
 

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2562 
วิชา คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา  

ศูนยสอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  
รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสารที่ 2 มีนาคม 2562  
ณ อาคารขุนปนุท ชั้น 3 ป.4/2 โรงเรียนมานิตานุเคราะห  

หองสอบที ่
 1 

เลขที่น่ัง
สอบ 

เลขประจําสอบ ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน สังกัด 

1 1100130761 เด็กหญิงกชมน  เหนือคลอง ป.6 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

2 1100130261 เด็กหญิงกณิศา  คงสงค ป.4 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

3 1100131309 เด็กหญิงกนกนวล  แสงสุวรรณ ป.6 โรงเรียนอนุบาลลําทับ สพป.กระบี่ 

4 1100690052 เด็กชายกรณพิศิษญ  ปรีดาศักด์ิ ป.4 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

5 1101110005 เด็กชายกฤตเมธ  สมศักด์ิ ป.5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

6 1100130266 เด็กหญิงกฤตยา  เชื้อสกุลวนิช ป.4 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

7 1100130765 เด็กหญิงกฤษชนก  เกลี้ยงทอง ป.4 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

8 1100970374 เด็กชายกษิด์ิเดช  ประทีป ณ ถลาง ป.6 โรงเรียนสุทธินอนุสรณ สพป.พังงา 

9 1100130268 เด็กชายกษิดิศ  รุงบรรณาพันธ ป.5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

10 1101112246 เด็กหญิงกัญญฤทัย  รักแตงาม ป.5 โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ สพป.ภูเก็ต 

11 1100130769 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แกนบุญ ป.4 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

12 1101630009 เด็กชายกันตพสิษฐ  จินตรานันท ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

13 1101631378 เด็กชายกันตินันท  เกษตรชีวากรณ ป.5 โรงเรียนอนุบาลหนูนอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

14 1100130274 เด็กชายกิตติกันตพงศ  เขียวนอย ป.4 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

15 1100131484 เด็กชายกิตติธัช  บุญสุข ป.5 โรงเรียนโชคชัยกระบี่ สพป.กระบี่ 

16 1100690404 เด็กชายกิตติธัช  แสงศรี ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

17 1100690761 เด็กชายกุลธวัช  กําลังเก้ือ ป.6 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

18 1101111962 เด็กหญิงกุลปริยา  ยุธิษยานุวัฒน ป.6 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป.ภูเก็ต 

19 1101111696 เด็กหญิงเกณิกา  จันทนพันธ ป.5 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

20 1101110314 เด็กชายเขมรัฐ  แสนพิทักษ ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

21 1101111669 เด็กชายคงสมิทธ  ดําหนู ป.6 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

22 1100690691 เด็กชายคุณัชญ  สุกใส ป.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

23 1100690692 เด็กชายคุณานนท  ระวังวงศ ป.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

24 1100690062 เด็กหญิงจณิตตา  คงเกิด ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

25 1100131488 เด็กชายจิตประภัสร  ชนะกุล ป.5 โรงเรียนโชคชัยกระบี่ สพป.กระบี่ 

26 1100130001 เด็กหญิงจิรวรรณ  มากผล ป.5 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเกา สพป.กระบี่ 

27 1101631515 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีใหม ป.6 โรงเรียนอุนรัก 2 ภาษา สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

28 1101630241 เด็กชายเจนกิจ  จิระจรัส ป.6 โรงเรียนจอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

29 1100130286 เด็กชายฉัตรติพัชร  อังสิริกุล ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

30 1100690066 เด็กหญิงชนัญชิดา  ภูวรเมธา ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

31 1100131491 เด็กชายชนาธิป  มุนเนียม ป.6 โรงเรียนโชคชัยกระบี่ สพป.กระบี่ 

32 1100690526 เด็กหญิงชิดชนก  อุปการรอด ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

33 1100131172 เด็กชายชินภัทร  จุลเพชร ป.5 โรงเรียนอิศรานุสรณ สพป.กระบี่ 

34 1100130790 เด็กหญิงชุติกาญจน  สงลอม ป.5 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

35 1101111189 เด็กชายญาณพัฒน  คิดถูก ป.6 โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สพป.ภูเก็ต 



 

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2562 
วิชา คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา  

ศูนยสอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  
รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสารที่ 2 มีนาคม 2562  
ณ อาคารขุนปนุท ชั้น 3 ป.4/3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห  

หองสอบที ่
 2 

เลขที่น่ัง
สอบ 

เลขประจําสอบ ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน สังกัด 

36 1100130791 เด็กชายญาณาธิป  อาวสินธุศิริ ป.5 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

37 1100690699 เด็กชายฐานพัฒน  ขาวเขียว ป.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

38 1100970455 เด็กหญิงฐานิดา  อุนมานิช ป.6 โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง สพป.พังงา 

39 1100130792 เด็กหญิงฐิติพร  พูลเกิด ป.4 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

40 1100131173 เด็กชายณชพล  พิทักษศานต ป.4 โรงเรียนอิศรานุสรณ สพป.กระบี่ 

41 1101650760 เด็กชายณฐกร  กังวานธรรม ป.6 โรงเรียนอนุบาลนวพร สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

42 1100130795 เด็กชายณฐพร  สําเภา ป.5 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

43 1100130006 เด็กหญิงณปภา  สุดตา ป.5 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเกา สพป.กระบี่ 

44 1101111671 เด็กชายณปราชญ  ตัณมุขยกุล ป.4 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

45 1101631385 เด็กหญิงณพรรษ  ธีรสวัสด์ิ ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนูนอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

46 1101630903 เด็กหญิงณภัทร  ศรีสวัสด์ิ ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

47 1101630218 เด็กชายณภัทร  สุนทรกรณีย ป.5 โรงเรียนจอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

48 1100131318 เด็กหญิงณัชชา  เพชรคง ป.5 โรงเรียนอนุบาลลําทับ สพป.กระบี่ 

49 1100690528 เด็กชายณัชพล  แกวเขียว ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

50 1100131446 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ดวงเพชร ป.6 โรงเรียนเจริญวิชช สพป.กระบี่ 

51 1100690529 เด็กชายณัฏฐกรณ  สิทธิศักด์ิ ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

52 1101110080 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชาญโลหะ ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

53 1100130007 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กลอมจิตร ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเกา สพป.กระบี่ 

54 1100131495 เด็กชายณัฏฐนนท  ดีออม ป.5 โรงเรียนโชคชัยกระบี่ สพป.กระบี่ 

55 1101650124 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีนอย ป.6 โรงเรียนวัดบานสอง สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

56 1100131704 เด็กหญิงณิชนันท  มาตรบุตร ป.6 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช สพป.กระบี่ 

57 1101631518 เด็กหญิงณิชารีย  ศิริอนันตภัทร ป.6 โรงเรียนอุนรัก 2 ภาษา สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

58 1100720014 เด็กชายดนุเดช  สุขประจันทร ป.6 โรงเรียนทาศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

59 1101110315 เด็กชายเดชชาตรี  ศรีมั่น ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

60 1101650762 เด็กหญิงตริตาภรณ  นิลมาต ป.6 โรงเรียนอนุบาลนวพร สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

61 1100131498 เด็กหญิงตักษณ  กุลเถกิง ป.4 โรงเรียนโชคชัยกระบี่ สพป.กระบี่ 

62 1100690536 เด็กชายติณณภพ  เพชรอนันต ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

63 1101630220 เด็กหญิงติณณา  ธรรมรักษา ป.6 โรงเรียนจอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

64 1100130301 เด็กหญิงตุลยดา  แยมย่ีง ป.5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

65 1101111252 เด็กชายเตวิช  เตชะวิศวกิจ ป.6 โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สพป.ภูเก็ต 

66 1100690230 เด็กชายทนุธรรม  แซต้ิง ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

67 1100720310 เด็กชายทีราธร  เจริญพานิช ป.6 โรงเรียนชุมชนบานบางโหนด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

68 1100131473 เด็กชายแทนคุณ  สิมณ ี ป.6 โรงเรียนอนุบาลคณาพร สพป.กระบี่ 

69 1100131474 เด็กชายแทนไท  สิมณ ี ป.6 โรงเรียนอนุบาลคณาพร สพป.กระบี่ 

70 1101111198 เด็กชายธนโชติ  แทนหิรัญ ป.6 โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สพป.ภูเก็ต 
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เลขที่น่ัง
สอบ 

เลขประจําสอบ ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน สังกัด 

71 1100700011 เด็กชายธนนนท  คินธร ป.5 โรงเรียนรัตนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

72 1100130807 เด็กหญิงธนภรณ  คลายบุตร ป.5 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

73 1101630488 เด็กชายธนภัทร  ขันฤทธ์ิ ป.6 โรงเรียนธิดาแมพระ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

74 1100690075 เด็กชายธนัท  สมุทฐา ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

75 1101110112 เด็กชายธนากร  หลอโลหการ ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

76 1101650454 เด็กหญิงธนิดา  จันทกานษ ป.6 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

77 1100690538 เด็กชายธรณธันย  ปรีชาติวงศ ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

78 1101110114 เด็กชายธรรมรัตน  ตนเตย ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

79 1101111675 เด็กชายธรรม  รัตนกิจ ป.6 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

80 1101630222 เด็กชายธรรศ  เจริญวงศระยับ ป.6 โรงเรียนจอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

81 1101630492 เด็กหญิงธัญภัสสร  วงศชูศักด์ิ ป.6 โรงเรียนธิดาแมพระ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

82 1101110124 เด็กหญิงธัญรดา  ทองสกุล ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

83 1101110125 เด็กชายธีภพ  สกุลแพทย ป.5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

84 1100970045 เด็กชายธีรธวัช  ทิพยรส ป.4 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

85 1101111487 เด็กชายธีรพล  แซนํ่า ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

86 1101650902 เด็กชายธีริทธ  นวลใย ป.6 โรงเรียนอนุบาลบานเด็ก สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

87 1101110140 เด็กหญิงนภัสวรรณ  หนูชวย ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

88 1100130132 เด็กหญิงนภัสสร  ทวีพงษศักด์ิ ป.5 โรงเรียนเทศบาลคลองทอมใต สพป.กระบี่ 

89 1100690238 เด็กชายนัทธพงศ  พลหาญ ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

90 1100690773 เด็กหญิงนันทนัช  เดชรักษา ป.6 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

91 1101631521 เด็กชายนิธิวัชร  พรอนันตโรจน ป.6 โรงเรียนอุนรัก 2 ภาษา สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

92 1100130415 เด็กหญิงเนตรลดา  สนิท ป.5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

93 1100970343 เด็กชายบดีศร  เอ๋ียวเจริญ ป.6 โรงเรียนอนุบาลนิลุบล สพป.พังงา 

94 1101630506 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศุภศิลป ป.5 โรงเรียนธิดาแมพระ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

95 1101110152 เด็กชายปกรณ  เชาวลิต ป.5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

96 1101110156 เด็กหญิงปพิชญา  เชาวลิต ป.4 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

97 1100690706 เด็กหญิงปภาวรินท  รัตนพันธ ป.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

98 1101111654 เด็กหญิงปภาวลิน  วายุพา ป.5 โรงเรียน อบจ.บานไมเรียบ (ตันติโกวิทบํารุง) สพป.ภูเก็ต 

99 1100690084 เด็กชายปวรปรัชญ  ลีลาสุวรรณสิริ ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

100 1100690085 เด็กชายปวเรศ  อินนุพัฒน ป.5 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

101 1100700013 เด็กชายปวีณภัทร  กาญจนเนตยานนท ป.6 โรงเรียนรัตนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

102 1100130829 เด็กหญิงปญจารีย  ฐิติเชษฐกุล ป.5 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

103 1101110169 เด็กชายปณณทัต  จิตธรรมมาภิรมย ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

104 1101631638 เด็กชายปณณทัต  นาคพันธ ป.4 โรงเรียนสารสาสนวิเทศสุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

105 1100131176 เด็กชายปณณธร  นับทอง ป.4 โรงเรียนอิศรานุสรณ สพป.กระบี่ 
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106 1100690780 เด็กชายปณณ  ตรีสัตยพันธุ ป.6 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

107 1100131713 เด็กหญิงปาณิสรา  จิววุฒิพงค ป.4 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช สพป.กระบี่ 

108 1101630947 เด็กหญิงปาณิสรา  นาคสุข ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

109 1101630231 เด็กหญิงปารณีย  อุบลสถิตย ป.6 โรงเรียนจอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

110 1101631555 เด็กชายปติณัช  คงแปน ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุลีกร สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

111 1100690241 เด็กชายปยกร  ศรีประทุม ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

112 1100700014 เด็กชายปยังกูร  ลอประเสริฐกุล ป.6 โรงเรียนรัตนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

113 1101631522 เด็กหญิงปุญญ  จันทรังสิกุล ป.5 โรงเรียนอุนรัก 2 ภาษา สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

114 1100130332 เด็กชายปุณณัตถ  ศีลตระกูล ป.5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

115 1100970344 เด็กหญิงปุณยนุช  ชูมาก ป.6 โรงเรียนอนุบาลนิลุบล สพป.พังงา 

116 1100970057 เด็กหญิงปุณยภา  คันธานนท ป.6 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

117 1100690432 เด็กชายปุระชัย  เกิดสมจิต ป.5 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

118 1101110180 เด็กหญิงปูชิตา  ถิ่นหนองจิก ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

119 1101111697 เด็กชายเปรมปุณย  เอกวานิช ป.6 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

120 1100131509 เด็กชายพงศภรณ  กุลเถลิง ป.4 โรงเรียนโชคชัยกระบี่ สพป.กระบี่ 

121 1100131177 เด็กชายพงศภัค  ศรีสุข ป.6 โรงเรียนอิศรานุสรณ สพป.กระบี่ 

122 1101640428 เด็กชายพงษสกร  ย่ังยืน ป.6 โรงเรียนบานเชี่ยวมะปราง สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

123 1101111990 เด็กชายพชร  เพชรเจริญ ป.6 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป.ภูเก็ต 

