาย กฤตวฒัน์ ขันทะลี โยธนิบรูณะ ม.1
0140140444 เด็กหญิง นภาวร์ี เกรียงไกรสุขเลิศ โยธนิบรูณะ ม.1
0140140445 เด็กชาย ชัยชัช พฒันะ โยธนิบรูณะ ม.1
0140140446 เด็กชาย ติณณภพ สิงหท์อง โยธนิบรูณะ ม.1
0140140447 เด็กชาย จิตรภาณุ สุดจิตร์ โยธนิบรูณะ ม.1
0140140448 เด็กชาย รัญชน์ นาคจีน โยธนิบรูณะ ม.1
0140140449 เด็กหญิง พชัรนันท์ วรุิฬหพทุธวงศ์ โยธนิบรูณะ ม.1
0140140450 เด็กหญิง มัณฑนา จันทร์ศรี โยธนิบรูณะ ม.1
0140140451 เด็กชาย จตุภมูิ ลีธนศักด์ิสกุล โยธนิบรูณะ ม.1
0140140452 เด็กหญิง จิดาภา วงศ์อุปราช โยธนิบรูณะ ม.1
0140140453 เด็กหญิง ดนยา ศรีเสาวภา โยธนิบรูณะ ม.1
0140140454 เด็กหญิง พมิพช์นก ภวูเลิศพร้อมสุข โยธนิบรูณะ ม.2
0140140455 เด็กชาย วฒิุภทัร เอี่ยมสมบรูณ์สุข โยธนิบรูณะ ม.1

กำรแข่งขันวิทยำศำสตรโ์อลิมปกิระหว่ำงประเทศ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ครัง้ที่ 14th ijso

หอ้งสอบที่  13  ( 7404 )

ประจ าปกีารศึกษา 2559
ศูนย์โรงเรียนสตรีวทิยา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ชื่อ - ชื่อสกุล



เลขประจ ำตัวสอบ โรงเรยีน หมำยเหตุ
0140140456 เด็กชาย เมธสั จุลานุพนัธ์ โยธนิบรูณะ ม.1
0140140457 เด็กหญิง ปวนัรัตน์ รังสีวจิิตรประภา โยธนิบรูณะ ม.2
0140140458 เด็กชาย ธนกฤต เหล่าทวคูีณ โยธนิบรูณะ ม.1
0140140459 เด็กหญิง สุธาสินี พงษส์นาม โยธนิบรูณะ ม.2
0140140460 เด็กหญิง ธรรมสรณ์ ตระกูลเลิศเสถียร โยธนิบรูณะ ม.1
0140140461 เด็กหญิง สาธกา ศิริเยี่ยม โยธนิบรูณะ ม.1
0140140462 เด็กหญิง พมิพรั์ชน์ สุนสะธรรม โยธนิบรูณะ ม.2
0140140463 เด็กชาย ชยวรรธน์ ยุวบรูณ์ โยธนิบรูณะ ม.2
0140140464 เด็กชาย ปฐมลักษณ์ เหล็กศร โยธนิบรูณะ ม.2
0140140465 เด็กชาย นภดล เพช็รด า โยธนิบรูณะ ม.1
0140140466 เด็กหญิง กชวรรณ พวงบบุผา โยธนิบรูณะ ม.1
0140140467 เด็กชาย นรางกูร เนตรจรัส โยธนิบรูณะ ม.1
0140140468 เด็กหญิง กฤติยา กมลเดชเดชา โยธนิบรูณะ ม.1
0140140469 เด็กหญิง ชนากรนต์ กิติสารศักด์ิ โยธนิบรูณะ ม.1
0140140470 เด็กหญิง อาภากร นพชาติสถิตย์ โยธนิบรูณะ ม.1
0140140471 เด็กหญิง กนกธนา นพชาติสถิตย์ โยธนิบรูณะ ม.1
0140140472 เด็กชาย กาญจนพ บวัฮอด โยธนิบรูณะ ม.1
0140140473 เด็กชาย พชิชากร เกียรติสุขสิริ โยธนิบรูณะ ม.1
0140140474 เด็กหญิง ศศินา นิโครธ โยธนิบรูณะ ม.1
0140140475 เด็กหญิง ธญัสินี ไทยงามศิลป์ โยธนิบรูณะ ม.1
0140140476 เด็กหญิง ฝนทพิย์ อิทธโิรจน์ โยธนิบรูณะ ม.1
0140140477 เด็กหญิง ปริยาภทัร บวัเงิน โยธนิบรูณะ ม.2
0140140478 เด็กชาย วริทธิ์ รัตนพนัธุ์ โยธนิบรูณะ ม.2
0140140479 เด็กหญิง ญาณิศา ทรงไตรย์ โยธนิบรูณะ ม.2
0140140480 เด็กหญิง เปรมปติิ เลิศศรีมงคง โยธนิบรูณะ ม.2
0140140481 เด็กชาย กฤษณพงษ์ อินทร์พรหม โยธนิบรูณะ ม.2
0140140482 เด็กหญิง พณัณิตา ไชยช านิ โยธนิบรูณะ ม.2
0140140483 เด็กชาย ดุลยวตั วริิยราชวลัลภ โยธนิบรูณะ ม.2
0140140484 เด็กหญิง ศุภาพชิญ์ มณีธนู โยธนิบรูณะ ม.2
0140140485 เด็กชาย ปณิธาน เฉลิมสิริพทิกัษ์ โยธนิบรูณะ ม.2
0140140486 เด็กหญิง วรินทร์ลดา หร่ายเจริญ โยธนิบรูณะ ม.2
0140140487 เด็กหญิง ปรียาวลัย์ คลังวจิิตรา โยธนิบรูณะ ม.2
0140140488 เด็กชาย นิธศิ สุกขชาติ โยธนิบรูณะ ม.2
0140140489 เด็กชาย จิรภทัร จุลประภา โยธนิบรูณะ ม.2
0140140490 เด็กชาย มนุเชษฐ์ กิตติธนภญิโญ โยธนิบรูณะ ม.2

ประจ าปกีารศึกษา 2559
ชื่อ - ชื่อสกุล

ศูนย์โรงเรียนสตรีวทิยา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

หอ้งสอบที่  14  ( 7403 )

กำรแข่งขันวิทยำศำสตรโ์อลิมปกิระหว่ำงประเทศ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ครัง้ที่ 14th ijso



เลขประจ ำตัวสอบ โรงเรยีน หมำยเหตุ
0140140491 เด็กหญิง พริมา อินทพบิลูย์ โยธนิบรูณะ ม.2
0140140492 เด็กหญิง ประภสัสร ประจุมาศ โยธนิบรูณะ ม.2
0140140493 เด็กหญิง ณัฐชา เจริญสุข โยธนิบรูณะ ม.2
0140140494 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ภู่ตระกูล โยธนิบรูณะ ม.1
0140140495 เด็กชาย ภบูดี โกมุติกานนท์ โยธนิบรูณะ ม.1
0140140496 เด็กชาย ศุภกฤต โสมภร์ี โยธนิบรูณะ ม.1
0140140497 เด็กหญิง ธญัญาดา รถแก้ว โยธนิบรูณะ ม.1
0140140498 เด็กหญิง ธนัฐนันท์ ศิริครรชิตถาวร โยธนิบรูณะ ม.1
0140140499 เด็กหญิง วนิดา ประเสริฐฤทธิ์ โยธนิบรูณะ ม.1
0140140500 เด็กหญิง ฐานิตา อดิศรสมบรูณ์ โยธนิบรูณะ ม.1
0140140501 เด็กชาย ชนชน ผู้ทรงธรรม โยธนิบรูณะ ม.1
0140140502 เด็กชาย พรีวชิญ์ สดสวย โยธนิบรูณะ ม.2
0140140503 เด็กหญิง วราภรณ์ แสงแจ่ม โยธนิบรูณะ ม.1
0140140504 เด็กชาย ธนโชติ ฐิติธนานุกิจ โยธนิบรูณะ ม.1
0140140505 เด็กชาย จิรธร เทยีมถวลิ โยธนิบรูณะ ม.1
0140140506 เด็กชาย กวี อนุทรงศักด์ิ โยธนิบรูณะ ม.1
0140140507 เด็กหญิง ธมลพร ธนรัชติการนนท์ โยธนิบรูณะ ม.1
0140140508 เด็กชาย พชรพล วงศ์ชา โยธนิบรูณะ ม.1
0140140509 เด็กชาย กฤตเมธ นิติสาพร โยธนิบรูณะ ม.1
0140140510 เด็กชาย มงคล ดุสิตงามมงคล โยธนิบรูณะ ม.1
0140140511 เด็กชาย ศุภฤกษ์ ค าปา่แลว โยธนิบรูณะ ม.1
0140140512 เด็กชาย ชนาธปิ ยอดเขื่อง โยธนิบรูณะ ม.1
0140140513 เด็กชาย ธรีภทัร์ โศภษิฐิกุล โยธนิบรูณะ ม.1
0140140514 เด็กชาย สุกฤต เหล็กเพชร โยธนิบรูณะ ม.1
0140140515 เด็กหญิง พชรมน หลู่ประเสริฐ โยธนิบรูณะ ม.1
0140140516 เด็กหญิง พไิลลักษณ์ รอดผล โยธนิบรูณะ ม.1
0140140517 เด็กชาย มิตรประชา เคหะนาค โยธนิบรูณะ ม.1
0140140518 เด็กหญิง พชัรพร มังคละคีรี โยธนิบรูณะ ม.1
0140140519 เด็กชาย สมพล นวลรัตนตระกูล โยธนิบรูณะ ม.2
0140140520 เด็กหญิง ศรุดา ทลูศิริ โยธนิบรูณะ ม.2
0140140521 เด็กหญิง สิริวมิล พรหมอยู่ โยธนิบรูณะ ม.1
0140140522 เด็กชาย สิรวชิญ์ ชุนสอาด โยธนิบรูณะ ม.2
0140140523 เด็กชาย สุพฒัน์ วฒันกุลจรูญสิริ โยธนิบรูณะ ม.2
0140140524 เด็กชาย ธนกฤติ จันตะโก โยธนิบรูณะ ม.1
0140140525 เด็กชาย เอกราชย์ อรุณรัตน์ โยธนิบรูณะ ม.1

