
 
 
 

                              ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช   
              เรื่อง   รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกผูแทนประเทศไทยไปแขงขันวิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ครั้งท่ี  ๑๙ (IJSO)  

............................................... 
    ดวย มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ  เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  มอบหมายใหสํานักงาน                        
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช สอบคัดเลือกผูแทนประเทศไทยไปแขงขันวิทยาศาสตรโอลิมปก
ระหวางประเทศ  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ครั้งท่ี  ๑๙  (IJSO)  และดําเนินการสอบคัดเลือกผูแทน                    
ประเทศไทยฯ  รอบท่ี ๑  ในวันอาทิตยท่ี  ๒๓  มกราคม  ๒๕๖๕     

      ในการนี้  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  จะดําเนินการสอบ
คัดเลือกผูแทนประเทศไทยฯ  รอบท่ี ๑ ในวันอาทิตยท่ี  ๒๓  มกราคม  ๒๕๖๕ ณ  สนามสอบโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ  และสนามสอบโรงเรียนวิทยาสาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีรรมราช  ผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
ท้ังสิ้น ๒๑๐ คน จําแนกตามสนามสอบ ดังนี้ 
 ๑. สนามสอบโรงเรียนเบญจมราชูทิศ    จํานวน  ๑๑๙ คน 
 ๒. สนามสอบโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
      นครศรีธรรมราช      จํานวน    ๙๑  คน 
รายละเอียดตามรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ รอบท่ี ๑  ดังแนบ 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

                                              

                                                            (นพดล รักษแกว) 
                            ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

 
             
                                                    



ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 6540370001 เด็กหญิงณัชชา คุณสิทธิ์วาณิชย เบญจมราชูทิศ สถานที่สอบ

2 6540370002 เด็กชายชุติวัต รัญเสวะ เบญจมราชูทิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

3 6540370003 เด็กชายดิตถกร เกื้อสกุล เบญจมราชูทิศ หองสอบที่ 1 (512)

4 6540370004 เด็กชายเมธวิชญ สุวรรณสุโข เบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 1

5 6540370005 เด็กชายสิงหศิลป อนุตรเศรษฐ เบญจมราชูทิศ

6 6540370006 เด็กหญิงชญานิสา ไหมดี เบญจมราชูทิศ

7 6540370007 เด็กหญิงชยุตรา ชูสุวรรณ เบญจมราชูทิศ

8 6540370008 เด็กหญิงโชษิตา เสือคํา เบญจมราชูทิศ

9 6540370009 เด็กหญิงณิชนันทน กวีวงศประวัติ เบญจมราชูทิศ

10 6540370010 เด็กหญิงพิชญธิดา รัตนมาศ เบญจมราชูทิศ

11 6540370011 เด็กหญิงพิชามญธุ เตยแกว เบญจมราชูทิศ

12 6540370012 เด็กหญิงเพชรี บางโชคดี เบญจมราชูทิศ

13 6540370013 เด็กหญิงมนัสนันท ตัญจพัฒนกุล เบญจมราชูทิศ

14 6540370014 เด็กหญิงวรมพร จงศิริ เบญจมราชูทิศ

15 6540370015 เด็กชายครองขวัญ ตีสิงห เบญจมราชูทิศ

16 6540370016 เด็กชายคุณัชญ สมบัติเทพสุทธิ์ เบญจมราชูทิศ

17 6540370017 เด็กชายจิรเมธ สุขเกื้อ เบญจมราชูทิศ

18 6540370018 เด็กชายปภาวิน พรหมเนตร เบญจมราชูทิศ

19 6540370019 เด็กชายพริษฐ คงทอง เบญจมราชูทิศ

20 6540370020 เด็กชายภูเบศ ศรีทองมาศ เบญจมราชูทิศ

21 6540370021 เด็กชายสัจจพร รินทรวิฑูรย เบญจมราชูทิศ

22 6540370022 เด็กหญิงกชณัฐท วิเชียรทอง เบญจมราชูทิศ

23 6540370023 เด็กหญิงเกตนสิรี ไชยาวรรณ เบญจมราชูทิศ

24 6540370024 เด็กหญิงณภัทร โรจนวชิรนนท เบญจมราชูทิศ

25 6540370025 เด็กหญิงนภัค เพ็ญนุกูล เบญจมราชูทิศ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  รอบที่  1