124 1100700015 เด็กหญิงพรชิตา  ตันติพุฒิกุล ป.6 โรงเรียนรัตนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

125 1101630040 เด็กหญิงพรนภัส  รักบํารุง ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

126 1100131439 เด็กหญิงพรไพลิน  วันเอเลาะ ป.6 โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ สพป.กระบี่ 

127 1100130012 เด็กหญิงพรรธมล  บุตรหลํา ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเกา สพป.กระบี่ 

128 1101630042 เด็กชายพฤทธ์ิ  ขุนปลาด ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

129 1100131513 เด็กชายพลภัทร  อนุรัตน ป.5 โรงเรียนโชคชัยกระบี่ สพป.กระบี่ 

130 1101110601 เด็กชายพศวีร  เกรวัล ป.5 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

131 1100130336 เด็กชายพศวีร  ดวงภักดี ป.5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

132 1101630043 เด็กชายพศิน  อุไรวรรณ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

133 1100690244 เด็กชายพสธร  พรหมลักษณ ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

134 1100130338 เด็กชายพสุชา  เหมินทร ป.5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

135 1100130339 เด็กชายพัชรพล  ภูแกว ป.5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

136 1101631523 เด็กหญิงพันธิตร  อรุณเลิศรัตนวิไล ป.6 โรงเรียนอุนรัก 2 ภาษา สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

137 1100690781 เด็กหญิงพิชชาญาณ  เพชรศรีทอง ป.5 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

138 1101631402 เด็กหญิงพิชชาภัทร  อนุรักษ ป.4 โรงเรียนอนุบาลหนูนอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

139 1100131178 เด็กชายพิชญพงศ  เพ็งพาจร ป.6 โรงเรียนอิศรานุสรณ สพป.กระบี่ 

140 1101630234 เด็กหญิงพิมพนภัส  ศรีพัฒนพิริยกุล ป.6 โรงเรียนจอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 
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141 1100690094 เด็กหญิงพิริยา  ชุติเดโช ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

142 1101111681 เด็กชายพีรภัทร  ภูริภัทรพันธุ ป.5 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

143 1101650771 เด็กชายพีรภัทร  สุทธิศิลป ป.6 โรงเรียนอนุบาลนวพร สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

144 1101631639 เด็กชายพุฒดิศ  เหลาบัณฑิต ป.5 โรงเรียนสารสาสนวิเทศสุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

145 1101630965 เด็กชายพุฒิเมธ  คุรุพงศ ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

146 1101111698 เด็กหญิงเพชรมณีมาศ  สุขสันต์ิเสรี ป.6 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

147 1100970095 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คลายแกว ป.6 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

148 1100130416 เด็กหญิงเพ็ญสิริอร  อาภาคัพภะกุล ป.5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

149 1101110209 เด็กชายภวัต  ลิลาพันธิสิทธิ ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

150 1101630968 เด็กหญิงภวิษยพร  คํานึงคณุากร ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

151 1101650128 เด็กหญิงภัควลัญชญ  จันทรคลอย ป.6 โรงเรียนวัดบานสอง สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

152 1101111998 เด็กหญิงภัทรนรี  สุรกิตย ป.4 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป.ภูเก็ต 

153 1101110214 เด็กชายภัทรพล  บุญวรรโณ ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

154 1100130101 เด็กหญิงภัทรวดี  ลุงก่ี ป.6 โรงเรียนเทศบาล ๓ ทาแดง สพป.กระบี่ 

155 1101112004 เด็กหญิงภิญญพลอย  มาตยวังแสง ป.6 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป.ภูเก็ต 

156 1101640276 เด็กหญิงภิญญาภัทร  รุงแกว ป.6 โรงเรียนชุมชนบานชองมาเหลียว สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

157 1101630236 เด็กหญิงภิรญา  ใจเปยม ป.6 โรงเรียนจอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

158 1101112301 เด็กชายภูมิใจ  ประเสริฐเจริญสุข ป.5 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.ภูเก็ต 

159 1101110222 เด็กชายภูมิพัฒน  ชาญรส ป.5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

160 1100700016 เด็กชายภูมิศิริ  หวังภัทราวานิช ป.6 โรงเรียนรัตนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

161 1101650906 เด็กชายภูริ  ระวิวงศ ป.6 โรงเรียนอนุบาลบานเด็ก สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

162 1101631352 เด็กชายภูรี  ทีฆภาคยวิศิษฎ ป.6 โรงเรียนวมินทรวิทยา (ฮัวเหมิง) สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

163 1100690118 เด็กชายภูศิวัช  แยมศรี ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

164 1101630533 เด็กชายยศกร  นวเลิศปญญา ป.4 โรงเรียนธิดาแมพระ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

165 1101650774 เด็กชายยศพนธ  ลูกรักษ ป.5 โรงเรียนอนุบาลนวพร สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

166 1101111683 เด็กชายยศพัทธ  เอกวานิช ป.5 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

167 1100130358 เด็กหญิงยาสมีน  สายนุย ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

168 1101111684 เด็กหญิงยูนะ  โคะยะมะ ป.6 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

169 1101111685 เด็กหญิงรดาณัฐ  สืบสิน ป.6 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

170 1100131519 เด็กชายรพีภัทร  ตันติพงศอาภา ป.6 โรงเรียนโชคชัยกระบี่ สพป.กระบี่ 

171 1101110240 เด็กหญิงรัชนีภรณ  ชูจิตร ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

172 1100690550 เด็กชายราเมศวร  หวังหิรัญกุล ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

173 1101630563 เด็กชายโรม  นาคเทวัญ ป.6 โรงเรียนธิดาแมพระ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

174 1101110622 เด็กชายวงศวริศ  ศิลปพิพัฒน ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

175 1100700017 เด็กชายวรชน  พรหมชัยศรี ป.6 โรงเรียนรัตนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 



 

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2562 
วิชา คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา  

ศูนยสอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  
รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสารที่ 2 มีนาคม 2562  

ณ อาคาร 4 ชั้นบน ป.4/8 โรงเรียนมานิตานุเคราะห  

หองสอบที ่
 6 

เลขที่น่ัง
สอบ 

เลขประจําสอบ ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน สังกัด 

176 1101111687 เด็กชายวรัญ ู ประสบมิตร ป.5 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

177 1100710025 เด็กชายวรากร  เหมจินดา ป.5 โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

178 1101111688 เด็กชายวราภิเชษฐ  จันทรชูวณิชกุล ป.6 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

179 1100130858 เด็กชายวรุตม  คลองยวน ป.5 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

180 1100131928 เด็กชายวิรุฬญเทพ  เชื้อพราหมณแพร ป.5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

181 1100131727 เด็กชายวีรภัทร  ปติ ป.5 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช สพป.กระบี่ 

182 1100131472 เด็กชายวีรภาพ  สุทธินวล ป.4 โรงเรียนอนุบาลคณาพร สพป.กระบี่ 

183 1101112016 เด็กหญิงศจีรัตน  แซมัก ป.6 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป.ภูเก็ต 

184 1100690103 เด็กชายศรวิษฐ  หนูเอ่ียม ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

185 1101110258 เด็กชายศรัณยพงศ  ดําทอง ป.5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

186 1100690253 เด็กหญิงศศิรธา  อุยสุย ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

187 1101111229 เด็กหญิงศศิวิมล  ชวยพิทักษ ป.5 โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สพป.ภูเก็ต 

188 1101110260 เด็กหญิงศศิวิมล  เด็นมาลัย ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

189 1101111690 เด็กชายศิรพิสิษฐ  เลียบทอง ป.4 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

190 1100130377 เด็กหญิงศิรภัสสร  จรฤทธ์ิ ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

191 1101650781 เด็กชายศิรวิทย  ตันติพิสิทธ์ิ ป.6 โรงเรียนอนุบาลนวพร สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

192 1100690553 เด็กชายศิวกร  แกวตาทิพย ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

193 1101111231 เด็กชายศุภกร  เลิศอิทธิกุล ป.6 โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สพป.ภูเก็ต 

194 1101110633 เด็กชายศุภภเศรษฐ  วศินวสุกุล ป.4 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

195 1101110265 เด็กหญิงศุภาพิชญ  ถิ่นถลาง ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

196 1100690107 เด็กหญิงศุภิสรา  วิชชวัฒนางกูร ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

197 1100690804 เด็กหญิงโศภิษฐา  สมใจนึก ป.6 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

198 1100690797 เด็กหญิงสมิตา  เติมทอง ป.6 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

199 1100690109 เด็กชายสรวิชญ  พุมสีทอง ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

200 1101650727 เด็กชายสรสิช  หรรษพลางกูร ป.5 โรงเรียนจงฮ้ัว สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

201 1100690717 เด็กชายสริภพ  มีทอง ป.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

202 1101110287 เด็กหญิงสโรชินี  จันทรมุข ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

203 1100690042 เด็กชายสิปปกร  รัตนธน ป.5 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

204 1100130383 เด็กชายสิรวิชญ  แสงจันทร ป.5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

205 1101650467 เด็กหญิงสิริญญา  ชูจิตร ป.6 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

206 1100130386 เด็กหญิงสุชัญญา  ทองเสง ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

207 1100970347 เด็กหญิงสุพิชชา  นิยมเสน ป.6 โรงเรียนอนุบาลนิลุบล สพป.พังงา 

208 1101110636 เด็กหญิงสุพิชญา  ปรีชา ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

209 1101631644 เด็กชายสุภเวช  อดิเทพสถิต ป.6 โรงเรียนสารสาสนวิเทศสุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

210 1101650793 เด็กชายเสฏฐนันท  ลิขิตวิทยาไกร ป.6 โรงเรียนอนุบาลนวพร สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 



 

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2562 
วิชา คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา  

ศูนยสอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  
รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสารที่ 2 มีนาคม 2562  

ณ อาคาร 4 ชั้นบน ป.4/9 โรงเรียนมานิตานุเคราะห  

หองสอบที ่
 7 

เลขที่น่ัง
สอบ 

เลขประจําสอบ ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน สังกัด 

211 1100690721 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คงแกว ป.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

212 1100130886 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พูลเกิด ป.5 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

213 1100690722 เด็กชายเสฐียรพงษ  คงเสถียร ป.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

214 1101631004 เด็กหญิงอธิชา  นาคกลัด ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

215 1101111239 เด็กชายอธิศ  อุดมศุภมงคล ป.5 โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สพป.ภูเก็ต 

216 1100130396 เด็กหญิงอนันตญา  อัครวิเนค ป.5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

217 1100130397 เด็กชายอนันตยศ  หอทอง ป.5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

218 1100130873 เด็กชายอนุภัทร  คลองร้ัว ป.5 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

219 1100690459 เด็กหญิงอภิจารวี  เทวรัตน ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

220 1101650469 เด็กชายอภินันท  หีตชวย ป.6 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

221 1101640333 เด็กหญิงอรวรา  สะอะ ป.6 อนุบาลเปยมรัก สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

222 1100131336 เด็กหญิงอลิน  โรจนจริยานุรักษ ป.6 โรงเรียนอนุบาลลําทับ สพป.กระบี่ 

223 1100130406 เด็กชายอัชนนท  โบบทอง ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

224 1101110303 เด็กชายอัชรอฟ  เอกประเมินทรัพย ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

225 1101110304 เด็กหญิงอัญชัญ  องศศรีตระกูล ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

226 1100970348 เด็กหญิงอันนา  จตุราบัณฑิต ป.6 โรงเรียนอนุบาลนิลุบล สพป.พังงา 

227 1101631012 เด็กชายอาชวิน  สังขเพชร ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

228 1100130880 เด็กชายอาทิชา  ณ ถลาง ป.5 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

229 1100690121 เด็กชายเอ้ืออังกูร  วรอาจ ป.5 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

1193 1090410072 เด็กชายวิชญะ  ทวีพันธ ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร ยายมาจาก สพป.ชุมพร เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2562 
วิชา คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

ศูนยสอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  
รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสารที่ 2 มีนาคม 2562  

ณ อาคาร 4 ชั้นบน ป.4/10 โรงเรียนมานิตานุเคราะห  

หองสอบที ่
 8 

เลขที่น่ัง
สอบ 

เลขประจําสอบ ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน สังกัด 

230 2101631619 เด็กชายกฤติพัช  รามแปน ม.3 โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

231 2100130223 เด็กชายกษิด์ิเดช  ธิรักษพันธ ม.1 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ สพป.กระบี่ 

232 2101112239 นายกองภพ  ยะมะลี ม.3 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา สพป.ภูเก็ต 

233 2101111715 เด็กชายกองศักด์ิ  ไกรทอง ม.3 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

234 2101111705 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แตบุญญานุภาพ ม.3 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

235 2100130224 เด็กชายกิติศักด์ิ  กรรฐสุทธ์ิ ม.1 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ สพป.กระบี่ 

236 2101111712 เด็กหญิงกิรณา  วองนิติธรรม ม.1 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

237 2101111727 นายชญานนท  รักษธรรมกิจ ม.3 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

238 2100130226 เด็กชายชญานิน  เสริฐสุรินทร ม.2 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ สพป.กระบี่ 

239 2101631418 เด็กหญิงชลภทร  ศรีเมือง ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนูนอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

240 2100130228 เด็กชายชัยกร  กีรติภักดีกุล ม.1 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ สพป.กระบี่ 

241 2101111742 เด็กชายณฐพัชร  อานันทภิวัฒน ม.1 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

242 2101631624 เด็กชายณภัทร  แซจิว ม.2 โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

243 2101111743 เด็กชายณภัทร  เวชพันธุ ม.3 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

244 2101111750 นายณัฏฐชดล  สิชฌชลภักษ ม.3 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

245 2100130229 เด็กหญิงณัฐชยา  ชูชวย ม.1 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ สพป.กระบี่ 

246 2100130230 เด็กหญิงณัฐธยาน  นิลจันทร ม.2 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ สพป.กระบี่ 

247 2101111759 เด็กชายดานิช  สําเภารัตน ม.3 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