กำรแข่งขันวิทยำศำสตรโ์อลิมปกิระหว่ำงประเทศ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ครัง้ที่ 14th ijso

ชื่อ - ชื่อสกุล

หอ้งสอบที่  15  ( 7402 )

ศูนย์โรงเรียนสตรีวทิยา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ประจ าปกีารศึกษา 2559



เลขประจ ำตัวสอบ โรงเรยีน หมำยเหตุ
0140140526 เด็กชาย พชร บญุสร้างสุข โยธนิบรูณะ ม.3
0140140527 เด็กชาย คริษฐ์ มุ่งประสพพร โยธนิบรูณะ ม.1
0140140528 เด็กหญิง มธรุดา อยู่เกิด โยธนิบรูณะ ม.2
0140140529 เด็กหญิง ทพิย์ธรีา เจริญพงษ์ โยธนิบรูณะ ม.1
0140140530 เด็กชาย พชรพล พวงคุ้ม โยธนิบรูณะ ม.2
0140140531 เด็กหญิง ปญัญาพร ปติิกุลธรรม โยธนิบรูณะ ม.1
0140140532 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ภู่ระหงษ์ โยธนิบรูณะ ม.1
0140140533 เด็กหญิง สุพชิชญา แดงประพนัธ์ โยธนิบรูณะ ม.1
0140140534 เด็กชาย ศุภรัชฏ โชติมณี โยธนิบรูณะ ม.1
0140140535 เด็กชาย นิเวศน์ กวา้งวริิยะไพบลูย์ โยธนิบรูณะ ม.1
0140140536 เด็กหญิง ณัฐณิชา รักษาชาติ โยธนิบรูณะ ม.1
0140140537 เด็กชาย วรินทร มากทว้ม โยธนิบรูณะ ม.1
0140140538 เด็กหญิง กฤศญา แซ่โปว โยธนิบรูณะ ม.2
0140140539 เด็กหญิง นลพรรณ วทิยาพงษ์ โยธนิบรูณะ ม.1
0140140540 เด็กชาย คณภทัร ณรงค์ชาญ โยธนิบรูณะ ม.1
0140140541 เด็กชาย ณฐบถ ธญัธนาพงศ์ โยธนิบรูณะ ม.1
0140140542 เด็กชาย พชิวฒัน์ อดุลย์วทิยากร โยธนิบรูณะ ม.1
0140140543 เด็กหญิง นงนภสั ทรัพย์เจริญอยู่ โยธนิบรูณะ ม.1
0140140544 เด็กหญิง โมทนา ปิ่นแก้ว โยธนิบรูณะ ม.1
0140140545 เด็กชาย ธรีกฤต คงเวสน์สุพฒัน์ โยธนิบรูณะ ม.1
0140140546 เด็กชาย ธร์ีธชั รู้กิจการพานิช โยธนิบรูณะ ม.1
0140140547 เด็กหญิง ณิชาภทัร รักษาชาติ โยธนิบรูณะ ม.1
0140140548 เด็กชาย พสิิฐพงศ์ ปยิะปญัญามงคง โยธนิบรูณะ ม.1
0140140549 เด็กชาย นิธวิชัร์ ศิวฒัน์ธนสิน โยธนิบรูณะ ม.1
0140140550 เด็กชาย ปฐมทตั พจมานพรชัย โยธนิบรูณะ ม.1
0140140551 เด็กหญิง ชมพเูนกข์ เลิศวฒันชัย สตรีศรีสุริโยทยั ม.2
0140140552 เด็กหญิง ญาณิดา สุขศรี สตรีศรีสุริโยทยั ม.3
0140140553 เด็กหญิง กัลยรัตน์ ผดุงพฒัโนดม สตรีศรีสุริโยทยั ม.3
0140140554 เด็กหญิง วมิลณัฏ วงศ์จุลชาติ สตรีศรีสุริโยทยั ม.3
0140140555 เด็กหญิง ภษูณิศา เชี่ยวชาญช่าง สตรีศรีสุริโยทยั ม.3
0140140556 เด็กหญิง สริดา ไชยวภิานนท์ สตรีศรีสุริโยทยั ม.3
0140140557 เด็กหญิง ปานไพริน จิตต์ฉายา สตรีศรีสุริโยทยั ม.3
0140140558 เด็กหญิง วลัยกร วงศ์น้อย สตรีศรีสุริโยทยั ม.3
0140140559 เด็กหญิง พมิพก์านต์ หดัค า สุรศักด์ิมนตรี ม.2
0140140560 เด็กชาย ศีลวชิญ์ กิจพลาไพบลูย์ สุรศักด์ิมนตรี ม.3

ศูนย์โรงเรียนสตรีวทิยา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
กำรแข่งขันวิทยำศำสตรโ์อลิมปกิระหว่ำงประเทศ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ครัง้ที่ 14th ijso

หอ้งสอบที่  16  ( 7301 )

ประจ าปกีารศึกษา 2559
ชื่อ - ชื่อสกุล



เลขประจ ำตัวสอบ โรงเรยีน หมำยเหตุ
0140140561 เด็กหญิง ปาณิสรา รัชตภวูดล สุรศักด์ิมนตรี ม.3
0140140562 เด็กหญิง พมิพกานต์ ไทยอยู่ สุรศักด์ิมนตรี ม.2
0140140563 เด็กหญิง สิริกร สุธรรม สุรศักด์ิมนตรี ม.2
0140140564 เด็กหญิง ภสัราพร จันทร์เจริญ สุรศักด์ิมนตรี ม.2
0140140565 เด็กหญิง วริียา อรุณยิ่งมงคล สุรศักด์ิมนตรี ม.2
0140140566 เด็กหญิง กานต์พชิชา มนัสวี สุรศักด์ิมนตรี ม.3
0140140567 เด็กชาย อัดนาน จาเวด สุรศักด์ิมนตรี ม.2
0140140568 เด็กหญิง ไข่มุก มุ่งหวงักลาง สุรศักด์ิมนตรี ม.2
0140140569 เด็กชาย ณภทัร กองเงิน สุรศักด์ิมนตรี ม.2
0140140570 เด็กหญิง ขันทนิี แสวงหาโชค สุรศักด์ิมนตรี ม.2
0140140571 เด็กชาย ณัฐชนนท์ ใจเย็น สุรศักด์ิมนตรี ม.2
0140140572 เด็กหญิง ญาตา รงค์สุวรรณ สุรศักด์ิมนตรี ม.2
0140140573 เด็กหญิง อาริตา จุลพนัธ์ สุรศักด์ิมนตรี ม.2
0140140574 เด็กหญิง พศวร์ี ศรีวงษา สุรศักด์ิมนตรี ม.2
0140140575 เด็กหญิง ณัฐฐา ศรีพฒัโนทยั สุรศักด์ิมนตรี ม.2
0140140576 เด็กหญิง กนกทพิย์ นาทองแถม สุรศักด์ิมนตรี ม.2
0140140577 เด็กชาย จิรวฏัฐ์ ลีละพณิชย์ สุรศักด์ิมนตรี ม.2
0140140578 เด็กชาย เทพพทิกัษ์ สวา่งวทิยวฒันา สุรศักด์ิมนตรี ม.1
0140140579 เด็กหญิง บวรรัตน์ บญุยืน สุรศักด์ิมนตรี ม.1
0140140580 เด็กหญิง ปวชิญา อยู่ยืน สุรศักด์ิมนตรี ม.2
0140140581 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ อ่อนพลู ศีลาจารพพิฒัน์ ม.2
0140140582 เด็กหญิง บญุสิตา จักษรัุกษ์ ศีลาจารพพิฒัน์ ม.2
0140140583 เด็กหญิง ปยิะฉัตร มีสุข ศีลาจารพพิฒัน์ ม.2
0140140584 เด็กชาย อัครพล วงศ์มา ศีลาจารพพิฒัน์ ม.2
0140140585 เด็กชาย อินทรชัย เที่ยงตรง ศีลาจารพพิฒัน์ ม.2
0140140586 เด็กชาย ภาคิน สมรรคจันทร์ สถาบนัการศึกษาทางไกล
0140140587 เด็กชาย ณัชพล วรคุณพเิศษ ราชวนิิต ป.6
0140140588 เด็กชาย ธรีภทัร วบิลูย์ศิริพงษ์ กุหลาบวทิยา ม.2
0140140589 เด็กชาย วงศ์พทัธ์ อารยะพพิฒัน์กุล วดัราชบพธิ ม.2
0140140590 เด็กชาย ณัฐดนัย เพช็รักษา วดัราชบพธิ ม.2
0140140591 เด็กชาย กิตติภพ เรืองฤทธิ์ วดัราชบพธิ ม.2
0140140592 เด็กชาย มกร นูปกรณ์ วดัราชบพธิ ม.2
0140140593 เด็กชาย ชยพล เลาหป์ระเสริฐสิทธิ์ วดัราชบพธิ ม.2
0140140594 เด็กชาย ชินทตั สีมานนท์ จิตรลดา ม.1
0140140595 เด็กชาย แพททริค รูฟโฟโล จิตรลดา ม.1

