
 
ประกาศ 

เร่ือง  สถานท่ีสอบคัดเลือกรอบท่ี 2 
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 

------------------------ 
 

จังหวัด  สุราษฎรธานี   สอบท่ี  หองประชุมเมืองคนดี 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

วันเสารท่ี 20  มกราคม  2561 

วิชา กําหนดเวลาสอบ หองสอบท่ี 
เลขประจําตัวสอบ 

ต้ังแต-ถึง 
จํานวน 
(คน) 

คณิตศาสตร ป.3 
คณิตศาสตร ป.6 

09.30-11.30 น. 
09.30-11.30 น. 

1 
1 

311062-311079 
610941-610957 

18 
17 

วิทยาศาสตร ป.3 
วิทยาศาสตร ป.6 

13.00-15.00 น. 
13.00-15.00 น. 

1 
2 

320998-321015 
621006-621037 

18 
32 

 
 
 
 

 
 ลงช่ือ....................................................... 
      (นายสุมนต  ศิริธรรม) 
 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 
 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 
    วันท่ี  8  / มกราคม / 2561 
 
  



รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบรอบท่ี 2 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 
 ประจําปการศึกษา 2560 

 
วิชา คณิตศาสตร ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

เลขประจําตัว
สอบ 

ช่ือสกุล โรงเรียน สพป. 

311062 เด็กชายเธียรกานต ธรรมโชติ จอย สพป.สฎ.เขต 1 
311063 เด็กชายธาร วงศปยะบวร ธิดาแมพระ สพป.สฎ.เขต 1 
311064 เด็กชายยศกร นวเลิศปญญา ธิดาแมพระ สพป.สฎ.เขต 1 
311065 เด็กชายณัฎฐชัย ต้ังทรงสวัสด์ิ นานาชาติสุราษฎรธานี สพป.สฎ.เขต 1 
311066 เด็กชายกฤติณัฎฐ คุมรักษ พุทธยาศรม สพป.สฎ.เขต 3 
311067 เด็กหญิงกัญญาภัค ศิลปสวัสด์ิ พุทธยาศรม สพป.สฎ.เขต 3 
311068 เด็กหญิงแพรวพิชชา พุธสุข พุทธยาศรม สพป.สฎ.เขต 3 
311069 เด็กหญิงปาณิสรา เสือนาค เพชรผดุงเวียงไชย สพป.สฎ.เขต 2 
311070 เด็กชายชวภณ สาครพานิช มานิตานุเคราะห สพป.สฎ.เขต 1 
311071 เด็กชายไทยรัฐ กงเมง วัดบานสอง สพป.สฎ.เขต 3 
311072 เด็กชายปณณทัต นาคพันธ สารสาสสนวิเทศสุราษฎรธานี สพป.สฎ.เขต 1 
311073 เด็กหญิงธมลวรรณ เจริญการ อนุบาลชนะพร สพป.สฎ.เขต 2 
311074 เด็กหญิงฐิติภัทร รักประทุม อนุบาลนวพร สพป.สฎ.เขต 3 
311075 เด็กชายพสุเทพ ศิลมะโย อนุบาลสุราษฎรธานี สพป.สฎ.เขต 1 
311076 เด็กชายพิชชาภัทร อนุรักษ อนุบาลหนูนอย สพป.สฎ.เขต1 
311077 เด็กหญิงธวชินี ศรีไหม อุนรัก 2 ภาษา สพป.สฎ.เขต 1 
311078 เด็กชายรตน ไชยโย อุนรัก 2 ภาษา สพป.สฎ.เขต 1 
311079 เด็กชายจิรภัทร เกียรติชัยพิพัฒน อุนรักเกาะสมุย สพป.สฎ.เขต 1 

 
  



รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบรอบท่ี 2 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 
 ประจําปการศึกษา 2560 

 
วิชา คณิตศาสตร ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
เลขประจําตัวสอบ ช่ือสกุล โรงเรียน สพป. 