248 2101631626 เด็กชายทักษดนัย  สําเภา ม.1 โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

249 2101111770 เด็กชายธนพัฒน  รีชีวะ ม.2 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

250 2101111771 เด็กหญิงธนภรณ  อินทรางกูร ม.3 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

251 2100130236 เด็กชายนิติกร  รัตนเดช ม.1 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ สพป.กระบี่ 

252 2101110718 เด็กชายนิธิพัฒน  จึ่งสกุล ม.2 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

253 2101111792 เด็กหญิงบุญญภา  ศรีไพโรจนกุล ม.3 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

254 2101110720 เด็กหญิงบุญสิตา  จั่นเพชร ม.1 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

255 2101110723 เด็กชายปฐากรณ  นาทวีวงศ ม.2 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

256 2101111799 เด็กชายปรินทรวริศร  ปงประเสริฐกุล ม.1 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

257 2101111800 เด็กหญิงปลายฟา  สารรักษ ม.2 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

258 2101111803 เด็กชายปองภพ  สําราญชัยกร ม.2 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

259 2101630600 เด็กหญิงเปมิกา  อดิเทพสถิต ม.1 โรงเรียนธิดาแมพระ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

260 2101111893 เด็กชายเปรม  ปรานนรเศรษฐ ม.2 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

261 2101111806 เด็กหญิงผไทพร  วงศทวีพทิยากุล ม.1 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

262 2100130241 เด็กหญิงพริมา  ถวิลเวชกุล ม.1 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ สพป.กระบี่ 

263 2101111816 เด็กหญิงพินทแพร  มาตยวังแสง ม.1 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

264 2101111818 เด็กชายพีรวัส  เมฆใหญ ม.1 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 



 

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2562 
วิชา คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

ศูนยสอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  
รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสารที่ 2 มีนาคม 2562  

ณ อาคาร 4 ชั้นบน ป.4/11 โรงเรียนมานิตานุเคราะห  

หองสอบที ่
 9 

เลขที่น่ัง
สอบ 

เลขประจําสอบ ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน สังกัด 

265 2101111819 นายพีรวิชญ  บุยทวีทรัพย ม.3 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

266 2101111895 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ยอดสนิท ม.1 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

267 2100130080 เด็กชายฟาฮิม  รามาน ม.2 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) สพป.กระบี่ 

268 2101111834 เด็กหญิงยายิกา โซเฟย  ตินเนอร ม.1 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

269 2101111838 เด็กหญิงรมิตา  จิรภัทรภูมิ ม.2 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

270 2100970536 นายฤกษชัย  ทองบุญ ม.3 โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง สพป.พังงา 

271 2101112250 เด็กชายวณ  วงษปน ม.1 โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ สพป.ภูเก็ต 

272 2101111846 เด็กหญิงวรวลัญช  ประสบมิตร ม.2 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

273 2101111849 นางสาววริศรา  กุลพันธ ม.3 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

274 2101111850 เด็กชายวัชรพัฒน  ตันติพัฒนเสรี ม.1 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

275 2101111852 เด็กชายวายุ  งอสุรเชษฐ ม.2 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

276 2101631632 เด็กหญิงวีรภัทรา  แซจิว ม.1 โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

277 2101111855 เด็กหญิงศศกรณ  มโนการ ม.3 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

278 2101111862 นายสถาพร  จินาพงศ ม.3 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

279 2100130249 เด็กชายสุชัจจ  เกียรติพิมล ม.3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ สพป.กระบี่ 

280 2100130250 เด็กหญิงสุภัสสรา  เจริญกิตติพงษ ม.1 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ สพป.กระบี่ 

281 2100130254 นายอับบาส  หมัดตะพงค ม.3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ สพป.กระบี่ 

282 2101111881 เด็กชายอัศมเดช  ลิมปสุทธิพงศ ม.2 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

283 2100130255 เด็กหญิงอาริสา  จันตะหลา ม.1 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ สพป.กระบี่ 

284 2101111884 เด็กหญิงฮานะ  นา ม.2 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2562 
วิชา วิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา   

ศูนยสอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  
รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสารที่ 2 มีนาคม 2562  

ณ อาคาร 5 ชั้นลาง ป.5/1 โรงเรียนมานิตานุเคราะห  

หองสอบที ่
 10 

เลขที่น่ัง
สอบ 

เลขประจําสอบ ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน สังกัด 

285 3101650472 เด็กหญิงกจกร  ทองวุน ป.6 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

286 3101640208 เด็กหญิงกชกร  วิเชียรวงศ ป.5 โรงเรียนอุปภัมภวิทยาพนม สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

287 3100970098 เด็กหญิงกชพร  บุญมี ป.6 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

288 3100131379 เด็กหญิงกชพร  พร้ิมพราย ป.6 โรงเรียนอนุบาลรามเดชา สพป.กระบี่ 

289 3101631428 เด็กหญิงกชภัส  นุกูลเตชะศิริ ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนูนอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

290 3101650794 เด็กหญิงกนกกร  สุขคีรินทร ป.6 โรงเรียนอนุบาลนวพร สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

291 3100690263 เด็กหญิงกนกนาฏ  ผองแผว ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

292 3100131382 เด็กหญิงกนกวรรณ  เงินคีรี ป.6 โรงเรียนอนุบาลรามเดชา สพป.กระบี่ 

293 3100690265 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชวยชู ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

294 3101650266 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดารารัตน ป.5 โรงเรียนบานเมรัย สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

295 3101110815 เด็กหญิงกนกวรรณ  นิติธรรมมานนท ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

296 3100690264 เด็กหญิงกนกวรรณ  สังขศรี ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

297 3100130889 เด็กชายกนิษฐผา  ไรใหญ ป.5 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

298 3101631035 เด็กหญิงกมลชนก  คําจันทร ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

299 3101650011 เด็กหญิงกมลทิพย  บัวเมือง ป.6 โรงเรียนมหาราช 2 สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

300 3100690123 เด็กหญิงกมลลักษณ  บุญแกววรพันธุ ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

301 3100970106 เด็กหญิงกมลวรรณ  ทองวล ป.6 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

302 3100970396 เด็กหญิงกมลวรรณ  ปานคง ป.6 โรงเรียนสุทธินอนุสรณ สพป.พังงา 

303 3100130746 เด็กชายกรณ  สมผุด ป.6 โรงเรียนบานลําทับ สพป.กระบี่ 

304 3100130426 เด็กหญิงกรรณบงกช  ใบบัว ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

305 3101631040 เด็กหญิงกรรวี  กอวณิชกุล ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

306 3100970107 เด็กหญิงกรวรรณ  วรรณงาม ป.6 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

307 3101111259 เด็กหญิงกรวรรณ  ฮวดศิริ ป.6 โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สพป.ภูเก็ต 

308 3100720055 เด็กชายกรวิชญ  ขวัญศรี ป.5 โรงเรียนทาศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

309 3101110819 เด็กชายกรวิชญ  จุลรัตน ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

310 3101631430 เด็กชายกรวิชญ  สกุลวิโรจน ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนูนอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

311 3101111906 เด็กหญิงกฤชกร  ตันโชติกุล ป.5 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

312 3100130429 เด็กชายกฤชณัช  ทองทิพย ป.5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

313 3101110327 เด็กชายกฤฏ์ิ  เนาวรัตน ป.5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

314 3101110328 เด็กชายกฤตชพล  จินดา ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

315 3101110822 เด็กชายกฤตภาส  อินทานนท ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

316 3101631043 เด็กหญิงกฤตมุข  จันทรเทศ ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

317 3100690268 เด็กชายกฤตยชญ  เมืองจันทรบุรี ป.5 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

318 3100130433 เด็กชายกฤตย  พรหมแทนสุด ป.5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

319 3101650479 เด็กชายกฤติณัฏฐ  คุมรักษ ป.4 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 
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320 3100690723 เด็กชายกฤติน  จันทสะ ป.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

321 3101650480 เด็กชายกฤติน  ต้ังฐานานุศักด์ิ ป.5 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

322 3101630607 เด็กชายกฤติพงศ  โชคชัยปถมาพร ป.5 โรงเรียนธิดาแมพระ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

323 3100131630 เด็กชายกฤษฎา  ยะหวา ป.5 โรงเรียนอนุบาลกานตราช สพป.กระบี่ 

324 3101630610 เด็กหญิงกวิสรา  จิวารัตน ป.6 โรงเรียนธิดาแมพระ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

325 3100131752 เด็กหญิงกวิสรา  นวนเสน ป.5 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช สพป.กระบี่ 

326 3101631048 เด็กหญิงกวิสรา  ไสยแกว ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

327 3101111271 เด็กชายกองกิดากร  สูยะนันท ป.6 โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สพป.ภูเก็ต 

328 3100970118 เด็กชายกองภพ  กอนทรัพย ป.6 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

329 3101112045 เด็กหญิงกัญจนอมล  สุทธิสุขศรี ป.6 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป.ภูเก็ต 

330 3100690271 เด็กหญิงกัญญกร  มานเก ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

331 3101630613 เด็กหญิงกัญญนนัฐ  ยุทธวรวิทย ป.6 โรงเรียนธิดาแมพระ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

332 3101111268 เด็กหญิงกัญญพิดา  มิตรชิตร ป.6 โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สพป.ภูเก็ต 

333 3101630611 เด็กหญิงกัญญลินทร  ดํานิล ป.4 โรงเรียนธิดาแมพระ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

334 3101631433 เด็กหญิงกัญญวรา  เกษมวุฒิ ป.5 โรงเรียนอนุบาลหนูนอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

335 3101631434 เด็กหญิงกัญญวรา  ยะกะกุล ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนูนอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

336 3101630388 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คําเงิน ป.6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

337 3101650487 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไทรพันธแกว ป.6 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

338 3100130183 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วะจิดี ป.5 โรงเรียนบานชองพลี สพป.กระบี่ 

339 3100130903 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มนตแกว ป.5 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

340 3100690272 เด็กหญิงกัญญาภัค  แพรกทอง ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

341 3101110834 เด็กหญิงกัญธรส  แอสบิลลี ่ ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

342 3101650490 เด็กหญิงกัณฐมณ ี ไทยเกิด ป.4 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

343 3100970350 เด็กหญิงกัณติมา  สวงเมา ป.6 โรงเรียนอนุบาลนิลุบล สพป.พังงา 

344 3100131253 เด็กหญิงกันตกนิษ  ดอหลา ป.5 โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ สพป.กระบี่ 

345 3101650144 เด็กชายกันตธีภพ  อุปลา ป.6 โรงเรียนวัดบานสอง สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

346 3100690126 เด็กหญิงกันตนพัช  บุญชวย ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

347 3101110836 เด็กชายกันตพงศ  บุตรมีชัย ป.5 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

348 3100970114 เด็กชายกันติชา  ผลแกว ป.6 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

349 3101110838 เด็กชายกันติทัต  แซหลิม ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

350 3101110340 เด็กชายกันตินันท  ประโยชน ป.5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

351 3100720229 เด็กชายกันทรากร  ชวยต้ัง ป.6 โรงเรียนวัดถ้ําเทียนถวาย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

352 3100690127 เด็กหญิงกันยกร  บุญกาญจน ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

353 3101650145 เด็กหญิงกันยารัตน  ศรีทองปลอด ป.6 โรงเรียนวัดบานสอง สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

354 3101111269 เด็กหญิงกัลยรัตน  สามารถ ป.6 โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สพป.ภูเก็ต 
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355 3100720306 เด็กหญิงกาญจนเกลา  แกวกุล ป.6 โรงเรียนวัดจอมทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

356 3100690129 เด็กหญิงกาตณิชา  อักษรวงศ ป.5 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

357 3100130911 เด็กหญิงกานตพิชชา  เครือคําฝน ป.5 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

358 3101650492 เด็กหญิงกานตพิชชา  อ้ิววังโส ป.4 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

359 3100720269 เด็กหญิงกิดากร  ออนเกตุพล ป.6 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

360 3101650914 เด็กชายกิตติชัย  ไทยดํา ป.5 โรงเรียนอนุบาลบานเด็ก สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

361 3101110841 เด็กชายกิตติเชษฐ  ภากรพิพัฒนสกุล ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

362 3100690576 เด็กชายกิตติธัช  ชวยหนู ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

363 3100690277 เด็กชายกิตติธัช  เสงสุย ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

364 3100690278 เด็กชายกิตติพงศ  จันทรสุวรรณ ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

365 3100130454 เด็กชายกิตติภพ  เองฉวน ป.5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

366 3100130456 เด็กชายกิตติภูมิ  เพชรสีชวง ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

367 3100131757 เด็กชายกิตติภูมิ  สุวรรณคะราช ป.5 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช สพป.กระบี่ 

368 3101631062 เด็กหญิงกิตติวรา  ทองแชม ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

369 3100130914 เด็กชายกีรติ  สุขกาย ป.5 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

370 3101630243 เด็กหญิงกุฎากัลย  นาคทอง ป.5 โรงเรียนจอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

371 3100720199 เด็กหญิงกุลธิดา  กาญจนสมบัติ ป.6 โรงเรียนบานอินทนิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

372 3101631438 เด็กหญิงกุลพัชร  คุมตัว ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนูนอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

373 3101631528 เด็กหญิงกุศลิน  อัครวิฑิต ป.6 โรงเรียนอุนรัก 2 ภาษา สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

374 3101640410 เด็กหญิงกุสุมา  ชวยศรี ป.6 โรงเรียนวัดโพธ์ินอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

375 3100130917 เด็กหญิงกุสุมา  ศรีเมือง ป.4 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

376 3100131603 เด็กหญิงเก็จมณี  แฟงฟก ป.6 โรงเรียนโชคชัยกระบี่ สพป.กระบี่ 

377 3101650285 เด็กหญิงเกวลิน  ทองสินธุ ป.5 โรงเรียนบานเมรัย สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

378 3100690210 เด็กหญิงเกศกัญญา  นุราภักด์ิ ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