ประจ าปกีารศึกษา 2559

หอ้งสอบที่  17 ( 7302 )  

ชื่อ - ชื่อสกุล

กำรแข่งขันวิทยำศำสตรโ์อลิมปกิระหว่ำงประเทศ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ครัง้ที่ 14th ijso
ศูนย์โรงเรียนสตรีวทิยา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1



เลขประจ ำตัวสอบ โรงเรยีน หมำยเหตุ
0140140596 เด็กชาย ภมูิบดี ฮุ่นตระกูล จิตรลดา ม.1
0140140597 เด็กชาย กนก เสรีพกุกะนะ จิตรลดา ม.1
0140140598 เด็กชาย ภวลั สิริสิงห์ จิตรลดา ม.2
0140140599 เด็กหญิง ลักษกิา เยี่ยมศิริ จิตรลดา ม.2
0140140600 เด็กหญิง โรส นาวานุเคราะห์ จิตรลดา ม.2
0140140601 เด็กหญิง ลมลมุล บนุนาค จิตรลดา ม.2
0140140602 เด็กชาย เตชินท์ เมฆโหรา จิตรลดา ม.1
0140140603 เด็กชาย ปณัณ์ ปโกฏปิระภา จิตรลดา ม.2
0140140604 เด็กหญิง ศุภคัวี ตันติวฒัน์ จิตรลดา ม.3
0140140605 เด็กหญิง มณฑกานต์ สุขวฒัน์ จิตรลดา ม.3
0140140606 เด็กชาย

อาทติย์ชยาง
กูร

กันภยั มัธยมวดัมกุฎกษตัริย์ ม.3
0140140607 เด็กชาย วทญัญู สอดศรี มัธยมวดัมกุฎกษตัริย์ ม.3
0140140608 เด็กชาย อดิสรรค์ เหลืองมีกูล เทพศิรินทร์ ม.1
0140140609 เด็กชาย พสธร อุนออน เทพศิรินทร์ ม.2
0140140610 เด็กชาย ณัฐวชัร ประเดยาจี เทพศิรินทร์ ม.2
0140140611 เด็กชาย ณัฐพล ฮ่อสกุล เทพศิรินทร์ ม.2
0140140612 เด็กชาย กฤษฏนิ อุ่นใหม่ เทพศิรินทร์ ม.2
0140140613 เด็กชาย ชาคริต จามจุรีรักษ์ เทพศิรินทร์ ม.2
0140140614 เด็กชาย ปรินทร เสมสุวรรณ์ เทพศิรินทร์ ม.2
0140140615 เด็กชาย ดรัณภพ ศรีสมบติั เทพศิรินทร์ ม.2
0140140616 เด็กชาย ไพบลูย์ จรัสนภารัตน์ เทพศิรินทร์ ม.2
0140140617 เด็กชาย นนทพทัธ์ สีมาเงิน เทพศิรินทร์ ม.2
0140140618 เด็กชาย วรีะภทัร โล่หช์ิงชัยฤทธิ์ เทพศิรินทร์ ม.2
0140140619 เด็กชาย ศรัณย์ภวศิ ธรีะรัตนเวช เทพศิรินทร์ ม.2
0140140620 เด็กชาย ปวนิท์ อภชิาติวรกุล เทพศิรินทร์ ม.2
0140140621 เด็กชาย ณัฐวตัร อ่ าล ายอง เทพศิรินทร์ ม.2
0140140622 เด็กชาย กีรต์ิ ทกัษะวณิชชา เทพศิรินทร์ ม.2
0140140623 เด็กชาย ศุภณัฐ พรหมษาวจิิต เทพศิรินทร์ ม.2
0140140624 เด็กชาย ธนภมูิ โตอุณาลัย เทพศิรินทร์ ม.2
0140140625 เด็กชาย ทเิบต เสนาะเสียง เทพศิรินทร์ ม.2
0140140626 เด็กชาย ชนาธปิ สันทองสังโยธนิ เทพศิรินทร์ ม.2
0140140627 เด็กชาย ตฤษนันท์ โคตรสมบติั เทพศิรินทร์ ม.2
0140140628 เด็กชาย กุลชาต มิตรประชาชน เทพศิรินทร์ ม.2
0140140629 เด็กชาย ธนพชัร์ ดุลยทวสิีทธิ์ เทพศิรินทร์ ม.2
0140140630 เด็กชาย ณัฏฐนันท์ โกวทิวนาวงษ์ เทพศิรินทร์ ม.2

หอ้งสอบที่  18  ( 7303 )

ศูนย์โรงเรียนสตรีวทิยา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
กำรแข่งขันวิทยำศำสตรโ์อลิมปกิระหว่ำงประเทศ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ครัง้ที่ 14th ijso

ประจ าปกีารศึกษา 2559
ชื่อ - ชื่อสกุล



เลขประจ ำตัวสอบ โรงเรยีน หมำยเหตุ
0140140631 เด็กชาย วศิน ยืนยงวศิน เทพศิรินทร์ ม.2
0140140632 เด็กชาย ธนกร สุธรรมเกษม เทพศิรินทร์ ม.2
0140140633 เด็กชาย ชวนิ สหนุาฬุ เทพศิรินทร์ ม.2
0140140634 เด็กชาย ณัชพล จันทร์นิล เทพศิรินทร์ ม.2
0140140635 เด็กชาย พทัธดนก์ รัตนอุดม เทพศิรินทร์ ม.2
0140140636 เด็กชาย สิรภพ แสงมี เทพศิรินทร์ ม.2
0140140637 เด็กชาย โชติวทิย์ เฟื่องธนากุล เทพศิรินทร์ ม.2
0140140638 เด็กชาย คุณานนท์ อุตสาหวณิช เทพศิรินทร์ ม.2
0140140639 เด็กชาย สรวชิญ์ พลูละม้าย เทพศิรินทร์ ม.2
0140140640 เด็กชาย ชนินทร์ มณีแสง เทพศิรินทร์ ม.2
0140140641 เด็กชาย ธนกฤต หม้อทอง เทพศิรินทร์ ม.2
0140140642 เด็กชาย พริมภร เจิ้น เทพศิรินทร์ ม.2
0140140643 เด็กชาย ไกรพฒิุ ลิมปวณิชพนัธุ์ เทพศิรินทร์ ม.2
0140140644 เด็กชาย สิปปวชิญ์ แสงมณี เทพศิรินทร์ ม.2
0140140645 เด็กชาย ศกลวฒัน์ สุขแจ่ม เทพศิรินทร์ ม.2
0140140646 เด็กชาย ชินพรรธน์ โกปาราเมศไตรสิน เทพศิรินทร์ ม.2
0140140647 เด็กชาย สรัญธร หาวารี เทพศิรินทร์ ม.2
0140140648 เด็กชาย สหรัฐ ด้วงจู เทพศิรินทร์ ม.2
0140140649 เด็กชาย ศิริศักด์ิ จันทา เทพศิรินทร์ ม.2
0140140650 เด็กชาย กฤษฏา สุวรรณโชติ เทพศิรินทร์ ม.2
0140140651 เด็กชาย ธนภทั ภทัรมนัส เทพศิรินทร์ ม.2
0140140652 เด็กชาย วรภพ ปกรณ์ธนภทัร เทพศิรินทร์ ม.2
0140140653 เด็กชาย นภสั จงศักด์ิสวสัด์ิ เทพศิรินทร์ ม.2
0140140654 เด็กชาย อานนท์ วชัระมานน เทพศิรินทร์ ม.2
0140140655 เด็กชาย ไวกูณฐ์ กุลพทัธศ์รีวรา เทพศิรินทร์ ม.2
0140140656 เด็กชาย ธนภทัร กวาวหนึ่ง เทพศิรินทร์ ม.2
0140140657 เด็กชาย ธนิก หม้อทอง เทพศิรินทร์ ม.2
0140140658 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ อารีประยูรกิจ เทพศิรินทร์ ม.2
0140140659 เด็กชาย ภากร สุขสมบติั เทพศิรินทร์ ม.2
0140140660 เด็กชาย ณัฐนนท์ เธยีรรัตนกุล เทพศิรินทร์ ม.2
0140140661 เด็กชาย กิตติศักด์ิ เอี้ยวเจริญวงศ์ เทพศิรินทร์ ม.2
0140140662 เด็กชาย พรีะพล สุวภทัรธนกุล เทพศิรินทร์ ม.2
0140140663 เด็กชาย กฤษฏา รักษท์อง เทพศิรินทร์ ม.2
0140140664 เด็กชาย ปณุณภพ จันทะศรี เทพศิรินทร์ ม.2
0140140665 เด็กชาย พทุธพจิักษณ์ ต้ังวงศ์ศานต์ เทพศิรินทร์ ม.2