การสอบคัดเลือกผูแทนประเทศไทยไปแขงขันวิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศครั้งที่  19  (19th IJSO)

วันอาทิตยที่   23   มกราคม  2565

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 



ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 6540370026 เด็กหญิงพิมพศา ทุงสวาง เบญจมราชูทิศ สถานที่สอบ

2 6540370027 เด็กหญิงวาชิ มาศบํารุง เบญจมราชูทิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

3 6540370028 เด็กหญิงอชิรญาณ คุณารักษ เบญจมราชูทิศ หองสอบที่ 2 (513)

4 6540370029 เด็กหญิงอนัญญา เอียดสี เบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 1

5 6540370030 เด็กหญิงอรณิช หวังธนอนุรักษ เบญจมราชูทิศ

6 6540370031 เด็กหญิงอรรพี เอื้อวงศประยูร เบญจมราชูทิศ

7 6540370032 เด็กชายพงษพิชญ หมื่นราษฎร เบญจมราชูทิศ

8 6540370033 เด็กชายศรัณยพงศ ชุตินันทกุล เบญจมราชูทิศ

9 6540370034 เด็กหญิงนภสร อิ่มดวง เบญจมราชูทิศ

10 6540370035 เด็กชายนรวีร คงวรรณ เบญจมราชูทิศ

11 6540370036 เด็กชายมูฮัมมัดอาลี สุดวิไล เบญจมราชูทิศ

12 6540370037 เด็กหญิงปยะกมล ศรียา เบญจมราชูทิศ

13 6540370038 เด็กชายกันตรวิทย    เลขาทิพย   เบญจมราชูทิศ

14 6540370039 เด็กชายพรภวิษย   ชูสุวรรณ     เบญจมราชูทิศ

15 6540370040 เด็กชายพิชญยุทธ  หนูพันธ   เบญจมราชูทิศ

16 6540370041 เด็กชายภัทรพล  พิบูลยรัตนกิจ       เบญจมราชูทิศ

17 6540370042 เด็กชายศิวกร  ประจันพล        เบญจมราชูทิศ

18 6540370043 เด็กชายศิวกร   ลักษณะสวางวิทย      เบญจมราชูทิศ

19 6540370044 เด็กชายกัญจน  ชีวิตโสภณ เบญจมราชูทิศ

20 6540370045 เด็กชายปภังกร  เวชพราหมณ เบญจมราชูทิศ

21 6540370046 เด็กชายปอมเพชร  ใจหาว เบญจมราชูทิศ

22 6540370047 เด็กชายปณณทัต  บุญทอง เบญจมราชูทิศ

23 6540370048 เด็กชายปณณวิช   รอดพิบัติ เบญจมราชูทิศ

24 6540370049 เด็กชายพชร  สีตกุล เบญจมราชูทิศ

25 6540370050 เด็กชายสุพีรพัฒน  สุจิวรรณ เบญจมราชูทิศ

การสอบคัดเลือกผูแทนประเทศไทยไปแขงขันวิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศครั้งที่  19  (19th IJSO)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

วันอาทิตยที่   23   มกราคม  2565

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  รอบที่  1



ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 6540370051 เด็กหญิงฐิตภัทร  บุษบง เบญจมราชูทิศ สถานที่สอบ

2 6540370052 เด็กหญิงนัฐพร  ชวยแกว เบญจมราชูทิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

3 6540370053 เด็กหญิงปภัศณันฐ  ดําแกว เบญจมราชูทิศ หองสอบที่ 3 (514)

4 6540370054 เด็กหญิงภัทรวดี  บุตรเสวก เบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 1