379 3100131915 เด็กหญิงเกสรา  เหลี่ยมรุงโรจน ป.6 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช สพป.กระบี่ 

380 3101631349 เด็กชายไกร  สุขุมทอง ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

381 3101630201 เด็กชายไกรภูมิ  ทองพันธ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

382 3100130129 เด็กชายไกรวิชญ  อนุชาติ ป.6 โรงเรียนเทศบาล ๓ ทาแดง สพป.กระบี่ 

383 3101650719 เด็กชายไกรวิชญ  อุดมทองสกุล ป.4 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

384 3101631579 เด็กหญิงขนิษฐา  บุญอมร ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงออนเผดิมวิทยา) สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

385 3101650802 เด็กหญิงขวัญกมล  แตมจันทร ป.5 โรงเรียนอนุบาลนวพร สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

386 3101630842 เด็กชายเขมากร  เผือกสวัสด์ิ ป.6 โรงเรียนธิดาแมพระ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

387 3101650704 เด็กชายเขื่อนเพชร  วัฒนพงศ ป.6 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

388 3101112052 เด็กชายคเชนทรชัย  ใจกลา ป.6 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป.ภูเก็ต 

389 3100720270 เด็กชายคณพศ  กันทา ป.6 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 
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เลขประจําสอบ ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน สังกัด 

390 3101640387 เด็กชายคณาพงษ  มูสิแดง ป.5 โรงเรียนบานคลองชะอุน สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

391 3100130921 เด็กหญิงคณิตา  ชวยบํารุง ป.5 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

392 3101631068 เด็กหญิงครองขวัญ  ดอนวิรัตน ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

393 3100130460 เด็กหญิงครองขวัญ  แปนพุม ป.5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

394 3100130461 เด็กหญิงคลังพลอย  ศีลตระกูล ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

395 3101111273 เด็กหญิงคันธารัตน  หนูเกตุ ป.6 โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สพป.ภูเก็ต 

396 3100710005 เด็กชายคิมหันต  ชูถนอม ป.6 โรงเรียนบานขอนหาด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

397 3101110846 เด็กชายคุณัชญภูมิ  บุณโยดม ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

398 3101650806 เด็กหญิงคุณัญญา  ทองสุก ป.6 โรงเรียนอนุบาลนวพร สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

399 3100970401 เด็กชายคุณานนต  สินแบน ป.4 โรงเรียนสุทธินอนุสรณ สพป.พังงา 

400 3101650807 เด็กชายจตุรพงษ  สลัดแกว ป.6 โรงเรียนอนุบาลนวพร สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

401 3101110351 เด็กหญิงจรรยมณฑน  นิลวรรณ ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

402 3101631073 เด็กชายจักรเพชร  ลิเหล็ก ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

403 3101650502 เด็กชายจักรภัทร  รักษาวงศ ป.6 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

404 3101111274 เด็กชายจักริน  แซเตอ ป.6 โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สพป.ภูเก็ต 

405 3100690580 เด็กหญิงจันทกานต  ทรงนาศึก ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

406 3100970126 เด็กหญิงจันทรา  คุระวรรณ ป.6 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

407 3101640338 เด็กชายจารุกิตต์ิ  วุนชุม ป.5 อนุบาลเปยมรัก สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

408 3100720231 เด็กชายจารุโรจน  เชาวลิตร ป.6 โรงเรียนวัดถ้ําเทียนถวาย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

409 3101650226 เด็กชายจารุวัฒน  รัตนกระจาง ป.5 โรงเรียนบานบางเหรียง สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

410 3101112054 เด็กหญิงจิดาภา  กีรติวัฒนานุศาสน ป.4 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป.ภูเก็ต 

411 3100720271 เด็กหญิงจิดาภา  ครุยทอง ป.6 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

412 3100970403 เด็กหญิงจิดาภา  จันทรทอง ป.6 โรงเรียนสุทธินอนุสรณ สพป.พังงา 

413 3101110848 เด็กหญิงจิดาภา  พันธุศิโรรัตน ป.5 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

414 3101110354 เด็กหญิงจิดาภา  รัตนศิริเนตร ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

415 3101110357 เด็กชายจิตตินันท  จันทรวงศ ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

416 3101111276 เด็กหญิงจิตติมนต  สูงเกียรติกุล ป.6 โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สพป.ภูเก็ต 

417 3101630390 เด็กชายจิรกิตต์ิ  คงสนอง ป.6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

418 3101640068 เด็กหญิงจิรนภา  คําทิพย ป.5 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

419 3100970351 เด็กชายจิรพงษ  แซต้ัง ป.6 โรงเรียนอนุบาลนิลุบล สพป.พังงา 

420 3100131390 เด็กหญิงจิรพักตร  ยอดสุรางค ป.4 โรงเรียนอนุบาลรามเดชา สพป.กระบี่ 

421 3101650505 เด็กชายจิรพัฒน  โพธ์ิสุวรรณ ป.6 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

422 3100970128 เด็กชายจิรภัทร  เรืองศรี ป.5 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

423 3101111278 เด็กชายจิรภัทร  โชคเก้ือ ป.5 โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สพป.ภูเก็ต 

424 3101110359 เด็กหญิงจิรภิญญา  จินาภิรมย ป.5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 
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เลขประจําสอบ ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน สังกัด 

425 3101640284 เด็กหญิงจิรวรรณ  แปนทอง ป.6 โรงเรียนชุมชนบานชองมาเหลียว สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

426 3100130467 เด็กหญิงจิรสุข  กาญจนโสภณ ป.5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

427 3100710007 เด็กหญิงจิระประไพ  บัวบาน ป.6 โรงเรียนบานขอนหาด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

428 3100130468 เด็กหญิงจิรัชญา  ฉากจินดา ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

429 3100720067 เด็กหญิงจิรัชญา  สิทธิเชนทร ป.6 โรงเรียนทาศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

430 3101110854 เด็กหญิงจิรัชยา  บุตรเหม ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

431 3101631078 เด็กหญิงจิรัชยา  โวดทวี ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

432 3100130138 เด็กหญิงจิรัญยา  ขจัดภัย ป.4 โรงเรียนเทศบาลคลองทอมใต สพป.กระบี่ 

433 3101630634 เด็กชายจิรัฏฐ  ดานชนะ ป.5 โรงเรียนธิดาแมพระ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

434 3101110855 เด็กชายจิรัฏฐ  เตราชูสงค ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

435 3101631442 เด็กชายจิรัฏฐ  น่ิมนวลศรี ป.4 โรงเรียนอนุบาลหนูนอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

436 3101631530 เด็กชายจิรัฐวริทธ์ิ  อินทรธนู ป.6 โรงเรียนอุนรัก 2 ภาษา สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

437 3101630635 เด็กหญิงจิราพัชร  จันวนา ป.6 โรงเรียนธิดาแมพระ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

438 3101112059 เด็กหญิงจี มิน  หวาง ป.6 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป.ภูเก็ต 

439 3101650508 เด็กหญิงจีรณัฐ  คงทรัพย ป.6 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

440 3101650268 เด็กหญิงจุฑามณ ี เสาเกลียว ป.6 โรงเรียนบานเมรัย สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

441 3101650149 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีภุมมา ป.6 โรงเรียนวัดบานสอง สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

442 3101650510 เด็กหญิงจุฑามาศ  ปานเงิน ป.4 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

443 3100720183 เด็กชายเจษฎา  ชวยชู ป.6 โรงเรียนทาศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

444 3100970550 เด็กชายฉลองชัย  เกตุสุริยงค ป.5 โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง สพป.พังงา 

445 3101111282 เด็กชายฉลองราช  ภริงคาร ป.6 โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สพป.ภูเก็ต 

446 3100130928 เด็กชายชญานนท  จรฤทธ์ิ ป.5 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

447 3100720200 เด็กชายชญานนท  อนันต ป.6 โรงเรียนบานอินทนิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

448 3101650511 เด็กหญิงชญานิศ  ปานุวงศ ป.5 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

449 3100690585 เด็กหญิงชณิชตา  ชมกระบิล ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

450 3101110861 เด็กชายชนกันต  ไกรสุธา ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

451 3100130475 เด็กหญิงชนกานต  ชวรางกูร ป.4 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

452 3101640340 เด็กชายชนน ฤทธ  สุดเอ่ียม ป.4 อนุบาลเปยมรัก สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

453 3101630244 เด็กชายชนบท  ผสม ป.5 โรงเรียนจอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

454 3101631083 เด็กหญิงชนมชนก  ชูสุวรรณ ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

455 3100720070 เด็กหญิงชนัญชิดา  เพ็งจันทร ป.4 โรงเรียนทาศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

456 3101651062 เด็กหญิงชนัญชิดา  สุวรรณรักษ ป.4 โรงเรียนปญญาทิพย สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

457 3101112065 เด็กหญิงชนัญชิตา  ไทรงาม ป.6 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป.ภูเก็ต 

458 3100690287 เด็กหญิงชนัญชิตา  เศรษฐรักษา ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

459 3101631086 เด็กหญิงชนัญชิตา  โฮเตก้ิม ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 
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460 3101110862 เด็กหญิงชนัดดา  ไชยผา ป.5 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

461 3101111552 เด็กหญิงชนากานต  ไกรเลิศ ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

462 3100130480 เด็กชายชนากานต  จงรักษ ป.4 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

463 3101631444 เด็กหญิงชนากานต  พัฒนรักษา ป.5 โรงเรียนอนุบาลหนูนอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

464 3100970553 เด็กชายชนาธิป  กาละสังข ป.6 โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง สพป.พังงา 

465 3100970554 เด็กชายชนาธิป  วนะรักษ ป.5 โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง สพป.พังงา 

466 3101112390 เด็กหญิงชนาภัทร  ขาวทอง ป.6 โรงเรียนเทศบาลบานสามกอง สพป.ภูเก็ต 

467 3100720201 เด็กชายชนาภัทร  เชาวลิต ป.6 โรงเรียนบานอินทนิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

468 3101650269 เด็กหญิงชนิกานต  เทพวิสุทธิพันธ ป.6 โรงเรียนบานเมรัย สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

469 3100690587 เด็กหญิงชนิดาภา  จันทษี ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

470 3100130934 เด็กหญิงชนิดาภา  สุขชนะ ป.5 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

471 3100131768 เด็กหญิงชนิภา  อินเสนีย ป.6 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช สพป.กระบี่ 

472 3100970353 เด็กหญิงชมพูนุช  เชื้อเอ่ียม ป.6 โรงเรียนอนุบาลนิลุบล สพป.พังงา 

473 3100700022 เด็กชายชยธร  อนันตวรางกูล ป.6 โรงเรียนรัตนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

474 3101640070 เด็กชายชยพล  คมรักษ ป.6 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

475 3100130938 เด็กชายชยพล  มูลกุล ป.5 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

476 3101111908 เด็กชายชยรพ  ตันฑวรักษ ป.6 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

477 3100130485 เด็กชายชยากรณ  ยุวะกนิษฐ ป.5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

478 3101630647 เด็กหญิงชยิศา  บุญมา ป.5 โรงเรียนธิดาแมพระ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

479 3101630246 เด็กชายชยุต  หอมจันทร ป.6 โรงเรียนจอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

480 3101650916 เด็กชายชยุติพงศ  พุทธาโร ป.5 โรงเรียนอนุบาลบานเด็ก สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

481 3100130486 เด็กหญิงชลธาร  หวังสุข ป.5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

482 3100970143 เด็กหญิงชลิตา  มาสังข ป.6 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

483 3101630098 เด็กชายชวิน  ธนสารสกลภพ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

484 3101631445 เด็กชายชวินบุตร  พันธครุฑ ป.5 โรงเรียนอนุบาลหนูนอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

485 3100130490 เด็กหญิงชวิศา  อินทองคํา ป.5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

486 3101110367 เด็กชายชอเช คอนเนอร  ควอต้ี ป.5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

487 3101650518 เด็กชายชัชชน  โสมจันทร ป.6 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

488 3101111556 เด็กหญิงชัชธนพร  สุขมาศ ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

489 3100720272 เด็กหญิงชัชนิดา  สายศิลป ป.4 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

490 3101110368 เด็กหญิงชัญญพิชญ  สุดสม ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

491 3100970145 เด็กชายชัยณภัทร  ไพยศาสตร ป.6 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

492 3100690292 เด็กชายชาญชนก  เดชเจริญ ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

493 3101650519 เด็กชายชาญณภัส  ย้ิมมาก ป.5 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

494 3101110873 เด็กชายชานน  บุญเปกขตระกูล ป.5 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 
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495 3101631092 เด็กหญิงชาลิสา  แกวพิชัย ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

496 3100690591 เด็กหญิงชาลิสา  เลิศวิสุทธิกุล ป.5 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

497 3101650151 เด็กหญิงชาลิสา  อยูขาว ป.6 โรงเรียนวัดบานสอง สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

498 3101631093 เด็กหญิงชิดชนก  แสงอาวุธ ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

499 3101650817 เด็กชายชินาธิป  เจริญรูป ป.4 โรงเรียนอนุบาลนวพร สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

500 3101640153 เด็กชายชิษณุพงศ  จินาเหงียบ ป.5 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

501 3101111291 เด็กชายชิษณุพงษ  รองปาน ป.4 โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สพป.ภูเก็ต 

502 3101640072 เด็กหญิงชุติกาญจน  เดชมณี ป.6 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

503 3100720202 เด็กหญิงชุติกาญจน  ย่ิงยง ป.5 โรงเรียนบานอินทนิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

504 3101110370 เด็กหญิงชุติมน  ชิณการณ ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

505 3100970148 เด็กชายชุมพล  ไชยมา ป.6 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

506 3100970328 เด็กชายโชติชนิต  ชูนอย ป.4 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

507 3101630440 เด็กชายโชตินันท  พัฒนชนะ ป.6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

508 3100970858 เด็กชายโชติพงศ  แสนคํา ป.5 โรงเรียนบานทุงเจดีย สพป.พังงา 

509 3101110553 เด็กหญิงโชติรส  ไพรพยอม ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