ประจ าปกีารศึกษา 2559
ชื่อ - ชื่อสกุล

หอ้งสอบที่  19 ( 7304 ) 

กำรแข่งขันวิทยำศำสตรโ์อลิมปกิระหว่ำงประเทศ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ครัง้ที่ 14th ijso
ศูนย์โรงเรียนสตรีวทิยา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1



เลขประจ ำตัวสอบ โรงเรยีน หมำยเหตุ
0140140666 เด็กชาย จิรพพิรรธ สุขลาภ เทพศิรินทร์ ม.2
0140140667 เด็กชาย นพรุจ ฉันทนัต์ เทพศิรินทร์ ม.2
0140140668 เด็กชาย ศิรภสั สุขอาภรณ์ เทพศิรินทร์ ม.2
0140140669 เด็กชาย เชาวว์รรธน์ กันสุธา เทพศิรินทร์ ม.2
0140140670 เด็กชาย วชิรวทิย์ พนิิตไพศาล เทพศิรินทร์ ม.3
0140140671 เด็กชาย กนกชัย เล้าพรพชิยานุวฒัน์ เทพศิรินทร์ ม.3
0140140672 เด็กชาย ธธีชั ตันติคุณาธร เทพศิรินทร์ ม.3
0140140673 เด็กชาย ธนิศร์ เจริญวฒันวโรดม เทพศิรินทร์ ม.3
0140140674 เด็กชาย เศรษฐพล เมตตาจิตร์ เทพศิรินทร์ ม.3
0140140675 เด็กชาย เขมทตั วงศ์หาญ เทพศิรินทร์ ม.3
0140140676 เด็กชาย ภคภพ พฒันะภมูิ เทพศิรินทร์ ม.3
0140140677 เด็กชาย พงศธร ต้ังจิตวริิยะ เทพศิรินทร์ ม.3
0140140678 เด็กชาย ปยิะ ต้ังกาญจนภาสน์ เทพศิรินทร์ ม.3
0140140679 เด็กชาย ธราวุธ ชิณาพิง เทพศิรินทร์ ม.3
0140140680 เด็กชาย ญาณเกียรติ ฉัตรมีบุญ เทพศิรินทร์ ม.3
0140140681 เด็กชาย ชัชพงศ์ นิยม เทพศิรินทร์ ม.3
0140140682 เด็กชาย ฐิติทยั วเิชียรสนธุ์ เทพศิรินทร์ ม.3
0140140683 เด็กชาย ณัฐวฒัน์ ปญัญาวฒันาธกิุล เทพศิรินทร์ ม.3
0140140684 เด็กชาย พงศกร เดชานีรนาท เทพศิรินทร์ ม.3
0140140685 เด็กหญิง นันท์นภัส ทองอินตา สตรีวทิยา ม.1
0140140686 เด็กหญิง ธนพร เชน สตรีวทิยา ม.1
0140140687 เด็กหญิง พิชญ์สิณี ชาญชัย สตรีวทิยา ม.1
0140140688 เด็กหญิง ณัฎฐ์รดา จิรวฒัน์กานนท์ สตรีวทิยา ม.1
0140140689 เด็กหญิง ภิญญดา สรรมณี สตรีวทิยา ม.1
0140140690 เด็กหญิง ชนาภา นิธพินูโชค สตรีวทิยา ม.1
0140140691 เด็กหญิง ณิชมน สุภานันท์ สตรีวทิยา ม.1
0140140692 เด็กหญิง ภัสนันท์ บวรไกรเลิศ สตรีวทิยา ม.1
0140140693 เด็กหญิง วรันธร โตสกุลวงศ์ สตรีวทิยา ม.1
0140140694 เด็กหญิง กัญญารัตน์ เจริญกุล สตรีวทิยา ม.1
0140140695 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ เจียมจิระเศรษฐ์ สตรีวทิยา ม.1
0140140696 เด็กหญิง สุทัตตา บศุยพลากร สตรีวทิยา ม.1
0140140697 เด็กหญิง ศิรดา จันทร์เชย สตรีวทิยา ม.1
0140140698 เด็กหญิง ภารดี เตชะมโนดม สตรีวทิยา ม.1
0140140699 เด็กหญิง ศศิรดา ประทปีภวเมธา สตรีวทิยา ม.1
0140140700 เด็กหญิง สุพิชา กิจปลัินธก์รกุล สตรีวทิยา ม.1

หอ้งสอบที่  20  ( 7305 )

ประจ าปกีารศึกษา 2559
ชื่อ - ชื่อสกุล

กำรแข่งขันวิทยำศำสตรโ์อลิมปกิระหว่ำงประเทศ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ครัง้ที่ 14th ijso
ศูนย์โรงเรียนสตรีวทิยา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1



เลขประจ ำตัวสอบ โรงเรยีน หมำยเหตุ
0140140701 เด็กหญิง ธัญชนก เตชอมรธนกิจ สตรีวทิยา ม.1
0140140702 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ อู่รังสิมาวงศ์ สตรีวทิยา ม.1
0140140703 เด็กหญิง วิรดา ขันติกิตติกุล สตรีวทิยา ม.1
0140140704 เด็กหญิง ธันยพร วฒันะรัตน์ สตรีวทิยา ม.1
0140140705 เด็กหญิง รดาพร จุฑานบมณี สตรีวทิยา ม.1
0140140706 เด็กหญิง รินรดา กาญจนวฒิุธรรม สตรีวทิยา ม.1
0140140707 เด็กหญิง ธิษณามดี คงศักด์ิสกุล สตรีวทิยา ม.1
0140140708 เด็กหญิง จอมขวัญ เหมือนนึก สตรีวทิยา ม.1
0140140709 เด็กหญิง นภัสณันท์ เรืองดารกานนท์ สตรีวทิยา ม.1
0140140710 เด็กหญิง ณัชชา จิตร์ส่งสุข สตรีวทิยา ม.1
0140140711 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ทวสุีขเสถียร สตรีวทิยา ม.1
0140140712 เด็กหญิง ณัฐวรา โตอ่อน สตรีวทิยา ม.1
0140140713 เด็กหญิง อัจฉริยา โรจน์บณัฑิต สตรีวทิยา ม.1
0140140714 เด็กหญิง กมลนัทธ์ มหทิธโิรจน์ สตรีวทิยา ม.1
0140140715 เด็กหญิง สมิตาภัสร์ คีรีวเิชียร สตรีวทิยา ม.1
0140140716 เด็กหญิง ภิญญดา วงศ์อาษา สตรีวทิยา ม.1
0140140717 เด็กหญิง พิมพ์พิศา คชสวสัด์ิ สตรีวทิยา ม.1
0140140718 เด็กหญิง ปัทมาพร จุลเสนีย์ชร สตรีวทิยา ม.1
0140140719 เด็กหญิง ปารพิม อัตตาหกุล สตรีวทิยา ม.1
0140140720 เด็กหญิง ชมพูนุท ทองเกิด สตรีวทิยา ม.1
0140140721 เด็กหญิง ภคพร พทิกัษเ์ศวตไชย สตรีวทิยา ม.1
0140140722 เด็กหญิง ณัฐณิชา ธาดาชัยพงศธร สตรีวทิยา ม.1
0140140723 เด็กหญิง นันท์นภัส บญุศรีเมือง สตรีวทิยา ม.1
0140140724 เด็กหญิง นัทธ์ชนัน ค้าธญัญมงคล สตรีวทิยา ม.1
0140140725 เด็กหญิง ศุภิสรา เตชะเกษมบณัฑิตย์ สตรีวทิยา ม.1
0140140726 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ขุนทอง สตรีวทิยา ม.1
0140140727 เด็กหญิง นภัทร จินดาวจิักษณ์ สตรีวทิยา ม.1
0140140728 เด็กหญิง แพรฟ้า สุธีวีระขจร สตรีวทิยา ม.1
0140140729 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ปิยธีรวงศ์ สตรีวทิยา ม.1
0140140730 เด็กหญิง ณัฐนา โชคบญุเจริญ สตรีวทิยา ม.1
0140140731 เด็กหญิง พรนภัส ล้ี สตรีวทิยา ม.1
0140140732 เด็กหญิง รัญชิดา สินพชิิต สตรีวทิยา ม.1
0140140733 เด็กหญิง ปมณฑ์ เลาอโศก สตรีวทิยา ม.1
0140140734 เด็กหญิง อชิรญา ประยูรวงศ์ สตรีวทิยา ม.1
0140140735 เด็กหญิง นุชวรา กัลยาวนิัย สตรีวทิยา ม.1