610941 เด็กชายคณิศร กิรติพงษวุฒิ จอย สพป.สฎ.เขต 1 
610942 เด็กหญิงศุภสุตา ชีวศุภกร จอย สพป.สฎ.เขต 1 
610943 เด็กหญิงอภิษฐา ศรีหมุดกุล จอย สพป.สฎ.เขต 1 
610944 เด็กชายกฤติธี นวลขาว ธิดาแมพระ สพป.สฎ.เขต 1 
610945 เด็กชายทิวัตถ แยมแสง ธิดาแมพระ สพป.สฎ.เขต 1 
610946 เด็กชายธรรศ ต้ังพิรุฬห ธิดาแมพระ สพป.สฎ.เขต 1 
610947 เด็กชายธีร วงศปยะบวร ธิดาแมพระ สพป.สฎ.เขต 1 
610948 เด็กหญิงจิดาภา วีระไวทยะ พุทธยาศรม สพป.สฎ.เขต 3 
610949 เด็กชายภัทรพล ใจเย็น พุทธยาศรม สพป.สฎ.เขต 3 
610950 เด็กชายวชิรวิทย  ปนฉิม พุทธยาศรม สพป.สฎ.เขต 3 
610951 เด็กชายธนกฤต อุยเอง มานิตานุเคราะห  สพป.สฎ.เขต 1 
610952 เด็กชายนภนต  เลาหะสราญ มานิตานุเคราะห สพป.สฎ.เขต 1 
610953 เด็กหญิงณัฎฐาวีรณัน อั้นเตง อนุบาลนวพร สพป.สฎ.เขต 3 
610954 เด็กหญิงปณณลักษณ สุทธิรักษาวงศ อนุบาลหนูนอย สพป.สฎ.เขต 1 
610955 เด็กชายธีธัช  ประสิทธิ์วิไล อุนรัก 2 ภาษา สพป.สฎ.เขต 1 
610956 เด็กหญิงบัว จันทรังสิกุล อุนรัก 2 ภาษา สพป.สฎ.เขต 1 
610957 เด็กหญิงพัฒริศา ฤกษอนันต อุนรัก 2 ภาษา สพป.สฎ.เขต 1 

 
  



รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบรอบท่ี 2 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 
 ประจําปการศึกษา 2559 

 
วิชา วิทยาศาสตร ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
เลขประจําตัวสอบ ช่ือสกุล โรงเรียน สพป. 

320998 เด็กชายณัฐพงศ คนึง จงฮั้ว สพป.สฎ.เขต 3 
320999 เด็กชายณัฏฐ คําเนตร จอย สพป.สฎ.เขต 1 
321000 เด็กชายวิริทธิ์พล ภูทอง จอย สพป.สฎ.เขต 1 
321001 เด็กหญิงสุจิตตรา ภูริวัฒนพงศ จอย สพป.สฎ.เขต 1 
321002 เด็กหญิงนงนภัส ขวัญเรือน ธิดาแมพระ สพป.สฎ.เขต 1 
321003 เด็กชายยศกร นวเลิศปญญา ธิดาแมพระ สพป.สฎ.เขต 1 
321004 เด็กชายณัฏฐชัย ต้ังทรงสวัสด์ิ นานาชาติสุราษฎรธานี  สพป.สฎ.เขต 1 
321005 เด็กชายวรดร บรรเทาทุกข ปญญาทิพย สพป.สฎ.เขต 3 
321006 เด็กชายกฤติณัฏฐ คุมรักษ พุทธยาศรม สพป.สฎ.เขต 3 
321007 เด็กชายธีธัช ตันติพงศอาภา พุทธยาศรม สพป.สฎ.เขต 3 
321008 เด็กชายศิรสิทธิ์ รัตนนุพงศ วัดบานสอง สพป.สฎ.เขต 3 
321009 เด็กหญิงฐิติภัทร รักประทุม อนุบาลนวพร สพป.สฎ.เขต 3 
321010 เด็กหญิงกุญชชญา สุริยาชัย อนุบาลสุราษฎรธานี สพป.สฎ.เขต 1 
321011 เด็กชายวัทธิกร ดาโอะ อนุบาลสุราษฎรธานี สพป.สฎ.เขต 1 
321012 เด็กหญิงพิชชาภัทร อนุรักษ อนุบาลหนูนอย สพป.สฎ.เขต 1 
321013 เด็กหญิงพลอยนิษฐา เนาวนาน อุนรัก 2 ภาษา สพป.สฎ.เขต 1 
321014 เด็กชายรตน ไชยโย อุนรัก 2 ภาษา สพป.สฎ.เขต 1 
321015 เด็กชายจิรภัทร เกียรติชัยพิพัฒน อุนรักเกาะสมุย สพป.สฎ.เขต 1 

 
  



รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบรอบท่ี 2 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 
 ประจําปการศึกษา 2560 

 
 วิชา วิทยาศาสตร ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
เลขประจําตัวสอบ ช่ือสกุล โรงเรียน สพป. 