510 3101111293 เด็กหญิงซัลมา  ยุคุณธร ป.6 โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สพป.ภูเก็ต 

511 3100970894 เด็กหญิงซิซีเลีย  เฮลสวิค ป.5 โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย สพป.พังงา 

512 3100130498 เด็กชายญาณกร  บริสุทธ์ิ ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

513 3101650523 เด็กหญิงญาณภัทร  หนักแกว ป.6 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

514 3100720074 เด็กชายญาณากร  สีแกว ป.5 โรงเรียนทาศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

515 3100131196 เด็กหญิงญาณาทิพ  เพ็ชรแกว ป.6 โรงเรียนอิศรานุสรณ สพป.กระบี่ 

516 3101640154 เด็กหญิงญาณิศา  แกวมงคล ป.5 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

517 3101631448 เด็กหญิงญาณิศา  ขวัญใจสกุล ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนูนอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

518 3100690819 เด็กหญิงญาณิศา  จันทรเจริญ ป.6 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

519 3100130946 เด็กหญิงญาณิศา  นงคนวล ป.4 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

520 3100130945 เด็กหญิงญาณิศา  หมีแดง ป.5 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

521 3101630102 เด็กหญิงญาดากานต  แชมชอย ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

522 3101110882 เด็กหญิงญาติกาญจน  วิจักขณรัตนะ ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

523 3101630103 เด็กชายฐปณวัฒน  เพ็ชรแท ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

524 3101630654 เด็กชายฐปนนท  จุยสุวรรณ ป.6 โรงเรียนธิดาแมพระ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

525 3101630104 เด็กหญิงฐานิกา  เทียนขก ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

526 3101630248 เด็กหญิงฐิตาฉัตร  พัฒนสุวรนันท ป.6 โรงเรียนจอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

527 3101630655 เด็กหญิงฐิตารีย  บุญมา ป.5 โรงเรียนธิดาแมพระ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

528 3101112070 เด็กหญิงฐิตารีย  อัฐทรัพย ป.6 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป.ภูเก็ต 

529 3101630656 เด็กหญิงฐิติกานต  ปลัดรักษา ป.6 โรงเรียนธิดาแมพระ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 
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530 3100970406 เด็กชายฐิตินนท  กรดนวล ป.5 โรงเรียนสุทธินอนุสรณ สพป.พังงา 

531 3100720274 เด็กหญิงฐิติมา  อรทัย ป.5 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

532 3100130505 เด็กหญิงฐิติวรดา  ประดับพันธ ป.5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

533 3100970154 เด็กชายฑีฆวัฒน  ดีพาชู ป.4 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

534 3101650369 เด็กหญิงณ ฐาริณีย  ทองดี ป.5 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

535 3101630107 เด็กหญิงณกมล  แซโงว ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

536 3100690821 เด็กหญิงณชนก  ชนะผล ป.6 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

537 3101111913 เด็กชายณชพล  เลิศสินขจร ป.6 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

538 3101110373 เด็กชายณฐกร  ชัยจิต ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

539 3101650530 เด็กชายณฐกร  ชูมณ ี ป.4 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

540 3101650531 เด็กชายณฐดนย  ต้ังสัจจะธรรม ป.6 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

541 3101630658 เด็กชายณฐพล  บุรินทรกุล ป.6 โรงเรียนธิดาแมพระ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

542 3101110891 เด็กชายณฐวัฒน  เสริมรัมย ป.4 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

543 3101110374 เด็กหญิงณภัทร  งามขจรกุลกิจ ป.4 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

544 3101631106 เด็กหญิงณภัทร  ณ พัทลุง ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

545 3101110375 เด็กชายณภัทร  ทองขาว ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

546 3101111916 เด็กหญิงณภัทร  อ่ึงทอง ป.5 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

547 3101110376 เด็กชายณภัสกร  วงจันทร ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

548 3101630663 เด็กหญิงณัจฉรียา  สุขข ี ป.6 โรงเรียนธิดาแมพระ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

549 3100131778 เด็กหญิงณัชทกานต  บัวบาน ป.6 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช สพป.กระบี่ 

550 3101112072 เด็กหญิงณัฎฐากุล  ณ นคร ป.4 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป.ภูเก็ต 

551 3101111298 เด็กหญิงณัฎธิดา  เยาดํา ป.6 โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สพป.ภูเก็ต 

552 3100131258 เด็กชายณัฏฐกรณ  วงษเพชร ป.5 โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ สพป.กระบี่ 

553 3101631531 เด็กหญิงณัฏฐฎาพร  จิตรมนตรี ป.6 โรงเรียนอุนรัก 2 ภาษา สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

554 3100131478 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทรทอง ป.5 โรงเรียนอนุบาลคณาพร สพป.กระบี่ 

555 3101110897 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จินดา ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

556 3101110381 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นพคุณปูทอง ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

557 3101110898 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เรืองจิรัษเฐียร ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

558 3100131259 เด็กหญิงณัฏฐิพร  หลงละเลิง ป.5 โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ สพป.กระบี่ 

559 3101110900 เด็กหญิงณัฐกมล  สมสุข ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

560 3101112073 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ประทุมทอง ป.6 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป.ภูเก็ต 

561 3101631112 เด็กชายณัฐกฤษ  เลี่ยนกัตวา ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

562 3101112074 เด็กหญิงณัฐกานต  ณ นคร ป.6 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป.ภูเก็ต 

563 3101640287 เด็กหญิงณัฐกานต  ศรีรักษา ป.6 โรงเรียนชุมชนบานชองมาเหลียว สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

564 3100131199 เด็กชายณัฐคุณ  ภูมิภมร ป.4 โรงเรียนอิศรานุสรณ สพป.กระบี่ 
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565 3101640345 เด็กชายณัฐชนน  นาวาทอง ป.5 อนุบาลเปยมรัก สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

566 3101110386 เด็กชายณัฐชนน  ไพศาลศักด์ิทวี ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

567 3100700023 เด็กหญิงณัฐชา  ทองแปน ป.6 โรงเรียนรัตนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

568 3101110902 เด็กหญิงณัฐณภาส  แยมอรุณพัฒนา ป.5 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

569 3101650541 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงเกลี้ยง ป.6 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

570 3101631116 เด็กหญิงณัฐณิชา  มณีปรีชา ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

571 3101650823 เด็กหญิงณัฐณิดา  หีตเกตุ ป.6 โรงเรียนอนุบาลนวพร สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

572 3101110390 เด็กชายณัฐดนัย  ตังตกาญจนา ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

573 3101650543 เด็กหญิงณัฐนันท  ชูมณี ป.6 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

574 3101111302 เด็กชายณัฐนันท  หวงสมบัติ ป.6 โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สพป.ภูเก็ต 

575 3101631450 เด็กชายณัฐปคัลภ  ผุดมาก ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนูนอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

576 3100130521 เด็กชายณัฐปญญ  บัวแกว ป.4 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

577 3101110391 เด็กชายณัฐพงษ  เจริญงาน ป.5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

578 3101631122 เด็กชายณัฐพนธ  น่ิมเนียม ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

579 3100720234 เด็กชายณัฐพล  แกวจํารัส ป.6 โรงเรียนวัดถ้ําเทียนถวาย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

580 3101110906 เด็กชายณัฐพล  พลายดวง ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

581 3101110905 เด็กชายณัฐพล  ลิ่มดุลย ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

582 3100690604 เด็กชายณัฐพัชร  แสงพรอม ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

583 3100970756 เด็กชายณัฐพัฒน  พูนผล ป.5 โรงเรียนบานทุงเจดีย สพป.พังงา 

584 3100131344 เด็กชายณัฐภัทร  เทียมยม ป.6 โรงเรียนอนุบาลลําทับ สพป.กระบี่ 

585 3100130143 เด็กหญิงณัฐมาศ  ผกาวรรณ ป.6 โรงเรียนเทศบาลคลองทอมใต สพป.กระบี่ 

586 3100131396 เด็กหญิงณัฐวดี  ทรายทอง ป.4 โรงเรียนอนุบาลรามเดชา สพป.กระบี่ 

587 3100130957 เด็กหญิงณัฐวดี  ทิพยสุราษฎร ป.6 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

588 3101650826 เด็กหญิงณัฐวดี  หนูหีต ป.6 โรงเรียนอนุบาลนวพร สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

589 3101111568 เด็กชายณัฐวัชต  มหันตพันธ ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

590 3101640213 เด็กชายณัฐวิโรจน  พิมพะการ ป.5 โรงเรียนอุปภัมภวิทยาพนม สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

591 3100130190 เด็กชายณัฐศิษฏ  จงรักษ ป.5 โรงเรียนบานชองพลี สพป.กระบี่ 

592 3100131783 เด็กชายณัฐสิทธ์ิ  แซบาง ป.4 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช สพป.กระบี่ 

593 3101111305 เด็กชายณัทพสิษฐ  บุญยนิตย ป.6 โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สพป.ภูเก็ต 

594 3101631130 เด็กหญิงณิชกานต  ฉายศิริกุล ป.5 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

595 3101110394 เด็กหญิงณิชนันทน  แสงคํา ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

596 3100131397 เด็กหญิงณิชปวีณ  ขวัญทอง ป.5 โรงเรียนอนุบาลรามเดชา สพป.กระบี่ 

597 3101631131 เด็กหญิงณิชากร  เด่ียวก่ี ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

598 3100970563 เด็กหญิงณิชากานต  เกลือนสิน ป.5 โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง สพป.พังงา 

599 3101650156 เด็กชายดนัยพิช  ชัยภักดี ป.6 โรงเรียนวัดบานสอง สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 
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600 3101631134 เด็กหญิงดวงหฤทัย  อุบล ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

601 3101110914 เด็กหญิงดาราวดี  ทองชออน ป.5 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

602 3100970168 เด็กหญิงดาวาริกา  สุพิทักษ ป.5 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

603 3100130729 เด็กหญิงเดชนศรี  อาษา ป.4 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

604 3100131917 เด็กหญิงเดียนา  หมัดตะพงศ ป.6 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช สพป.กระบี่ 

605 3100690610 เด็กหญิงตนฝน  พรมนิน ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

606 3101630254 เด็กชายตรัยรัตน  เปงวัง ป.6 โรงเรียนจอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

607 3101110397 เด็กหญิงตวงทอง  รอดนิตย ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

608 3101111571 เด็กหญิงตวงพร  เรืองรัตน ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

609 3100970316 เด็กชายเตชิน  เสรีวิสุทธิพงศ ป.6 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

610 3100970317 เด็กชายเตชินท  หมกทอง ป.4 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

611 3101110554 เด็กชายใตหลา  ทองชะนะ ป.5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

612 3101111467 เด็กชายไตรภพ  วิเชียรสาร ป.6 โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สพป.ภูเก็ต 

613 3100131785 เด็กชายทนุธรรม  พัฒนศิลป ป.5 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช สพป.กระบี่ 

614 3100130968 เด็กหญิงทยรตรอง  สุดทุม ป.5 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

615 3101112086 เด็กชายทรงพล  ณ นคร ป.4 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป.ภูเก็ต 

616 3101110400 เด็กหญิงทรรณรต  มณีสม ป.5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

617 3100720092 เด็กหญิงทวินตรา  เคลาคลิ้ง ป.6 โรงเรียนทาศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

618 3100720093 เด็กชายทศพร  ศรีวิจิตร ป.5 โรงเรียนทาศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

619 3101650257 เด็กหญิงทัศณีย  ชัยอินชะ ป.6 โรงเรียนบานบางรูป สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

620 3100970568 เด็กหญิงทิพยติยา  อินทะระนก ป.5 โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง สพป.พังงา 

621 3100970359 เด็กชายทิวัตถ  เหนือคลอง ป.6 โรงเรียนอนุบาลนิลุบล สพป.พังงา 

622 3100131924 เด็กชายแทนคุณ  บุญทองขาว ป.5 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช สพป.กระบี่ 

623 3100131552 เด็กหญิงธดากรณ  ดวงจิตร ป.6 โรงเรียนโชคชัยกระบี่ สพป.กระบี่ 

624 3100970171 เด็กชายธนกร  เงาะผล ป.6 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

625 3100700026 เด็กชายธนกร  ประกอบวณิชกุล ป.6 โรงเรียนรัตนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

626 3101650831 เด็กชายธนกร  พรหมทอง ป.6 โรงเรียนอนุบาลนวพร สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

627 3101631457 เด็กชายธนกฤต  ภูมิสุข ป.5 โรงเรียนอนุบาลหนูนอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

628 3100690159 เด็กชายธนกฤต  อรุณเรือง ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

629 3101111318 เด็กชายธนดล  ดวงรักษ ป.6 โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สพป.ภูเก็ต 

630 3101110924 เด็กชายธนธรณ  เกษมพิทักษพงศ ป.5 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

631 3100700028 เด็กชายธนนันท  คินธร ป.5 โรงเรียนรัตนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

632 3100690160 เด็กหญิงธนพร  ลอยวิรัตน ป.5 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

633 3100130972 เด็กชายธนพล  ปานเอียด ป.5 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

634 3101110925 เด็กชายธนพล  เพียรกิจ ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 
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635 3101650161 เด็กชายธนภัจน  ขนาบแกว ป.6 โรงเรียนวัดบานสอง สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

636 3101640289 เด็กชายธนภูมิ  รักเหล็ก ป.6 โรงเรียนชุมชนบานชองมาเหลียว สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

637 3100130538 เด็กหญิงธนยศกมล  พรหมบุตร ป.4 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

638 3100130539 เด็กชายธนวัฒน  ปตบุตร ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

639 3101650924 เด็กหญิงธนัชพร  ศรีธนสาร ป.6 โรงเรียนอนุบาลบานเด็ก สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

640 3100130977 เด็กหญิงธนัชภัค  นวลออน ป.5 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

641 3101110407 เด็กชายธนัชสินธุ  ธนาชยุตพงศ ป.5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