กำรแข่งขันวิทยำศำสตรโ์อลิมปกิระหว่ำงประเทศ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ครัง้ที่ 14th ijso
ศูนย์โรงเรียนสตรีวทิยา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

หอ้งสอบที่  21 ( 7306)  

ประจ าปกีารศึกษา 2559
ชื่อ - ชื่อสกุล



เลขประจ ำตัวสอบ โรงเรยีน หมำยเหตุ
0140140736 เด็กหญิง ณศิกาญจน์ กมสิงห์ สตรีวทิยา ม.1
0140140737 เด็กหญิง มานิตา ล้ิมอุดมพร สตรีวทิยา ม.1
0140140738 เด็กหญิง พิชญา เหมวรานันท์ สตรีวทิยา ม.1
0140140739 เด็กหญิง ศศิภา นีรพฒันกุล สตรีวทิยา ม.1
0140140740 เด็กหญิง สรณ์สิริ กองชีพ สตรีวทิยา ม.1
0140140741 เด็กหญิง ธันยธรณ์ ธเนศสิริพงศ์ สตรีวทิยา ม.1
0140140742 เด็กหญิง อริสรา สุริยาวงษ์ สตรีวทิยา ม.1
0140140743 เด็กหญิง ฐานิกา กุลธนปรีดา สตรีวทิยา ม.1
0140140744 เด็กหญิง แพรวริน พงัจุนันท์ สตรีวทิยา ม.1
0140140745 เด็กหญิง สาวินี ขุนทรง สตรีวทิยา ม.1
0140140746 เด็กหญิง สิริภรณ์ ตันชัยเอกกุล สตรีวทิยา ม.1
0140140747 เด็กหญิง อัญชสา เหลืองอุไร สตรีวทิยา ม.1
0140140748 เด็กหญิง อัญพัชร์ นิธจิรัสรัตน์ สตรีวทิยา ม.1
0140140749 เด็กหญิง ปาวรินทร์ อดิศรเดโช สตรีวทิยา ม.1
0140140750 เด็กหญิง พิมพ์นารา เอี่ยมเย็น สตรีวทิยา ม.1
0140140751 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ เชวงกุลพวิฒัน์ สตรีวทิยา ม.1
0140140752 เด็กหญิง ณิชกานต์ แซ่ล่ิม สตรีวทิยา ม.1
0140140753 เด็กหญิง ณัฐมน ลาภวสุิทธสิาโรจน์ สตรีวทิยา ม.1
0140140754 เด็กหญิง ปาลิน โรจนอนันต์ สตรีวทิยา ม.1
0140140755 เด็กหญิง รวิณท์มาด โรจนอนันต์ สตรีวทิยา ม.1
0140140756 เด็กหญิง รินรดา สุขพพิฒันามงคล สตรีวทิยา ม.1
0140140757 เด็กหญิง วรนิษฐา เลาหสมพลเลิศ สตรีวทิยา ม.1
0140140758 เด็กหญิง ภัณฑิรา นันทยิกุล สตรีวทิยา ม.1
0140140759 เด็กหญิง นิรชา ด่านธนุชัย สตรีวทิยา ม.1
0140140760 เด็กหญิง ชนัญญา วรวรรษนันท์ สตรีวทิยา ม.1
0140140761 เด็กหญิง ฟ้าใส โตธนะรุ่งโรจน์ สตรีวทิยา ม.1
0140140762 เด็กหญิง กานต์พิชชา กิจเกษตรสถาพร สตรีวทิยา ม.1
0140140763 เด็กหญิง ฐานิตา ชูสังข์ สตรีวทิยา ม.1
0140140764 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ พรหมศรีสวสัด์ิ สตรีวทิยา ม.1
0140140765 เด็กหญิง สุพิชญา ฉันทวรวฒัน์ สตรีวทิยา ม.1
0140140766 เด็กหญิง จิติกานต์ จันทร์ทองแท้ สตรีวทิยา ม.1
0140140767 เด็กหญิง วินท์วรดา เกียรติชนกกุล สตรีวทิยา ม.1
0140140768 เด็กหญิง ธมกร สูงสวา่ง สตรีวทิยา ม.1
0140140769 เด็กหญิง รติ ทพิากรสุวรรณ สตรีวทิยา ม.1
0140140770 เด็กหญิง ภัทรวดี ลาวณัย์วสุิทธิ์ สตรีวทิยา ม.1

ชื่อ - ชื่อสกุล

ศูนย์โรงเรียนสตรีวทิยา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ประจ าปกีารศึกษา 2559

หอ้งสอบที่  22  ( 7307 )

กำรแข่งขันวิทยำศำสตรโ์อลิมปกิระหว่ำงประเทศ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ครัง้ที่ 14th ijso



เลขประจ ำตัวสอบ โรงเรยีน หมำยเหตุ
0140140771 เด็กหญิง ปภาชญาน์ บวัประเสริฐยิ่ง สตรีวทิยา ม.1
0140140772 เด็กหญิง กรกนก ฐาปนโสภณ สตรีวทิยา ม.2
0140140773 เด็กหญิง สุชัญญา เสริมทรัพย์ สตรีวทิยา ม.2
0140140774 เด็กหญิง รินรดา สุขเสดาะ สตรีวทิยา ม.2
0140140775 เด็กหญิง ภัทรภร เจริญผล สตรีวทิยา ม.2
0140140776 เด็กหญิง กัญญาณัฐ จันทร์ศรี สตรีวทิยา ม.2
0140140777 เด็กหญิง ณภัสสร อัครชัยยันต์ สตรีวทิยา ม.2
0140140778 เด็กหญิง บุณยาพร เฮงสุวนิช สตรีวทิยา ม.2
0140140779 เด็กหญิง ชยากร จันทพนัธ์ สตรีวทิยา ม.2
0140140780 เด็กหญิง เภาฐ์ลีณา อาชาเจริญสุข สตรีวทิยา ม.2
0140140781 เด็กหญิง ยลรดี เอมวฒัน์ สตรีวทิยา ม.2
0140140782 เด็กหญิง ปัณฑิตา หวัใจแก้ว สตรีวทิยา ม.2
0140140783 เด็กหญิง กันติชา อินทโฉม สตรีวทิยา ม.2
0140140784 เด็กหญิง ชญาภรณ์ พฤกษสิ์ริสมบติั สตรีวทิยา ม.2
0140140785 เด็กหญิง อรณัฐ ใยบณัฑิตย์ สตรีวทิยา ม.2
0140140786 เด็กหญิง บุณยวีร์ อุฬารเสถียร สตรีวทิยา ม.2
0140140787 เด็กหญิง ณัชชา สูงสวา่ง สตรีวทิยา ม.2
0140140788 เด็กหญิง ณัชชา บญุโชคช่วย สตรีวทิยา ม.2
0140140789 เด็กหญิง ธัญพร ขาวพลัด สตรีวทิยา ม.2
0140140790 เด็กหญิง ณุทยา คิดนุนาม สตรีวทิยา ม.2
0140140791 เด็กหญิง ณิชาภัทร ปญัญาสุขุม สตรีวทิยา ม.2
0140140792 เด็กหญิง ณิชนันทน์ ศรีวรเวยีง สตรีวทิยา ม.2
0140140793 เด็กหญิง รฐา พทุธชัยกุล สตรีวทิยา ม.2
0140140794 เด็กหญิง ทองพรรณงาม โมบณัฑิตย์ สตรีวทิยา ม.2
0140140795 เด็กหญิง นันท์นภัส ปกปอ้ง สตรีวทิยา ม.2
0140140796 เด็กหญิง ธัญมน ลิลิตการตกุล สตรีวทิยา ม.2
0140140797 เด็กหญิง สุกฤตา หรัิญบฎั สตรีวทิยา ม.2
0140140798 เด็กหญิง ณัทธมนต์ เมฆธน สตรีวทิยา ม.2
0140140799 เด็กหญิง สิภาลักษณ์ สถิตธรรมศานต์ สตรีวทิยา ม.2
0140140800 เด็กหญิง ปภาณิน กิจทวสิีนพนู สตรีวทิยา ม.2
0140140801 เด็กหญิง รติวฤนท ทฆีรัชตธนกุล สตรีวทิยา ม.2
0140140802 เด็กหญิง ปัณณ์พิชชา ภาษติ สตรีวทิยา ม.2
0140140803 เด็กหญิง ชลิดา ลีลากุลเวชช์ สตรีวทิยา ม.2
0140140804 เด็กหญิง ปรมาภรณ์ ศรีนกทอง สตรีวทิยา ม.2
0140140805 เด็กหญิง กัญญาณัฐ วฒันสิริกุลภคั สตรีวทิยา ม.2

ชื่อ - ชื่อสกุล

ศูนย์โรงเรียนสตรีวทิยา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

หอ้งสอบที่  23  ( 6305 )

กำรแข่งขันวิทยำศำสตรโ์อลิมปกิระหว่ำงประเทศ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ครัง้ที่ 14th ijso