5 6540370055 เด็กหญิงชญาดา  กอนอําพร เบญจมราชูทิศ

6 6540370056 เด็กหญิงณัฐญดา  มาบัว เบญจมราชูทิศ

7 6540370057 เด็กหญิงณัฐธิสา  ชางนิล เบญจมราชูทิศ

8 6540370058 เด็กหญิงณิชาภา  เอียดทองใส เบญจมราชูทิศ

9 6540370059 เด็กหญิงภาสลภัส  จะรา เบญจมราชูทิศ

10 6540370060 เด็กหญิงอริสรา  ภูริพันธ เบญจมราชูทิศ

11 6540370061 เด็กหญิงไอศิกา  ชูพงศ เบญจมราชูทิศ

12 6540370062 เด็กชายปญญวัฒน  ชวยหนู เบญจมราชูทิศ

13 6540370063 เด็กหญิงนิรัชพร  ชนะวรรณ เบญจมราชูทิศ

14 6540370064 เด็กหญิงปาณิสรา  พรหมฤทธิ์ เบญจมราชูทิศ

15 6540370065 เด็กหญิงภิชญาภา  บุญญานุพงศ เบญจมราชูทิศ

16 6540370066 เด็กหญิงวิชญาพร  ปาณะพงศ เบญจมราชูทิศ

17 6540370067 เด็กชายกฤษฎ เกียรติศิริโรจน เบญจมราชูทิศ

18 6540370068 เด็กชายทรงพล บุตรน้ําเพชร เบญจมราชูทิศ

19 6540370069 เด็กชายพรเทพ ออนแกว เบญจมราชูทิศ

20 6540370070 เด็กหญิงกัญญณัฎฐ ชวยขํา เบญจมราชูทิศ

21 6540370071 เด็กหญิงณณิชา เกียรติรุงนพคุณ เบญจมราชูทิศ

22 6540370072 เด็กชายณภัทร วงศรัตน เบญจมราชูทิศ

23 6540370073 เด็กชายวรวรรธน โฆษิตรังสิกุล เบญจมราชูทิศ

24 6540370074 เด็กชายวิทิตพงษ วงศนพสุวรรณ เบญจมราชูทิศ

25 6540370075 เด็กชายสารัช สกุลวงศ เบญจมราชูทิศ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

วันอาทิตยที่   23   มกราคม  2565

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  รอบที่  1

การสอบคัดเลือกผูแทนประเทศไทยไปแขงขันวิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศครั้งที่  19  (19th IJSO)



ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 6540370076 เด็กหญิงธนพร ลอยวิรัตน เบญจมราชูทิศ สถานที่สอบ

2 6540370077 เด็กชายจิรภัทร    นาคเปา เบญจมราชูทิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

3 6540370078 เด็กชายณนน    แวววรรณจิตร เบญจมราชูทิศ หองสอบที่ 4 (515)

4 6540370079 เด็กชายพงศกร    ศรีเจา เบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 1