642 3100700029 เด็กชายธนัฐถ  ลิ่มอภิชาต ป.5 โรงเรียนรัตนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

643 3100970413 เด็กหญิงธนาพิรดา  ชูชีพ ป.6 โรงเรียนสุทธินอนุสรณ สพป.พังงา 

644 3100970176 เด็กหญิงธนาวดี  เพิ่มทรัพย ป.6 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

645 3101631143 เด็กหญิงธนิชญา  ศรีเพชรพูล ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

646 3101650926 เด็กหญิงธมลวรรณ  ชูศรี ป.6 โรงเรียนอนุบาลบานเด็ก สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

647 3101111323 เด็กหญิงธมลวรรณ  สงวนสินธ ป.6 โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สพป.ภูเก็ต 

648 3100130547 เด็กชายธรณเทพ  เองฉวน ป.5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

649 3101110936 เด็กชายธรณินทร  ออนแกว ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

650 3100970180 เด็กชายธราเทพ  วรุดมสุธี ป.6 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

651 3101112092 เด็กชายธฤษณุ  กิตติภาดากุล ป.6 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป.ภูเก็ต 

652 3101650562 เด็กชายธัชนันท  ควนแอม ป.5 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

653 3100130549 เด็กชายธัชพล  สุดดวง ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

654 3100131956 เด็กหญิงธัญชนก  ทองเถาว ป.4 โรงเรียนธิดาแมพระ กระบี่ สพป.กระบี่ 

655 3101631656 เด็กหญิงธัญญรภัสร  โพธ์ิเพชร ป.6 โรงเรียนสารสาสนวิเทศสุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

656 3100970181 เด็กหญิงธัญพิชชา  โกยก้ิม ป.6 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

657 3101110939 เด็กหญิงธัญพิชชา  จินะเสนา ป.5 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

658 3101630399 เด็กหญิงธัญวรัตน  ชวยเกิด ป.6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

659 3101630258 เด็กหญิงธัญวรัตม  เจริญวงศระยับ ป.5 โรงเรียนจอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

660 3101110944 เด็กหญิงธัญสินี  มะห่ําหมาด ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

661 3101650565 เด็กหญิงธันยชนก  สันติพนาวงศ ป.4 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

662 3101631154 เด็กชายธันยธรณ  สงละเอียด ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

663 3100131268 เด็กหญิงธันยพร  คีรีรัตน ป.6 โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ สพป.กระบี่ 

664 3101651071 เด็กหญิงธามิศา  คงเซ็น ป.4 โรงเรียนปญญาทิพย สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

665 3101111331 เด็กหญิงธารญา  พิภพวัฒนา ป.5 โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สพป.ภูเก็ต 

666 3100130550 เด็กหญิงธาราทิพย  หนูทอง ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

667 3100131404 เด็กชายธาวิน  นิลสุวรรณ ป.6 โรงเรียนอนุบาลรามเดชา สพป.กระบี่ 

668 3101112099 เด็กชายธาวิน  บุญเรืองรุง ป.5 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป.ภูเก็ต 

669 3101111332 เด็กชายธาวิน  สิกขาจารย ป.4 โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สพป.ภูเก็ต 
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670 3101650839 เด็กหญิงธิดารัตน  แมนเมือง ป.6 โรงเรียนอนุบาลนวพร สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

671 3100690165 เด็กชายธิติวรรธน  เกียรติวัฒนากร ป.5 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

672 3100720236 เด็กชายธิระพงษ  คงศรี ป.6 โรงเรียนวัดถ้ําเทียนถวาย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

673 3100130556 เด็กชายธีภพ  ชดชอย ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

674 3101111920 เด็กชายธีรกานต  อยูเย็น ป.5 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

675 3101640085 เด็กชายธีรโชติ  สังขเทพ ป.4 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

676 3101111580 เด็กชายธีรภัทร  แซออง ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

677 3101650571 เด็กชายธีรภัทร  มุสิกะ ป.5 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

678 3100970184 เด็กชายธีรภัทร  เรืองศรี ป.5 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

679 3101631657 เด็กชายธีรภัทร  หนูบุญ ป.6 โรงเรียนสารสาสนวิเทศสุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

680 3100970765 เด็กชายธีรภัทร  พลอยขาว ป.6 โรงเรียนบานทุงเจดีย สพป.พังงา 

681 3101111581 เด็กชายธีรวัต  แซนํ่า ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

682 3100130993 เด็กชายธีระพนธ  ชัยชิติพงษ ป.5 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

683 3100130560 เด็กชายธีรัตม  กลางวัง ป.5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

684 3100130561 เด็กหญิงนงนภัส  เก้ือกุลบุตร ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

685 3101650842 เด็กหญิงนงนภัส  ทองแกมแกว ป.6 โรงเรียนอนุบาลนวพร สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

686 3101110957 เด็กหญิงนงนภัส  สุตระ ป.5 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

687 3101640086 เด็กชายนนทกร  กลิ่นเรือง ป.6 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

688 3100131557 เด็กชายนนทกร  แกวเจือ ป.5 โรงเรียนโชคชัยกระบี่ สพป.กระบี่ 

689 3101640087 เด็กชายนนทพัทธ  แปนคลาย ป.6 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

690 3101630705 เด็กหญิงนภเกตน  วงษแหวน ป.6 โรงเรียนธิดาแมพระ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

691 3101631658 เด็กหญิงนภสร  จันทพงษ ป.6 โรงเรียนสารสาสนวิเทศสุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

692 3101650577 เด็กหญิงนภัสชล  สุขเจริญ ป.5 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

693 3101631532 เด็กหญิงนภัสนันท  ต้ังทรงสวัสด์ิ ป.6 โรงเรียนอุนรัก 2 ภาษา สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

694 3101640089 เด็กหญิงนริศรา  ศักด์ิรัตน ป.6 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

695 3101640357 เด็กหญิงนริสรา  พูลเพิ่ม ป.6 อนุบาลเปยมรัก สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

696 3101111342 เด็กหญิงนวพรรษ  สมบูรณ ป.6 โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สพป.ภูเก็ต 

697 3100690325 เด็กชายนวิน  เจริญยศ ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

698 3100970189 เด็กหญิงนะดา  ขนาดผล ป.6 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

699 3101110968 เด็กหญิงนะดา  มะวิง ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

700 3101650578 เด็กหญิงนัจจนันท  ถิ่นไทรขึง ป.4 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

701 3100130566 เด็กหญิงนัชชา  เกิดสุข ป.5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

702 3100690620 เด็กชายนัฏฐวัตน  รัตนพันธุ ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

703 3101110970 เด็กหญิงนัฐชนันท  จันทรชาตรี ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

704 3101110971 เด็กชายนัฐพล  ศิริมงคล ป.4 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 
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705 3101650580 เด็กหญิงนัฐลดา  จรา ป.4 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

706 3101111587 เด็กหญิงนัทธชนัน  ทับยัง ป.5 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

707 3100720237 เด็กชายนัทธพงศ  ชนะเพ็ชร ป.6 โรงเรียนวัดถ้ําเทียนถวาย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

708 3101630708 เด็กหญิงนันทนภัส  เกียรติภัทราภรณ ป.6 โรงเรียนธิดาแมพระ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

709 3100131809 เด็กหญิงนันทนภัส  ทองเคลา ป.5 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช สพป.กระบี่ 

710 3101110415 เด็กหญิงนันทนภัส  ทองตะกุก ป.4 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

711 3100690838 เด็กหญิงนันทนภัส  สุขชล ป.6 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

712 3101111588 เด็กหญิงนันทิชา  พูลทอง ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

713 3100690893 เด็กหญิงนัยนปพร  สามพิมพ ป.6 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

714 3100970195 เด็กชายนัศรุจน  ทันยุภัก ป.4 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

715 3100131560 เด็กหญิงนาตาลี  ฮันเย็ก ป.6 โรงเรียนโชคชัยกระบี่ สพป.กระบี่ 

716 3101650584 เด็กหญิงนิชนันท  วิเชียร ป.6 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

717 3100131561 เด็กหญิงนิชานาถ  มาศโอสถ ป.6 โรงเรียนโชคชัยกระบี่ สพป.กระบี่ 

718 3101630404 เด็กชายนิติธร  โยธารักษ ป.6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

719 3100720107 เด็กหญิงนิพาดา  จันทรแนม ป.6 โรงเรียนทาศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

720 3101110977 เด็กหญิงนิษฐณัฏฐา  หัตถกิจการกุล ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

721 3100130571 เด็กหญิงนิสริน  ยานยา ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

722 3100970773 เด็กหญิงนีรชา  พึ่งผล ป.6 โรงเรียนบานทุงเจดีย สพป.พังงา 

723 3100720108 เด็กหญิงนูรีน  จงรักษ ป.6 โรงเรียนทาศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

724 3101630195 เด็กชายเนกษ  ทองสงค ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

725 3101650893 เด็กหญิงเนตรนภา  รักเรือง ป.6 โรงเรียนอนุบาลนวพร สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

726 3100970916 เด็กหญิงไนเซีย  เศกปทาน ป.5 โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย สพป.พังงา 

727 3100131811 เด็กชายบดินทร  แกวสุก ป.5 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช สพป.กระบี่ 

728 3101110980 เด็กชายบริพัตร  ศรีพุทธา ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

729 3101110981 เด็กชายบริวัฒน  สุใจ ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

730 3100131812 เด็กชายบัณฑิต  เพ็งสกุล ป.6 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช สพป.กระบี่ 

731 3101650394 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทรคง ป.6 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

732 3100131002 เด็กหญิงบัณธิตา  ฉายบัณฑิต ป.5 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

733 3101640404 เด็กหญิงบุญทิพย  ชูพรหมแกว ป.6 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

734 3100720111 เด็กหญิงบุญสิตา  กามรัตน ป.5 โรงเรียนทาศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

735 3100131814 เด็กหญิงบูรฉัตร  พูลผล ป.5 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช สพป.กระบี่ 

736 3100131157 เด็กหญิงเบญจรัตน  รักษา ป.4 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

737 3100131434 เด็กหญิงเบญญาภา  ดาษฎาจันทร ป.4 โรงเรียนอนุบาลรามเดชา สพป.กระบี่ 

738 3101650894 เด็กหญิงเบญญาภา  อ้ันเตง ป.6 โรงเรียนอนุบาลนวพร สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

739 3101631188 เด็กชายปกปอง  โอนออน ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 
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740 3101110986 เด็กชายปฏิญญา  เขมานุวงศ ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

741 3101111592 เด็กชายปฏิภาณ  มาลาศรี ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

742 3100970205 เด็กหญิงปฐมาวดี  กอนทรัพย ป.6 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

743 3100131960 เด็กชายปฐวี  ทวีแกว ป.5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

744 3100700032 เด็กชายปฐวี  ศิริปทาวานิช ป.6 โรงเรียนรัตนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

745 3101630131 เด็กชายปณวรรธ  ชิตร ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

746 3101111349 เด็กหญิงปณาล ี สุดเดือน ป.6 โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สพป.ภูเก็ต 

747 3101640217 เด็กหญิงปณิชา  ปนทองพันธ ป.4 โรงเรียนอุปภัมภวิทยาพนม สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

748 3101110989 เด็กชายปณิธิ  แกนหิน ป.5 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

749 3100131006 เด็กหญิงปทิตตา  ไพศาลสถาน ป.5 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

750 3101650398 เด็กชายปนพัฒน  ปลอดภิญโญ ป.6 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

751 3101640292 เด็กหญิงปนัดดา  เขียววิจิตร ป.6 โรงเรียนชุมชนบานชองมาเหลียว สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

752 3101110427 เด็กหญิงปพิชญา  ประทีป ณ ถลาง ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

753 3101110991 เด็กหญิงปพิชญา  ไพรญาฮก ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

754 3101111661 เด็กหญิงปพิชญา  วายุพา ป.6 โรงเรียน อบจ.บานไมเรียบ (ตันติโกวิทบํารุง) สพป.ภูเก็ต 

755 3100131407 เด็กชายปภังกร  แกวสาระ ป.6 โรงเรียนอนุบาลรามเดชา สพป.กระบี่ 

756 3100130577 เด็กหญิงปภัสรนันท  ไตรยวงศ ป.5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

757 3100970207 เด็กหญิงปภาพินท  จันทริก ป.6 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

758 3100720114 เด็กชายปภาวิน  อินปน ป.4 โรงเรียนทาศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

759 3101631475 เด็กชายปภิณวิช  รักใหม ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนูนอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

760 3100130579 เด็กชายปรมินทร  ลิ่มเถาว ป.5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

761 3100130150 เด็กหญิงปรวิศา  พงษพนภัย ป.6 โรงเรียนเทศบาลคลองทอมใต สพป.กระบี่ 

762 3100131348 เด็กชายประกฤษฐิ์  งานจัตุรัส ป.5 โรงเรียนอนุบาลลําทับ สพป.กระบี่ 

763 3101631476 เด็กหญิงประภาดา  อุนแทน ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนูนอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

764 3101650932 เด็กหญิงปรัชญาณี  บุญแสนแผน ป.6 โรงเรียนอนุบาลบานเด็ก สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

765 3101650933 เด็กชายปรัตถกร  ย่ีเสง ป.6 โรงเรียนอนุบาลบานเด็ก สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

766 3101110429 เด็กชายปราณนต  กิติศักด์ิ ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

767 3100970209 เด็กชายปริญญ  นาคฤทธ์ิ ป.5 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

768 3101630264 เด็กหญิงปริญศิริ  ขาวผอง ป.6 โรงเรียนจอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

769 3101650597 เด็กหญิงปริมญาดา  ไมเลื้อย ป.5 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

770 3101110432 เด็กหญิงปริยากร  มาทูกามาเก ป.5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

771 3100710010 เด็กหญิงปรียาภรณ  ทองรอด ป.6 โรงเรียนบานขอนหาด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

772 3101650598 เด็กหญิงปรียาภัทร  รักการ ป.5 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

773 3100130585 เด็กชายปวริทธ์ิ  วิทยานุกร ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