ประจ าปกีารศึกษา 2559



เลขประจ ำตัวสอบ โรงเรยีน หมำยเหตุ
0140140806 เด็กหญิง นรมน เวยีงสีมา สตรีวทิยา ม.2
0140140807 เด็กหญิง ชนัตนันท์ คงสุขวฒันากุล สตรีวทิยา ม.2
0140140808 เด็กหญิง อภิชญา อันสุขสันต์ สตรีวทิยา ม.2
0140140809 เด็กหญิง ภูริชญา ล้ิมมัทวาภรัิต์ิ สตรีวทิยา ม.2
0140140810 เด็กหญิง ฐานิดา วฒันะนุพงษ์ สตรีวทิยา ม.2
0140140811 เด็กหญิง ชวิศา สง่าเจริญกิจ สตรีวทิยา ม.2
0140140812 เด็กหญิง พัณณิตา วจนะจรรยา สตรีวทิยา ม.2
0140140813 เด็กหญิง วิมพ์กมล หรัิญรักษพ์ฒันา สตรีวทิยา ม.2
0140140814 เด็กหญิง ธัญจิรา วอ่งไวคุณอนันต์ สตรีวทิยา ม.2
0140140815 เด็กหญิง กฤชพร งามพรชัย สตรีวทิยา ม.2
0140140816 เด็กหญิง ชัชมินห์ โชคเจริญวฒันกุล สตรีวทิยา ม.2
0140140817 เด็กหญิง หทัยภัทร หงษว์ไิล สตรีวทิยา ม.2
0140140818 เด็กหญิง ฑิตยา วรวงศ์ทตั สตรีวทิยา ม.2
0140140819 เด็กหญิง ชนันธร อาสน์สิริ สตรีวทิยา ม.2
0140140820 เด็กหญิง เภาฐ์ลีณา จ าจด สตรีวทิยา ม.2
0140140821 เด็กหญิง นภัสสร กิจจารุวรรณกุล สตรีวทิยา ม.2
0140140822 เด็กหญิง อรศิริ สาโรวาท สตรีวทิยา ม.2
0140140823 เด็กหญิง ปุญณิศา วชัรภาธร สตรีวทิยา ม.2
0140140824 เด็กหญิง จิรภัทร ฐิติภคั สตรีวทิยา ม.2
0140140825 เด็กหญิง ณัฏนรี ปตัตพงศ์ สตรีวทิยา ม.2
0140140826 เด็กหญิง จิตราพร เผ่าอ านาจฤทธิ์ สตรีวทิยา ม.2
0140140827 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ใจสุข สตรีวทิยา ม.2
0140140828 เด็กหญิง ธมนวรรณ กอบเกื้อกูล สตรีวทิยา ม.2
0140140829 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ หาญธ ารงวทิย์ สตรีวทิยา ม.2
0140140830 เด็กหญิง รสิตา เตชะมหพนัธ์ สตรีวทิยา ม.2
0140140831 เด็กหญิง กรกาญจน์พัช รัตนาภริตานนท์ สตรีวทิยา ม.2
0140140832 เด็กหญิง ภวิษย์พร อภสิิทธวิาสนา สตรีวทิยา ม.2
0140140833 เด็กหญิง วิภูษิตา บญุถนอม สตรีวทิยา ม.2
0140140834 เด็กหญิง ณภัทร วารีเศวตสุวรรณ สตรีวทิยา ม.2
0140140835 เด็กหญิง ศิริหทัย บญุประสิทธิพ์นัธ์ สตรีวทิยา ม.2
0140140836 เด็กหญิง พลอยปภัส นนทน์ภสัพงศ์ สตรีวทิยา ม.2
0140140837 เด็กหญิง ณัฐวรา วงศ์รุจิราวาณิชย์ สตรีวทิยา ม.2
0140140838 เด็กหญิง เกวลี เวศยาสิรินทร์ สตรีวทิยา ม.2
0140140839 เด็กหญิง เกวลิน เวศยาสิรินทร์ สตรีวทิยา ม.2
0140140840 เด็กหญิง สิริธร พพิธิยากร สตรีวทิยา ม.3
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0140140841 เด็กหญิง นัทธมน อังคณาวเิศษกุล สตรีวทิยา ม.3
0140140842 เด็กหญิง ญาดา รัศมีสุนทรางกุล สตรีวทิยา ม.3
0140140843 เด็กหญิง รินรดา สวา่งกิจ สตรีวทิยา ม.3
0140140844 เด็กหญิง ภัทรวรรณ สุวรรณภกัดี สตรีวทิยา ม.3
0140140845 เด็กหญิง ณิชสิรี เกื้อกูลเกียรติ สตรีวทิยา ม.3
0140140846 เด็กหญิง สาธิดา หติกร สตรีวทิยา ม.3
0140140847 เด็กหญิง สุทธิจิต ศิริโชติยะกุล สตรีวทิยา ม.3
0140140848 เด็กหญิง ณัฐจิรา เดโชพลชัย สตรีวทิยา ม.3
0140140849 เด็กหญิง ชญาภรณ์ ณีรัตนพนัธุ์ สตรีวทิยา ม.3
0140140850 เด็กหญิง กฤติกา แพงไทย สตรีวทิยา ม.3
0140140851 เด็กหญิง อภิชญา ทฐิิศาสนต์ศิริ สตรีวทิยา ม.3
0140140852 เด็กหญิง ปัญภรณ์ ศักด์ิศรีสกุลชัย สตรีวทิยา ม.3
0140140853 เด็กหญิง ธนภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์ สตรีวทิยา ม.3
0140140854 เด็กหญิง ชนกพรรณ พนิิจพชิิตกุล สตรีวทิยา ม.3
0140140855 เด็กหญิง พิมพ์ปวีณ์ เศวตคาม สตรีวทิยา ม.3
0140140856 เด็กหญิง เมริษา โอภาภริมย์ สตรีวทิยา ม.3
0140140857 เด็กหญิง ณัฐชยา ธญัญาภวิฒันา สตรีวทิยา ม.3
0140140858 เด็กหญิง ปีย์วรา ช่อมณี สตรีวทิยา ม.3
0140140859 เด็กหญิง วรันธร ธรีดากร สตรีวทิยา ม.3
0140140860 เด็กหญิง อติกานต์ เก่งระดมกิจ สตรีวทิยา ม.3
0140140861 เด็กหญิง ปิยากร ธนะพงศ์พทิยา สตรีวทิยา ม.3
0140140862 เด็กหญิง อภชิญา อภชิาติพงศธร สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140863 เด็กหญิง ชฏาพร สิทธภุญิโญ สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140864 เด็กหญิง นิรมล ฉัตรพภิพ สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140865 เด็กชาย อัครชา กววีฒิุศิลป์ สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140866 เด็กหญิง อรณัส ฉัตรศิริกุล สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140867 เด็กชาย ธนรัฐ เลาหอุดมโชค สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140868 เด็กหญิง ณัฐพชัร รุ่งฟา้ สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140869 เด็กชาย ธนบดี โอภากวนิกูล สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140870 เด็กหญิง ภาศิณี ล้อมวงษ์ สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140871 เด็กหญิง อรชพร ปฐมกสิกุล สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140872 เด็กหญิง นันทชิา วงศ์ก าแหงหาญ สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140873 เด็กชาย ปกรณ์ธรรม พรรณมรรดา สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140874 เด็กหญิง ฐิติยา นภาโชติศิริ สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140875 เด็กหญิง ณัฐนิชา จารุกิจไพศาล สามเสนวทิยาลัย ม.2
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0140140876 เด็กชาย อภมิุข ชูพนัธ์ สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140877 เด็กชาย สิรภพ ชาดแดง สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140878 เด็กหญิง ณภสัร์ จันทร์ทอง สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140879 เด็กหญิง คณาธปิ ควา้พงศ์ไพฑูรย์ สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140880 เด็กหญิง ณัฐลดา สิมะเสถียร สามเสนวทิยาลัย ม.1
0140140881 เด็กหญิง อลีนตา อาจเจริญ สามเสนวทิยาลัย ม.1
0140140882 เด็กหญิง อัคริมา จงวฒันาไพศาล สามเสนวทิยาลัย ม.1
0140140883 เด็กชาย ภวูนัตถ์ เนียมหลวง สามเสนวทิยาลัย ม.1
0140140884 เด็กชาย คงหภสั วงศ์จินดานนท์ สามเสนวทิยาลัย ม.1
0140140885 เด็กชาย อธคิม เพยีงตะวนั สามเสนวทิยาลัย ม.1
0140140886 เด็กชาย อนพทัย์ กิจสมมารถ สามเสนวทิยาลัย ม.1
0140140887 เด็กหญิง อัครภา ปญัหา สามเสนวทิยาลัย ม.1
0140140888 เด็กหญิง อมิตา ปฏมิาประกร สามเสนวทิยาลัย ม.1
0140140889 เด็กชาย ศุภวชิญ์ สาลิกา สามเสนวทิยาลัย ม.1
0140140890 เด็กหญิง กานติมา โรจน์วบิลูย์ชัย สามเสนวทิยาลัย ม.1
0140140891 เด็กชาย สิทธเิดช ศิวะยุทธกิจ สามเสนวทิยาลัย ม.1
0140140892 เด็กชาย กฤตยา สุขถาวรประสิทธิ์ สามเสนวทิยาลัย ม.1
0140140893 เด็กชาย พจิักษณ์ วณิชยากร สามเสนวทิยาลัย ม.1
0140140894 เด็กชาย พชัรพล ธปูประสม สามเสนวทิยาลัย ม.1
0140140895 เด็กหญิง สมชนก ตระกูลไตรตรึง สามเสนวทิยาลัย ม.1
0140140896 เด็กหญิง ใบบญุ จันทะศรี สามเสนวทิยาลัย ม.1
0140140897 เด็กหญิง ภทัรมน เตชนะรุ่งโรจน์ สามเสนวทิยาลัย ม.1
0140140898 เด็กชาย ต้นกล้า ไข่มุก สามเสนวทิยาลัย ม.3
0140140899 เด็กหญิง พรธรีา โตวรกุล สามเสนวทิยาลัย ม.3
0140140900 เด็กหญิง จารุวลัย์ หวงัวฒันากุล สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140901 เด็กหญิง พชิญ์สินี ต่ออภชิาตตระกูล สามเสนวทิยาลัย ม.3
0140140902 เด็กหญิง กมลนัทธ ์ ยังเจริญ สามเสนวทิยาลัย ม.3
0140140903 เด็กหญิง นภสัรา อัศวเลิศศักด์ิ สามเสนวทิยาลัย ม.3
0140140904 เด็กหญิง นาเดีย หมัดนุรักษ์ สามเสนวทิยาลัย ม.3
0140140905 เด็กชาย พลภพ ธตันะชโยโต สามเสนวทิยาลัย ม.3
0140140906 เด็กหญิง รินรดา ตรีตรง สามเสนวทิยาลัย ม.3
0140140907 เด็กหญิง รันยพร ประเสริฐวชิรากุล สามเสนวทิยาลัย ม.1
0140140908 เด็กหญิง ศิรดา  นามากุล สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140909 เด็กหญิง ณิชารัศม์ ทพิย์จิระสกุล สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140910 เด็กชาย สุประวณ์ี ครองแถว สามเสนวทิยาลัย ม.2
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0140140911 เด็กชาย ณัฐดนย์ อภริติชัยศิริสกุล สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140912 เด็กหญิง ศิริรัตน์ เสือพลาย สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140913 เด็กหญิง พชิชานันท์ สาระกูล สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140914 เด็กหญิง ธนภรณ์ ศุภชัยศิริกุล สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140915 เด็กหญิง วรันธร จันทร์สวา่ง สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140916 เด็กหญิง ธญัจิรา นฤนาทชีวนิ สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140917 เด็กชาย ยศสรัล ด ารงไทย สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140918 เด็กชาย ณัฐวริษฐ์ แจ้งหมื่นไวย์ สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140919 เด็กหญิง นภสั ศิริวนัสาณฑ์ สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140920 เด็กหญิง ณัชยาภา กฤตยานุกูล สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140921 เด็กหญิง วงษภ์สัสร เจริญกุล สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140922 เด็กชาย ศุภณัฐ ทองหวา่ง สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140923 เด็กชาย ธนบลูย์ ทองชมภู สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140924 เด็กชาย ภดิูศ ศิริรัตน์มงคล สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140925 เด็กหญิง อัมพลิดา เศวตกิติธรรม สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140926 เด็กชาย ปณัณวฒัน์ โลหณุต สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140927 เด็กชาย ณัฐรัช ศรีสิงหโ์ฉม สามเสนวทิยาลัย ม.1
0140140928 เด็กหญิง ปณัฑิกา ล้ีภากรณ์ สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140929 เด็กชาย โชติธนินท์ กรพฒันสวสัด์ิ สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140930 เด็กหญิง อิชยาพร มินิพนัธ์ สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140931 เด็กหญิง ภรณ์ศศิร์ อุบลพนัธ์ สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140932 เด็กหญิง เบญญาภา รัตนวเิชียร สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140933 เด็กหญิง ฌาณิศรา ศิวพทิกัษ์ สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140934 เด็กหญิง ราตา สิริพฒันากุล สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140935 เด็กชาย น่านนภนต์ สารบรูณ์ สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140936 เด็กหญิง พริมา โตวรกุล สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140937 เด็กชาย พศวตั สุกใส สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140938 เด็กชาย วชิวทิย์ ด่านพงษป์ระเสริฐ สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140939 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ อดิศรมงคลกาล สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140940 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา เหรียญจิโรจน์ สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140941 เด็กชาย กานต์นภสั จรดล สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140942 เด็กหญิง พริิยา เตชาพสุิทธิ์ สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140943 เด็กหญิง สิตานัน ข าละม้าย สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140944 เด็กหญิง ญาณิศา เจริญสวสัด์ิ สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140945 เด็กหญิง ปณิุกา อัญชลีนุกูล สามเสนวทิยาลัย ม.2