5 6540370080 เด็กชายภูชิสสุ    ไหมละเอียด เบญจมราชูทิศ

6 6540370081 เด็กชายวัชรเกียรติ    พุทธิพงษ เบญจมราชูทิศ

7 6540370082 เด็กชายวันมงคล    นิลอุบล เบญจมราชูทิศ

8 6540370083 เด็กหญิงขวัญรวี    บูลภิบาล เบญจมราชูทิศ

9 6540370084 เด็กหญิงชญาดา พลรัฐธนาสิทธิ์ เบญจมราชูทิศ

10 6540370085 เด็กหญิงชนิกานต  อาจภัยรินทร เบญจมราชูทิศ

11 6540370086 เด็กหญิงชวิศา    ชูพงศ เบญจมราชูทิศ

12 6540370087 เด็กหญิงณัชชากร    ฤทธิ์ธนกุล เบญจมราชูทิศ

13 6540370088 เด็กหญิงบุญศิตา    บุญศรี เบญจมราชูทิศ

14 6540370089 เด็กหญิงปณฑารัตน    พวงทอง เบญจมราชูทิศ

15 6540370090 เด็กหญิงพมลพร    เปรมอารีย เบญจมราชูทิศ

16 6540370091 เด็กหญิงพิชามญชุ    สุขชล เบญจมราชูทิศ

17 6540370092 เด็กหญิงพิมพชนก    หาญทองคํา เบญจมราชูทิศ

18 6540370093 เด็กหญิงรวิสรา    รัตนบุษยาพร เบญจมราชูทิศ

19 6540370094 เด็กหญิงอารยา    ทองคีรี เบญจมราชูทิศ

20 6540370095 เด็กชายปฐมพัชร    รัตนคช เบญจมราชูทิศ

21 6540370096 เด็กหญิงชัญญา    แจงนิลรัตน เบญจมราชูทิศ

22 6540370097 เด็กหญิงเอริษา    หัสดี เบญจมราชูทิศ

23 6540370098 เด็กชายคณิศร    ยอยนวล เบญจมราชูทิศ

24 6540370099 เด็กชายรอซีน    พันทอง เบญจมราชูทิศ

25 6540370100 เด็กหญิงลภัสรดา    ยอดแกว เบญจมราชูทิศ

วันอาทิตยที่   23   มกราคม  2565

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  รอบที่  1

การสอบคัดเลือกผูแทนประเทศไทยไปแขงขันวิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศครั้งที่  19  (19th IJSO)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 



ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 6540370101 เด็กหญิงไอริษา    หัสดี เบญจมราชูทิศ สถานที่สอบ

2 6540370102 เด็กหญิงปวริศา ไกรสิทธิ์ เบญจมราชูทิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

3 6540370103 นายอธิปตย สาระมาศ เบญจมราชูทิศ หองสอบที่ 5 (516)

4 6540370104 เด็กชายศุภวิชญ ลักษณะวิลาศ เบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 1

5 6540370105 เด็กหญิงพาขวัญ เหลาพงศพันธ เบญจมราชูทิศ

6 6540370106 เด็กชายฐากูร  นันตสุวรรณ  เบญจมราชูทิศ

7 6540370107 เด็กหญิงกชพรรณ  แกวสังข เบญจมราชูทิศ

8 6540370108 เด็กหญิงกันยกร  บุญกาญจน  เบญจมราชูทิศ

9 6540370109 เด็กหญิงปนัณญา  สังขแกว เบญจมราชูทิศ

10 6540370110 เด็กหญิงปวริศา กลับกลาย เบญจมราชูทิศ

11 6540370111 เด็กชายศุภณัฐ  ชอเลี่ยม เบญจมราชูทิศ

12 6540370112 เด็กชายปาณไชญ  หิ้นจิ้ว สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

13 6540370113 เด็กหญิงสมัญญา  ตั้งจิรสกุล สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

14 6540370114 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุขเพิ่ม สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

15 6540370115 เด็กหญิงชาคริยา  ลือแลว สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

16 6540370116 เด็กหญิงอธิฐิยา  ปราณประเสริฐ สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

17 6540370117 เด็กหญิงวรกมล  วงศเมฆ กัลยาณีศรีธรรมราช

18 6540370118 เด็กหญิงนภสรณ  เปยแดง กัลยาณีศรีธรรมราช

19 6540370119 เด็กหญิงธนัชพร  อัญชลีกุล กัลยาณีศรีธรรมราช

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  รอบที่  1

การสอบคัดเลือกผูแทนประเทศไทยไปแขงขันวิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศครั้งที่  19  (19th IJSO)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

วันอาทิตยที่   23   มกราคม  2565



ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 6540370120 เด็กหญิงกชพรรณ   ขุนชนะพันธ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ สถานที่สอบ

2 6540370121 เด็กชายกษิดิ์เดช   จุลแกว วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

3 6540370122 เด็กชายกอบปญญา  พูนชวย วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ นครศรีธรรมราช

4 6540370123 เด็กชายกันตพัฒน   วัฒนา วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ หองสอบที่ 1 (214)

5 6540370124 เด็กชายชยพล   เศรษฐเอกพันธ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ อาคาร 2 ชั้น 1

6 6540370125 เด็กหญิงณัฐวรัณย   พลังสันติกุล วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