774 3101110435 เด็กชายปวริศ  สังยวน ป.4 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 
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775 3101650934 เด็กหญิงปวริศา  ไกรสิทธ์ิ ป.6 โรงเรียนอนุบาลบานเด็ก สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

776 3100690843 เด็กหญิงปวริศา  ไกรสิทธ์ิ ป.6 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

777 3100131457 เด็กหญิงปวริศา  เขตรัตน ป.4 โรงเรียนเจริญวิชช สพป.กระบี่ 

778 3101111360 เด็กหญิงปวริศา  โรจนกวินพันธ ป.6 โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สพป.ภูเก็ต 

779 3100130587 เด็กหญิงปวันพัสตร  จํานงรัตน ป.4 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

780 3101110436 เด็กหญิงปวิชานัน  เชื้อไทย ป.5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

781 3101650402 เด็กชายปองคุณ  ศรีสมทรัพย ป.4 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

782 3100970418 เด็กชายปญญา  นุสุวรรณ ป.6 โรงเรียนสุทธินอนุสรณ สพป.พังงา 

783 3100720116 เด็กหญิงปณฑิกา  ศรีภักดี ป.5 โรงเรียนทาศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

784 3100130590 เด็กชายปณณทัต  ทองคําชุม ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

785 3101112118 เด็กชายปณณทัต  เวียรชัย ป.5 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป.ภูเก็ต 

786 3100970362 เด็กชายปณณธร  ทุงปรือ ป.6 โรงเรียนอนุบาลนิลุบล สพป.พังงา 

787 3100131017 เด็กชายปณณวัฒน  แสงแกว ป.5 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

788 3100131215 เด็กชายปณณวิชญ  ชูเชิด ป.4 โรงเรียนอิศรานุสรณ สพป.กระบี่ 

789 3100130115 เด็กหญิงปทมาภรณ  อุบลจินดา ป.4 โรงเรียนเทศบาล ๓ ทาแดง สพป.กระบี่ 

790 3101650168 เด็กหญิงปาณฐิพร  นวลสุทธ์ิ ป.6 โรงเรียนวัดบานสอง สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

791 3100131021 เด็กหญิงปาณิสรา  ขาวแกว ป.5 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

792 3100970781 เด็กหญิงปาณิสรา  อินทแยม ป.4 โรงเรียนบานทุงเจดีย สพป.พังงา 

793 3100720117 เด็กหญิงปานณดา  ปติกรศุภภัค ป.6 โรงเรียนทาศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

794 3101112120 เด็กชายปารมีย  วรรณคํา ป.4 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป.ภูเก็ต 

795 3100690339 เด็กหญิงปาริแตร  นุชถนอม ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

796 3101650739 เด็กหญิงปาลิตา  จันทะโฆษ ป.6 โรงเรียนจงฮ้ัว สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

797 3101111002 เด็กหญิงปาลิตา  ชลหัศถ ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

798 3100710018 เด็กชายปติภัทร  พรหมศรี ป.4 โรงเรียนวัดควนใส สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

799 3101111368 เด็กหญิงปนญาดา  สงวนพงศานุกูล ป.6 โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สพป.ภูเก็ต 

800 3101630724 เด็กหญิงปยทัศน  เจริญสัน ป.6 โรงเรียนธิดาแมพระ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

801 3100970222 เด็กชายปุญญพัฒน  สุกัญญา ป.6 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

802 3100130598 เด็กชายปุญญาพัฒน  สุกทอง ป.5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

803 3100130599 เด็กหญิงปุญณภา  ชุมพรพันธุ ป.5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

804 3101110442 เด็กชายปุญยวีร  กิติศักด์ิ ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

805 3100131828 เด็กหญิงปุณฑิภาทร  ศรีจรรยา ป.4 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช สพป.กระบี่ 

806 3101111007 เด็กหญิงปุณณภัคร  ชงโค ป.5 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

807 3101650169 เด็กหญิงปุณยนุช  คะเชนทร ป.5 โรงเรียนวัดบานสอง สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

808 3100130604 เด็กหญิงปุณิกา  เชื่องยาง ป.5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

809 3101650956 เด็กหญิงเปมิกา  ย่ิงบุตร ป.6 โรงเรียนอนุบาลบานเด็ก สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 
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810 3100690686 เด็กหญิงเปมิกา  เอียดสังข ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

811 3101110548 เด็กหญิงเปรมยุดา  ธรรมดี ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

812 3101111469 เด็กชายไผทเทพ  โมราวรรณ ป.6 โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สพป.ภูเก็ต 

813 3101631533 เด็กชายพ.พาน  อัศวปยะ ป.5 โรงเรียนอุนรัก 2 ภาษา สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

814 3101650207 เด็กชายพงศกร  เตกออตง ป.6 โรงเรียนบานราษฎรพัฒนา สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

815 3100970785 เด็กชายพงศกร  ยาทิพย ป.5 โรงเรียนบานทุงเจดีย สพป.พังงา 

816 3101111924 เด็กชายพงศดนัย  วงศวัฒนกิจ ป.5 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

817 3101631660 เด็กชายพงศพิพัฒน  เชี่ยวสกุล ป.6 โรงเรียนสารสาสนวิเทศสุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

818 3101640096 เด็กชายพงษกร  ก้ีขอ ป.6 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

819 3100130116 เด็กชายพงษวิธวิทย  สารรัตนะ ป.6 โรงเรียนเทศบาล ๓ ทาแดง สพป.กระบี่ 

820 3100131662 เด็กชายพชร  เพ็ชรพวง ป.6 โรงเรียนอนุบาลกานตราช สพป.กระบี่ 

821 3101112124 เด็กชายพชร  รัตนพันธ ป.6 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป.ภูเก็ต 

822 3100131410 เด็กชายพชรดนย  ประกอบโชค ป.6 โรงเรียนอนุบาลรามเดชา สพป.กระบี่ 

823 3100690178 เด็กชายพชรพล  อําลอย ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

824 3101650613 เด็กชายพชรพล  อินทรนาค ป.5 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

825 3101112125 เด็กชายพนธกร  วงษกําแหง ป.6 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป.ภูเก็ต 

826 3100720280 เด็กชายพนวรรธน  รักกมลศักด์ิเกษมกฤต ป.6 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

827 3100130199 เด็กหญิงพนิดา  ชางเรือ ป.5 โรงเรียนบานชองพลี สพป.กระบี่ 

828 3101630410 เด็กชายพบธรรม  ชูตานนท ป.6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

829 3100130607 เด็กหญิงพรกรัณย  อริยวงศ ป.4 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

830 3100131832 เด็กหญิงพรชนก  แซฉั่ว ป.6 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช สพป.กระบี่ 

831 3100131032 เด็กหญิงพรชนก  พรมเกิด ป.6 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

832 3101650614 เด็กหญิงพรชนก  วิมลพันธุ ป.5 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

833 3100130608 เด็กหญิงพรนภัส  เสาวคนธ ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

834 3101631481 เด็กหญิงพรนัชชา  อนุรักษ ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนูนอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

835 3100970364 เด็กชายพรพิพัฒน  โพธ์ิสุทธิ ป.4 โรงเรียนอนุบาลนิลุบล สพป.พังงา 

836 3101650018 เด็กหญิงพรพิมล  จั้งโลง ป.6 โรงเรียนมหาราช 2 สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

837 3100720128 เด็กหญิงพรรณี  สีเขียว ป.6 โรงเรียนทาศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

838 3101650618 เด็กหญิงพรรวินท  เจนเจริญวงศ ป.5 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

839 3100720129 เด็กหญิงพรรษชล  เพชรสง ป.6 โรงเรียนทาศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

840 3101110450 เด็กหญิงพรลภัส  สุวรรณเดช ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

841 3100130118 เด็กชายพลช  จันทรคอม ป.6 โรงเรียนเทศบาล ๓ ทาแดง สพป.กระบี่ 

842 3100131411 เด็กชายพลวัฒน  พรมเงิน ป.5 โรงเรียนอนุบาลรามเดชา สพป.กระบี่ 

843 3100690635 เด็กหญิงพลอยกนก  อรุโณทัย ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

844 3101111601 เด็กหญิงพลอยชมพู  ใจออน ป.5 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 
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845 3100130610 เด็กหญิงพลอยนภัส  เตวิชยวณิชย ป.4 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

846 3101631534 เด็กหญิงพลอยนิษฐา  เนาวนาน ป.4 โรงเรียนอุนรัก 2 ภาษา สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

847 3100130611 เด็กหญิงพลอยพรนภัส  กายตะวัน ป.5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

848 3100130612 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เงินนุช ป.5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

849 3101111602 เด็กหญิงพลอยลดา  คงแดง ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

850 3101630269 เด็กชายพศิน  นุยเจริญ ป.6 โรงเรียนจอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

851 3101111382 เด็กหญิงพัชณิดา  ชื่นจิตร ป.5 โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สพป.ภูเก็ต 

852 3101631211 เด็กชายพัชรพงค  พลวิชัย ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

853 3101112439 เด็กหญิงพัชรพร  ขันทอง ป.5 โรงเรียนเทศบาลบานสามกอง สพป.ภูเก็ต 

854 3101111383 เด็กหญิงพัชรพร  บุญญาภินิหาร ป.5 โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สพป.ภูเก็ต 

855 3101650853 เด็กชายพัชรพล  หนูแกว ป.6 โรงเรียนอนุบาลนวพร สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

856 3100700034 เด็กหญิงพัณณพัชร  ถิรจิตโต ป.6 โรงเรียนรัตนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

857 3100690636 เด็กชายพัทธชนน  แกวประจุ ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

858 3100131044 เด็กหญิงพัทธธีรา  เชียรวิชัย ป.4 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

859 3101110453 เด็กหญิงพัทธธีรา  พุฒิสันติกุล ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

860 3101110452 เด็กชายพัทธ  เดชเจริญ ป.5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

861 3101112130 เด็กหญิงพันธิตรา  ใจเหล็ก ป.6 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป.ภูเก็ต 

862 3100690347 เด็กชายพันเพชร  พัชนี ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

863 3101650856 เด็กหญิงพัลลภา  ดานวิริยะกุล ป.5 โรงเรียนอนุบาลนวพร สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

864 3101111028 เด็กชายพัสกร  ขันบุตร ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

865 3100970235 เด็กหญิงพัสชา  ปานมณ ี ป.5 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

866 3100690182 เด็กหญิงพาขวัญ  เหลาพงศพันธ ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

867 3101111030 เด็กหญิงพิชชา  แกวพิทักษ ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

868 3100690859 เด็กหญิงพิชญธิดา  คงฤทธ์ิ ป.6 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

869 3100690858 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุขเพิ่ม ป.6 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

870 3100690638 เด็กหญิงพิชญสินี  ชวยสถิตย ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

871 3101650858 เด็กหญิงพิชญสินี  แมนเมือง ป.6 โรงเรียนอนุบาลนวพร สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

872 3101631215 เด็กชายพิชญะ  รักเพชร ป.4 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

873 3101640100 เด็กหญิงพิชญาภร  พุทธรัตน ป.6 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

874 3100690637 เด็กหญิงพิชญาภา  สงแกว ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

875 3101111032 เด็กชายพิชุตม  ลีธนศักด์ิ ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

876 3101631661 เด็กหญิงพิชามญชุ  ศุภลักษณ ป.6 โรงเรียนสารสาสนวิเทศสุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

877 3101631486 เด็กหญิงพินทกานต  ชาญพานิชย ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนูนอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

878 3101111035 เด็กชายพิพัฒน  คําเกียรติ ป.5 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

879 3101630146 เด็กชายพิภู  สมเกียรติกุล ป.5 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 
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880 3100131222 เด็กหญิงพิมพกานต  ชูแสง ป.4 โรงเรียนอิศรานุสรณ สพป.กระบี่ 

881 3100970790 เด็กหญิงพิมพชนก  เฟองสมบูรณ ป.4 โรงเรียนบานทุงเจดีย สพป.พังงา 

882 3100130630 เด็กหญิงพิมพดาว  เจริญการ ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

883 3101650628 เด็กหญิงพิมพมาดา  เรืองจันทร ป.5 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

884 3101111607 เด็กหญิงพิมพมาดา  สุขสุวรรณ ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

885 3101631219 เด็กหญิงพิมพลภัส  ศรีมุกข ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

886 3101631220 เด็กหญิงพิมพวิภา  รัตนวุฒิ ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

887 3100970365 เด็กหญิงพิมพสุรางค  จักรกรด ป.6 โรงเรียนอนุบาลนิลุบล สพป.พังงา 

888 3101631535 เด็กหญิงพิมลภัส  สิรวรจรรยาดี ป.5 โรงเรียนอุนรัก 2 ภาษา สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

889 3100970793 เด็กหญิงพีรญา  มงคลบุตร ป.5 โรงเรียนบานทุงเจดีย สพป.พังงา 

890 3101112133 เด็กชายพีรณัฐ  ภาณุมาศรังษี ป.5 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป.ภูเก็ต 

891 3101110462 เด็กชายพีรดลย  เกาะยอ ป.5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

892 3101631221 เด็กชายพีรพล  พรมจันทร ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

893 3101650175 เด็กชายพีรวิชญ  แกวสุด ป.6 โรงเรียนวัดบานสอง สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

894 3101630754 เด็กชายพีรวิชญ  ปอมแดง ป.6 โรงเรียนธิดาแมพระ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

895 3100131459 เด็กชายพีรวิชญ  สุทธิเกิด ป.6 โรงเรียนเจริญวิชช สพป.กระบี่ 

896 3100131578 เด็กชายพุฒิเมธ  เองฉวน ป.5 โรงเรียนโชคชัยกระบี่ สพป.กระบี่ 

897 3101630270 เด็กหญิงพูลสิริ  ฤกษยาม ป.6 โรงเรียนจอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

898 3101650896 เด็กหญิงเพียงตะวัน  ศรีภักดี ป.6 โรงเรียนอนุบาลนวพร สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