ประจ าปกีารศึกษา 2559

หอ้งสอบที่  27 ( 6403 ) 

กำรแข่งขันวิทยำศำสตรโ์อลิมปกิระหว่ำงประเทศ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ครัง้ที่ 14th ijso
ศูนย์โรงเรียนสตรีวทิยา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ชื่อ - ชื่อสกุล



เลขประจ ำตัวสอบ โรงเรยีน หมำยเหตุ
0140140946 เด็กหญิง วภิาวี คุณานพรัตน์ สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140947 เด็กหญิง พชัรนันท์ งามขจรววิฒัน์ สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140948 เด็กชาย กรธวชั แววพานิช สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140949 เด็กชาย พนธกร ประเสริฐสุข สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140950 เด็กหญิง บวัอรุณ เสรีเจริญสถิตย์ สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140951 เด็กหญิง ณิชา ตรีธรรมรักษ์ สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140952 เด็กชาย ภควชิญ์ วนัมงคล สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140953 เด็กหญิง กันติชา เกษเพช็ร สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140954 เด็กหญิง กัณฐณัฏฐ์ ถิรธนบรูณ์ สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140955 เด็กหญิง กุสุมา ในเปี่ยม สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140956 เด็กหญิง จิรประภา จิรปปภา สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140957 เด็กชาย ปวริศ สุขุมาลไพบลูย์ สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140958 เด็กหญิง ศศมน พลูพพิฒัน์ สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140959 เด็กหญิง วรันรัชต์ พฒันศรี สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140960 เด็กหญิง มนชยา โพธิพ์กุ สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140961 เด็กหญิง ศิรดา ไมตรีจิตต์ สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140962 เด็กชาย เอกกรณ์วติ แก้วด้วง สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140963 เด็กหญิง ภทัรชญา ขวญัพชิิต สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140964 เด็กหญิง นวตักานต์ ต้ังเกริกโอฬาร สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140965 เด็กหญิง เกสราภรณ์ รุจยากรกุล สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140966 เด็กหญิง ญาณรัตน นาควานิช สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140967 เด็กหญิง ณัฐชยา ภู่ไพจิตร์กุล สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140968 เด็กหญิง อริสา โกยวาณิชย์ สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140969 เด็กหญิง กุลญะนิษฐ์ สมเชื้อ สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140970 เด็กชาย ทปีต์ชนิตว์ สิริสุขนันทเดช สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140971 เด็กชาย เอกจีระ ศักด์ิอนุชาต สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140972 เด็กชาย ไชยสรรค์ พมิพส์มาน สามเสนวทิยาลัย ม.1
0140140973 เด็กหญิง ช่อชมพู วงศ์นามสันต์ สามเสนวทิยาลัย ม.1
0140140974 เด็กชาย ณัฐกฤต เกิดทรัพย์ สามเสนวทิยาลัย ม.1
0140140975 เด็กหญิง มนัญชยา ศรีบญุเกิด สามเสนวทิยาลัย ม.1
0140140976 เด็กหญิง ยิหวา ภกัดี สามเสนวทิยาลัย ม.1
0140140977 เด็กหญิง ณัฐณิชา ลิขิตศานต์ สามเสนวทิยาลัย ม.1
0140140978 เด็กหญิง ภษูณิศา ม่วงวโิรจน์ สามเสนวทิยาลัย ม.1
0140140979 เด็กชาย ชัดชาญ ทรัพย์สมานวงศ์ สามเสนวทิยาลัย ม.1
0140140980 เด็กชาย กรวชิญ์ ปอยสูงเนิน สามเสนวทิยาลัย ม.1

ประจ าปกีารศึกษา 2559
ชื่อ - ชื่อสกุล

ศูนย์โรงเรียนสตรีวทิยา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
กำรแข่งขันวิทยำศำสตรโ์อลิมปกิระหว่ำงประเทศ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ครัง้ที่ 14th ijso

หอ้งสอบที่  28  ( 6404)