621006 เด็กชายคณิศร กิรติพงษวุฒิ จอย สพป.สฎ.เขต 1 
621007 เด็กหญิงปริยากร ศรีศักดา จอย สพป.สฎ.เขต 1 
621008 เด็กหญิงสุปฐวีร กล่ินกลอม จอย สพป.สฎ.เขต 1 
621009 เด็กหญิงอภิษฐา ศรีหมุดกุล จอย สพป.สฎ.เขต 1 
621010 เด็กชายณภัทร หนูนิล ดรุโณทัยพุนพิน สพป.สฎ.เขต 2 
621011 เด็กชายกฤติธี นวลขาว ธิดาแมพระ สพป.สฎ.เขต 1 
621012 เด็กชายณภัทร ดานชนะ ธิดาแมพระ สพป.สฎ.เขต 1 
621013 เด็กชายณัฏฐนันท โกยสมบัติโอฬาร ธิดาแมพระ สพป.สฎ.เขต 1 
621014 เด็กชายติสรณ ณ พัทลุง ธิดาแมพระ สพป.สฎ.เขต 1 
621015 เด็กชายธีร วงศปยะบวร ธิดาแมพระ สพป.สฎ.เขต 1 
621016 เด็กชายธีรธวัช โรจนกิจจารักษ ธิดาแมพระ สพป.สฎ.เขต 1 
621017 เด็กชายปยวัฒน อักษรภักดี ธิดาแมพระ สพป.สฎ.เขต 1 
621018 เด็กหญิงจิดาภา วีระไวทยะ พุทธยาศรม สพป.สฎ.เขต 3 
621019 เด็กชายณัฐพัชร คุมรักษ พุทธยาศรม สพป.สฎ.เขต 3 
621020 เด็กชายธราเทพ พัฒนมาก พุทธยาศรม สพป.สฎ.เขต 3 
621021 เด็กชายภัทรพล ใจเย็น พุทธยาศรม สพป.สฎ.เขต 3 
621022 เด็กชายศุภณัฐ ชูทอง พุทธยาศรม สพป.สฎ.เขต 3 
621023 เด็กหญิงตะวัน นิลพัฒน มานิตานุเคราะห สพป.สฎ.เขต 1 
621024 เด็กชายธนกฤต อุยเอง มานิตานุเคราะห  สพป.สฎ.เขต 1 
621025 เด็กหญิงนลพรรณ ปนแกว มานิตานุเคราะห สพป.สฎ.เขต 1 
621026 เด็กหญิงรสิตา ศิริรัตน วัดบานสอง สพป.สฎ.เขต 3 
621027 เด็กหญิงณัฏฐาวีรณัน อั้งเตง อนุบาลนวพร สพป.สฎ.เขต 3 
621028 เด็กหญิงปภาวรินทร บุญญานุพงศ อนุบาลบานเด็ก สพป.สฎ.เขต 3 
621029 เด็กหญิงเกิดสุข แกวไพรํา อนุบาลสุราษฎรธานี สพป.สฎ.เขต 1 
621030 เด็กชายปณณวัชร วิโนทกะ อนุบาลสุราษฎรธานี สพป.สฎ.เขต 1 
621031 เด็กหญิงกัญญสิริ เนาวนาน อุนรัก 2 ภาษา สพป.สฎ.เขต 1 
621032 เด็กชายจิรัฐ อัครวิฑิต อุนรัก 2 ภาษา สพป.สฎ.เขต 1 
621033 เด็กชายธีธัช ประสิทธิ์วิไล อุนรัก 2 ภาษา สพป.สฎ.เขต 1 
621034 เด็กหญิงบัว จันทรังสิกุล อุนรัก 2 ภาษา สพป.สฎ.เขต 1 
621035 เด็กหญิงพัฒริศา ฤกษอนันต อุนรัก 2 ภาษา สพป.สฎ.เขต 1 
621036 เด็กชายไวศ วงศทวีทอง อุนรัก 2 ภาษา สพป.สฎ.เขต 1 
621037 เด็กชายเนติธร ขาวมะลิ อุนรักเกาะสมุย สพป.สฎ.เขต 1 



 