7 6540370126 เด็กชายตั้งปณิธาน   ชูแกว วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

8 6540370127 เด็กชายปกรณเกียรติ   ประมุข วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

9 6540370128 เด็กหญิงปณิชา   ปนทองพันธ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

10 6540370129 เด็กหญิงปวีณธิดา   โชติมุข วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

11 6540370130 เด็กหญิงปุณยาพร   พลเกษตร วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

12 6540370131 เด็กชายพ.โพธิวัฒน   พัฒนศิริพงศ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

13 6540370132 เด็กหญิงอรจิรา   คงนุน วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

14 6540370133 เด็กหญิงพิชามญชุ   รุกขสุคนธ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

15 6540370134 เด็กชายอนนตกฤต   แสงสุริยันต วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

16 6540370135 เด็กชายพงศกร   กริชครบุรี วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

17 6540370136 เด็กหญิงดามิยา สงนุย วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

18 6540370137 เด็กชายปรมัตถ   ภูวรกิจ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

19 6540370138 เด็กชายปณณทัต   ชุมทิม วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

20 6540370139 เด็กหญิงธัญรดี   ปานเกลี้ยง วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

21 6540370140 เด็กชายเตชสิทธิ์   คณานุโกศล วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

22 6540370141 เด็กชายญาณวุฒิ   นิลทรัตน วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

23 6540370142 เด็กชายพันธุธัช   แปนดวง วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

24 6540370143 เด็กหญิงแพรธฬญ  บัวทองสุข วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

25 6540370144 เด็กหญิงวรอัคริมาษ   วุฒิวงศ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  รอบที่  1

การสอบคัดเลือกผูแทนประเทศไทยไปแขงขันวิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศครั้งที่  19  (19th IJSO)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

วันอาทิตยที่   23   มกราคม  2565



ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 6540370145 เด็กชายพัชรพล  ทองน้ําเพ็ญ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ สถานที่สอบ

2 6540370146 เด็กชายกิตติพิชญ  คุณรักษพงศ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

3 6540370147 เด็กหญิงธมลวรรณ เจริญการ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ นครศรีธรรมราช

4 6540370148 เด็กชายกองภพ   รักษาธรรม วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ หองสอบที่ 2 (215)

5 6540370149 เด็กหญิงชุติกานต   กิตติธิรางกูร วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ อาคาร 2 ชั้น 1

6 6540370150 เด็กชายณัฐกิตติ์   พูลสวัสดิ์ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

7 6540370151 เด็กชายณัฐกฤษ   ทัดระเบียบ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

8 6540370152 เด็กชายพศุตม   ครุฑสุวรรณ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

9 6540370153 เด็กหญิงสาสนรักษ   ดวงเอียด วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

10 6540370154 เด็กหญิงจิตตเทวัญ   จิตตภักดี วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

11 6540370155 เด็กหญิงชลนรี  ปณีตะผลินทร วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

12 6540370156 เด็กหญิงชญาดา ปรีชาติวงศ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

13 6540370157 เด็กหญิงชุติกาญจน   มุสิกิม วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

14 6540370158 เด็กชายธาวิน   จุยมณี วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

15 6540370159 เด็กชายวิศวัฒณ  สินทบทอง วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

16 6540370160 เด็กหญิงปุณณาภา  สงนุย วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

17 6540370161 เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวทอง วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

18 6540370162 เด็กหญิงลัลนา  จิตตประไพย วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

19 6540370163 เด็กหญิงสิริกานต   แสงสุวรรณ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

20 6540370164 เด็กชายกิตติภณ   แสวงกาญจน วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

21 6540370165 เด็กชายปวเรศ   อินนุพัฒน วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

22 6540370166 เด็กชายฟาริส   จาริ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

23 6540370167 เด็กหญิงอรอินทุ   คงเพชร วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

24 6540370168 เด็กหญิงบุณยาพร   ชูเกียรติชาติ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

25 6540370169 เด็กชายปวริศร   พุมนุม วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