เลขประจ ำตัวสอบ โรงเรยีน หมำยเหตุ
0140140981 เด็กชาย ขวญัพฒัน์ ปริมสิริคุณาวฒิุ สามเสนวทิยาลัย ม.1
0140140982 เด็กชาย ศุภกิตต์ิ วชิญานันท์ สามเสนวทิยาลัย ม.1
0140140983 เด็กชาย ชัยณุพงศ์ กุลจารุสัจจะ สามเสนวทิยาลัย ม.1
0140140984 เด็กหญิง ธนัยธรณ์ ประเสริฐวชิรากุล สามเสนวทิยาลัย ม.1
0140140985 เด็กหญิง รวสิรา ไชยรัตน์ สามเสนวทิยาลัย ม.2
0140140986 เด็กหญิง แพรนันท์ บญุเล่ียม สามเสนวทิยาลัย ม.1
0140140987 เด็กหญิง อธชิา อิสิชัยกุล สามเสนวทิยาลัย ม.1
0140140988 เด็กหญิง พมิพม์าดา สามัคคีนิชย์ สามเสนวทิยาลัย ม.1
0140140989 เด็กชาย สรภทัร์ สามสมบติัสกุล สามเสนวทิยาลัย ม.1
0140140990 เด็กหญิง พมิพอ์ร เจริญกุล สามเสนวทิยาลัย ม.1
0140140991 เด็กหญิง ภทัรมน ตันติสุญญตา สามเสนวทิยาลัย ม.1
0140140992 เด็กหญิง สิริภทัร พฒันวศิน มาแตร์เดอีวทิยาลัย ม.1
0140140993 เด็กชาย ฉัตรธรรม ฉัตรอมรรัตน์ อัสสัมชัญ ม.3
0140140994 เด็กชาย ศุภวชิญ์ หวง อัสสัมชัญ ม.1
0140140995 เด็กชาย อัครชัย โรจน์บณัฑิต อัสสัมชัญ ม.1
0140140996 เด็กชาย คณชัย รุ่งโรจน์รังสิมา อัสสัมชัญ ม.1
0140140997 เด็กชาย กษดิิษฐ์ รังสีวจิิตรประภา อัสสัมชัญ ม.1
0140140998 เด็กชาย ภวตั ตันติเสรี อัสสัมชัญ ม.1
0140140999 เด็กชาย กฤติน สุวรรณทตั อัสสัมชัญ ม.1
0140141000 เด็กชาย ปยิวฒัน์ มนูญสัมฤทธ์ อัสสัมชัญ ม.1
0140141001 เด็กชาย นิธกิร พนูเดชาลาภ อัสสัมชัญ ม.1
0140141002 เด็กชาย จิรภทัร ราชตนะพนัธุ์ อัสสัมชัญ ม.1
0140141003 เด็กชาย รวชิญ์ เทอดจิตไพศาล อัสสัมชัญ ม.1
0140141004 เด็กชาย พงศ์วชิระ สังข์แก้ว อัสสัมชัญ ม.2
0140141005 เด็กชาย สรวชิญ์ หวง อัสสัมชัญ ม.1
0140141006 เด็กชาย พชิญาพงฒ์ เลิศสัฒนนนท์ อัสสัมชัญ ม.1
0140141007 เด็กชาย นิธศิ จริญรุ่งเรือง อัสสัมชัญ ม.1
0140141008 เด็กชาย พรีวสั เลาหลั์กษณาเลิศ อัสสัมชัญ ม.1
0140141009 เด็กชาย ไชยรัตน์ การุญะกิจ อัสสัมชัญ ม.1
0140141010 เด็กชาย ณัฐภทัร โสภฎศิรินันท์ อัสสัมชัญ ม.1
0140141011 เด็กชาย นภณัต์ โชติช่วงนภา อัสสัมชัญ ม.2
0140141012 เด็กชาย ภวูศิ แสงอุดมเลิศ อัสสัมชัญ ม.2
0140141013 เด็กชาย ภู ฮัดเจสสัน อัสสัมชัญ ม.2
0140141014 เด็กชาย ววิรรษธร ฐิตสิริวทิย์ อัสสัมชัญ ม.2
0140141015 เด็กชาย ชนม์กฤษฏ์ คล่องแคล่ว อัสสัมชัญ ม.2

หอ้งสอบที่  29 ( 6405 ) 

กำรแข่งขันวิทยำศำสตรโ์อลิมปกิระหว่ำงประเทศ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ครัง้ที่ 14th ijso
ศูนย์โรงเรียนสตรีวทิยา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ประจ าปกีารศึกษา 2559
ชื่อ - ชื่อสกุล



เลขประจ ำตัวสอบ โรงเรยีน หมำยเหตุ
0140141016 เด็กชาย นาธาน ยินประพนัธ์ อัสสัมชัญ ม.2
0140141017 เด็กชาย ศุภมล เตติรานนท์ อัสสัมชัญ ม.2
0140141018 เด็กชาย กลวชัร เด่นศีรณิช อัสสัมชัญ ม.2
0140141019 เด็กชาย จิรพฒัน์ ธรรมทวโีชค อัสสัมชัญ ม.2
0140141020 เด็กชาย ณัฐเมศร์ ศรีปรัชญานันท์ อัสสัมชัญ ม.2
0140141021 เด็กชาย ปยิภพ พาณิชผล อัสสัมชัญ ม.2
0140141022 เด็กชาย กิตติภพ วจิิตรกิจจา อัสสัมชัญ ม.2
0140141023 เด็กชาย ชญานิน อุทานปทมุรส อัสสัมชัญ ม.2
0140141024 เด็กชาย รณกร บญุสัมพทุธ อัสสัมชัญ ม.2
0140141025 เด็กชาย ณัฐวฒิุ ไพศาลวโิรจน์รักษ์ อัสสัมชัญ ม.2
0140141026 เด็กชาย เมธาวจัน์ เพยีรชูพฒัน์ อัสสัมชัญ ม.2
0140141027 เด็กชาย ดรณ์ กสิกรรมไพบลูย์ อัสสัมชัญ ม.2
0140141028 เด็กชาย เอกราช วฒันาปราโมทย์ อัสสัมชัญ ม.2
0140141029 เด็กชาย นภนต์ วรีวรรณ อัสสัมชัญ ม.3
0140141030 เด็กชาย ปวริศ โรจนวฒิุพงศ์ อัสสัมชัญ ม.3
0140141031 เด็กชาย สุธติิ พฒันภริมย์ อัสสัมชัญ ม.3
0140141032 เด็กชาย ธนกฤต เฟื่องพานิชเจริญ อัสสัมชัญ ม.3
0140141033 เด็กชาย สุขวฒิุ ลีภรัณย์ชัย อัสสัมชัญ ม.3
0140141034 เด็กชาย กฤตภาส อนุวงศ์นุเคราะห์ อัสสัมชัญ ม.3
0140141035 เด็กชาย จิรภสั วจิิตรธรรมรส อัสสัมชัญ ม.3
0140141036 เด็กชาย กันตภฒัน์ สิทธชิาญคุณ อัสสัมชัญ ม.3
0140141037 เด็กชาย จิรายุ อัศวพนัธา อัสสัมชัญ ม.3
0140141038 เด็กชาย ณกนกพล สมบติัธรีะ อัสสัมชัญ ม.3
0140141039 เด็กชาย ธนบลูย์ วงศ์สถาปตัย์ อัสสัมชัญ ม.3
0140141040 เด็กชาย จิรัฏฐ์ บรูณอรรถชัย อัสสัมชัญ ม.3
0140141041 เด็กชาย อนัตถ์อัฑฒ์ เศรษฐโชตินันท์ อัสสัมชัญ ม.3
0140141042 เด็กชาย ปฐิภาณ ยิ่งมโนกิจ อัสสัมชัญ ม.3
0140141043 เด็กชาย ธนดล เลาหนราทพิย์ อัสสัมชัญ ม.3
0140141044 เด็กชาย ณฐภชั แกล้วกล้า อัสสัมชัญ ม.3
0140141045 เด็กชาย ฐิติพนัธ์ เพชรกระจายแสง อัสสัมชัญ ม.3
0140141046 เด็กชาย กรวทิย์ หอพตัราภรณ์ อัสสัมชัญ ม.3
0140141047 เด็กชาย พสิิฐพงศ์ เกรียงไกรลิปกิร อัสสัมชัญ ม.3
0140141048 เด็กชาย ธรรมกัณฐ์ น าพาเจริญ อัสสัมชัญ ม.3
0140141049 เด็กชาย ภทัรพล กาญจนธนาเลิศ อัสสัมชัญ ม.3
0140141050 เด็กชาย วรภทร วริิยะภษูติ อัสสัมชัญ ม.3
0140141051 เด็กชาย ปญุญพฒัน์ โตจิรกุล อัสสัมชัญ ม.3

ชื่อ - ชื่อสกุล

ศูนย์โรงเรียนสตรีวทิยา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ประจ าปกีารศึกษา 2559

หอ้งสอบที่  30  ( 6406 ) 

กำรแข่งขันวิทยำศำสตรโ์อลิมปกิระหว่ำงประเทศ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ครัง้ที่ 14th ijso