การสอบคัดเลือกผูแทนประเทศไทยไปแขงขันวิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศครั้งที่  19  (19th IJSO)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

วันอาทิตยที่   23   มกราคม  2565

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  รอบที่  1



ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 6540370170 เด็กหญิงปาลิน   สิทธิสาร วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ สถานที่สอบ

2 6540370171 เด็กหญิงธรินทรนัทธ   สุวรรณไชย วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

3 6540370172 เด็กชายคณินพัทธ   สัจจวิเศษ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ นครศรีธรรมราช

4 6540370173 เด็กชายศรัณยวิชญ   อินทรจันทร วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ หองสอบที่ 3 (216)

5 6540370174 เด็กหญิงศุภพิชญ   คําอุปละ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ อาคาร 2 ชั้น 1

6 6540370175 เด็กชายสัตตบุษย ธรรมบริวัตน วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

7 6540370176 เด็กชายณภัทร   สุนทรกรณีย วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

8 6540370177 เด็กชายกันตินันท   สวัสดิ์วงษ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

9 6540370178 เด็กหญิงธิษณามดี   แกวคุมภัย วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

10 6540370179 เด็กหญิงเกสรา  รัตนพันธุ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

11 6540370180 เด็กหญิงณัฐณิชา เจริญพงษ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

12 6540370181 เด็กหญิงภัทรวดี ยุคง วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

13 6540370182 เด็กหญิงชฎาพร  จันทิปะ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

14 6540370183 เด็กหญิงมุกมณี รักษศรีทอง วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

15 6540370184 เด็กชายชวินบุตร   พันธครุฑ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

16 6540370185 เด็กหญิงมนัสนันท   ปยะทัต  วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

17 6540370186 เด็กหญิงรัญชิดา   บุญประสงค วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

18 6540370187 เด็กหญิงพิมลภัส   สิริวรจรรยาดี วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

19 6540370188 เด็กชายสิปปกร  รอดทุกข วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

20 6540370189 เด็กชายณัฐชนน   เศรษฐการ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

21 6540370190 เด็กชายเอื้ออังกูร   วรอาจ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

22 6540370191 เด็กชายธนพล  สองรักษ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

23 6540370192 เด็กชายบรรณวัชร มีรุงเรือง วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

24 6540370193 เด็กชายศิรชัช วงศทอง วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

25 6540370194 เด็กชายกันตพัฒน ไกแกว วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 6540370195 เด็กหญิงขวัญขาว  จันทบุรี วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ สถานที่สอบ

2 6540370196 เด็กหญิงกุลนาถ   หัตถประดิษฐ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

3 6540370197 เด็กชายสิปปกร รัตนธน วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ นครศรีธรรมราช

4 6540370198 เด็กชายณัฐนนท   กูลภักดี วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ หองสอบที่ 4 (217)

5 6540370199 เด็กชายศุภวิชญ  มีเพียร วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ อาคาร 2 ชั้น 1

6 6540370200 เด็กชายพิมาย   คําทอง วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

7 6540370201 เด็กหญิงณิชากมล  แกวหนูนะ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

8 6540370202 เด็กชายณัฐปคัลภ ศรีระษา วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

9 6540370203 เด็กชายวชิรวิทย  ทองแกว วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

10 6540370204 เด็กชายธนปพน  ยงเกียรติกานต วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

11 6540370205 เด็กชายฆฤเณศ   คงสุวรรณ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

12 6540370206 เด็กหญิงกันตนพัช   บุญชวย วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

13 6540370207 เด็กหญิงกวิสรา   ภิรมยชาติ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

14 6540370208 เด็กชายสุรยุทธ   สุนทรางกูล วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

15 6540370209 เด็กชายภูริชช   อุดมทีฆะศิริ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

16 6540370210 เด็กหญิงอมรา   ทายุโก วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

วันอาทิตยที่   23   มกราคม  2565

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  รอบที่  1

การสอบคัดเลือกผูแทนประเทศไทยไปแขงขันวิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศครั้งที่  19  (19th IJSO)
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