899 3101631345 เด็กหญิงแพรทอง  ตรีศรี ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

900 3101650715 เด็กหญิงแพรธารา  แสงจันทร ป.6 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

901 3101650716 เด็กหญิงแพรวพิชชา  พุธสุข ป.4 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

902 3101630859 เด็กหญิงแพรวรุง  แดงนภาพรกุล ป.6 โรงเรียนธิดาแมพระ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

903 3100690861 เด็กหญิงฟาใส  สวัสดีนฤมล ป.6 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

904 3100970855 เด็กชายเฟาซี  รองปาน ป.5 โรงเรียนบานทุงเจดีย สพป.พังงา 

905 3100130742 เด็กชายไฟนอล  กัลยาศิริ ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

906 3101631595 เด็กหญิงภคพร  สมมุง ป.5 โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงออนเผดิมวิทยา) สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

907 3100690640 เด็กชายภควัต  โรจนโมสิก ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

908 3100690187 เด็กหญิงภัณฑิรา  เดชรักษา ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

909 3101112288 เด็กหญิงภัณฑิรา  ปญญาไวย ป.5 โรงเรียนขจรเกียรติถลาง สพป.ภูเก็ต 

910 3100130640 เด็กหญิงภัณฑิรา  หอกุล ป.5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

911 3100130119 เด็กหญิงภัณฑิรา  เหมือนชู ป.5 โรงเรียนเทศบาล ๓ ทาแดง สพป.กระบี่ 

912 3100970245 เด็กหญิงภัททิยา  จันทรบวย ป.5 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

913 3100720137 เด็กหญิงภัทธิกา  ชวยสถิตย ป.6 โรงเรียนทาศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

914 3101112289 เด็กหญิงภัทรกัญญา  วงศา ป.4 โรงเรียนขจรเกียรติถลาง สพป.ภูเก็ต 
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915 3101630760 เด็กหญิงภัทรชนก  บุญศิลป ป.6 โรงเรียนธิดาแมพระ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

916 3100131844 เด็กชายภัทรดนย  บุญนิยม ป.4 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช สพป.กระบี่ 

917 3101112136 เด็กหญิงภัทรนรินทร  ขอสกุลไพศาล ป.5 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป.ภูเก็ต 

918 3101630155 เด็กชายภัทรพงศ  บุญเกิด ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

919 3101631492 เด็กชายภัทรพล  มณีนอย ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนูนอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

920 3101111611 เด็กชายภัทรภพ  เลี่ยมรัตน ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

921 3100131063 เด็กหญิงภัทรภา  ศรีจันทร ป.5 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

922 3101650863 เด็กหญิงภัทรวดี  ชัยยศ ป.6 โรงเรียนอนุบาลนวพร สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

923 3100131064 เด็กหญิงภัทรวดี  พุทธัสโร ป.5 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

924 3100690862 เด็กหญิงภัทรวดี  หนูปลอด ป.6 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

925 3100970906 เด็กหญิงภัทรวรรณ  กอสุวรรณ ป.5 โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย สพป.พังงา 

926 3100720139 เด็กหญิงภัทราภรณ  ศรีธามาศ ป.6 โรงเรียนทาศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

927 3100970249 เด็กหญิงภัทราวดี  กลิ่นมาลา ป.5 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

928 3101630762 เด็กชายภัสสรกรณ  ประสิทธ์ิศุภผล ป.6 โรงเรียนธิดาแมพระ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

929 3101631235 เด็กชายภาคภูมิ  อนันตศักด์ิ ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

930 3100130645 เด็กชายภาณุวิชญ  สมหวัง ป.5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

931 3100720283 เด็กหญิงภาพิมล  ใจหาว ป.6 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

932 3101111046 เด็กหญิงภารดี  ซุนสั้น ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

933 3100131585 เด็กหญิงภาวิณี  ต้ังคีรี ป.4 โรงเรียนโชคชัยกระบี่ สพป.กระบี่ 

934 3100970600 เด็กชายภาสวุฒิ  ขมักการ ป.4 โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง สพป.พังงา 

935 3101110472 เด็กชายภาสวุฒิ  ไมแกน ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

936 3100970601 เด็กหญิงภิญญาดา  ประกอบศิลป ป.6 โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง สพป.พังงา 

937 3101111662 เด็กหญิงภิญญาพัชญ  ควรดี ป.6 โรงเรียน อบจ.บานไมเรียบ (ตันติโกวิทบํารุง) สพป.ภูเก็ต 

938 3101110476 เด็กชายภิรภัทร  สิทธิบุตร ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

939 3101110477 เด็กหญิงภิรัญญา  อยูสําราญ ป.5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

940 3100690355 เด็กชายภูดิศ  วงศไพศาลลักษณ ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

941 3100131065 เด็กชายภูตะวัน  จันทวงศ ป.4 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

942 3100690188 เด็กชายภูธน  เกษรสิทธ์ิ ป.5 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

943 3101640106 เด็กชายภูธเนศ  ชวดบัว ป.5 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

944 3101111048 เด็กชายภูธเนศ  รัตนวงศ ป.5 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

945 3101640300 เด็กชายภูธิป  วิมล ป.6 โรงเรียนชุมชนบานชองมาเหลียว สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

946 3101630272 เด็กชายภูนาถ  เดชชนะ ป.4 โรงเรียนจอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

947 3101631536 เด็กชายภูบดี  พินิจ ป.6 โรงเรียนอุนรัก 2 ภาษา สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

948 3101631240 เด็กชายภูมิ  ภูมิวณิชกิจ ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

949 3101650640 เด็กชายภูมิพัฒน  พลศรีนวล ป.5 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 
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950 3101110481 เด็กชายภูมิภัทร  พิทักษธรรม ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

951 3101630160 เด็กชายภูมิวชร  ภูมิจิตร ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

952 3101111931 เด็กชายภูเมศ  ผดุงกิจเจริญ ป.6 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

953 3101111930 เด็กชายภูริช  คลายสมบัติ ป.6 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

954 3100130649 เด็กหญิงภูริชญา  สุรวัฒนพันธุ ป.5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

955 3101630766 เด็กชายภูริชภณ  ติณณาธร ป.6 โรงเรียนธิดาแมพระ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

956 3100690642 เด็กชายภูริชย  เขียวจันทร ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

957 3101630161 เด็กหญิงภูริดา  มายะาร ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

958 3100690357 เด็กชายภูรินท  สุทธิชน ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

959 3100130651 เด็กชายภูริภพ  ลาหนองแคน ป.4 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

960 3101640365 เด็กชายภูริวัฒน  โถบํารุง ป.4 อนุบาลเปยมรัก สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

961 3100970255 เด็กหญิงภูริสา  สฤษดิสุข ป.6 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

962 3100690643 เด็กชายภูวณัฐ  ทุมสุวรรณ ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

963 3101110482 เด็กชายภูวเดช  ตันติสิทธิพร ป.5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

964 3100690501 เด็กชายภูวเดช  ทองรักษ ป.5 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

965 3101630163 เด็กชายภูวเดช  สุนทรชาติ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

966 3100970603 เด็กชายภูวิศ  ทองเจิม ป.6 โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง สพป.พังงา 

967 3100690644 เด็กหญิงภูษณิศา  ไพรัตนากร ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

968 3101110483 เด็กหญิงภูษิดา  เสียงซวน ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

969 3101112190 เด็กชายโภคิน  พันธุ ป.6 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป.ภูเก็ต 

970 3101650643 เด็กหญิงมณีรัตน  แซหล ี ป.6 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

971 3100690359 เด็กหญิงมนรดา  เนียมรินทร ป.5 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

972 3100130039 เด็กหญิงมนัญชยา  เพ็ชรรักษ ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเกา สพป.กระบี่ 

973 3100131070 เด็กหญิงมนัสนันท  วัฒนานิล ป.5 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

974 3101631247 เด็กชายมนัสวิน  วงศคช ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

975 3101630772 เด็กหญิงมาณวี  อุรัชโนประกร ป.6 โรงเรียนธิดาแมพระ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

976 3101112254 เด็กหญิงมิรา  แบ็คโทลท ป.6 โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ สพป.ภูเก็ต 

977 3101111933 เด็กหญิงมีขวัญ  กุลรัตนโชติ ป.6 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

978 3101110485 เด็กหญิงมุกอันดา  ดําเกลี้ยง ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

979 3100130655 เด็กชายมุเนาวัชร  สายนุย ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

980 3100970430 เด็กชายเมธิกร  หวานดี ป.6 โรงเรียนสุทธินอนุสรณ สพป.พังงา 

981 3101650712 เด็กหญิงเมลิชา  มีสวัสด์ิ ป.5 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

982 3100690748 เด็กชายยศกร  สุวรรณรัตน ป.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

983 3100690868 เด็กชายยศธร  แกวเขียว ป.6 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

984 3100970909 เด็กชายยอดยุทธ  สีหมาด ป.4 โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย สพป.พังงา 



 

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2562 
วิชา วิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา   

ศูนยสอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  
รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสารที่ 2 มีนาคม 2562  
ณ อาคารมานิดา ชั้น 3 ป.6/6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห  

หองสอบที ่
 30 

เลขที่น่ัง
สอบ 

เลขประจําสอบ ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน สังกัด 

985 3101630775 เด็กชายย่ีเหิง  จาว ป.6 โรงเรียนธิดาแมพระ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

986 3100130656 เด็กหญิงรชาดา  โมราศิลป ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

987 3101630165 เด็กชายรชาทัช  บุญพัฒน ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

988 3100970259 เด็กหญิงรดา  เชื่อมแกว ป.5 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

989 3101111934 เด็กหญิงรดา  พันธุวิชาติกุล ป.6 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

990 3101631497 เด็กชายรักษภูมิ  ภูตะมี ป.5 โรงเรียนอนุบาลหนูนอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

991 3101111063 เด็กหญิงรัชกร  ทวีสมาน ป.5 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

992 3100130660 เด็กหญิงรัชชประภา  ศรีกระจาง ป.5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

993 3101630276 เด็กชายรัชชานนท  เขียวทอง ป.6 โรงเรียนจอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

994 3101111064 เด็กชายรัชชานนท  ทองชนะ ป.5 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

995 3101111411 เด็กชายรัชชานนท  ธีระตระกูลชัย ป.6 โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สพป.ภูเก็ต 

996 3101631538 เด็กชายรัชพล  อินทรบํารุง ป.6 โรงเรียนอุนรัก 2 ภาษา สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

997 3101630167 เด็กหญิงรัญชิดา  บุญประสงค ป.5 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

998 3101111065 เด็กชายรัฏฐพล  รัฐกาย ป.4 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

999 3101650653 เด็กชายรัฐภูมิ  นุราช ป.6 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

1000 3100131857 เด็กชายรัตนชาตก  ทิพยแกว ป.4 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช สพป.กระบี่ 

1001 3100970265 เด็กหญิงรัตนาวดี  ทองพานิช ป.6 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

1002 3101640416 เด็กชายราเชนทร  วรรณศรี ป.6 โรงเรียนตาขุน สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

1003 3101112145 เด็กหญิงรีฮานา  เจริญจิตต ป.6 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป.ภูเก็ต 

1004 3101111617 เด็กหญิงรุงไพลิน  นิเทศนพกุล ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

1005 3101111070 เด็กหญิงรุงฤดี  กตะศิลา ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

1006 3101111935 เด็กชายรุจชานน  ศรอินทร ป.5 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

1007 3101111071 เด็กชายฤชธร  ธงสะอาด ป.5 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

1008 3100690649 เด็กหญิงลลิตวดี  ณ นคร ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

1009 3101650657 เด็กชายลัทธพล  สุจีรพันธ ป.6 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

1010 3101651081 เด็กหญิงลาวัลย  จันทรนวล ป.6 โรงเรียนปญญาทิพย สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

1011 3100131921 เด็กชายเลอศักด์ิ  จันทรสวน ป.5 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช สพป.กระบี่ 

1012 3101110492 เด็กชายวงศรพี  เกิดสิน ป.5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

1013 3100690505 เด็กหญิงวงศวรรณ  เก้ือกูลสงฆ ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

1014 3101630169 เด็กหญิงวชิรญาณ  เหลาประสิทธ์ิ ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

1015 3100130667 เด็กชายวรกฤต  หิรัญ ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

1016 3100700036 เด็กชายวรปรัชญ  ชูพงศ ป.5 โรงเรียนรัตนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

1017 3101630782 เด็กชายวรปรัชญ  แตงพัฒน ป.6 โรงเรียนธิดาแมพระ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

1018 3100970368 เด็กหญิงวรพัชร  ลิ่มสกุล ป.6 โรงเรียนอนุบาลนิลุบล สพป.พังงา 

1019 3101650660 เด็กหญิงวรพิชชา  มุณีวรรณ ป.5 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 
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1020 3101112291 เด็กชายวรภพ  ทรัพยสุนทรกุล ป.5 โรงเรียนขจรเกียรติถลาง สพป.ภูเก็ต 

1021 3101630171 เด็กหญิงวรรณษา  ชัยรัตน ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

1022 3100131672 เด็กหญิงวรรณิศา  สมชัย ป.6 โรงเรียนอนุบาลกานตราช สพป.กระบี่ 

1023 3100131092 เด็กหญิงวรัชยา  แคลวรบ ป.5 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

1024 3101111077 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีวารินทร ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

1025 3100970813 เด็กชายวรัญ ู บุญเรือง ป.5 โรงเรียนบานทุงเจดีย สพป.พังงา 

1026 3100130672 เด็กหญิงวรัญธนิญา  สูงสงเกียรติ ป.4 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

1027 3101111079 เด็กหญิงวรินทรา  สายทอง ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

1028 3101640405 เด็กหญิงวรินทรา  หมวดทอง ป.6 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

1029 3101650870 เด็กหญิงวริยา  สื่อมโนธรรม ป.6 โรงเรียนอนุบาลนวพร สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

1030 3100970274 เด็กหญิงวริศรา  บุญแตง ป.6 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

1031 3101650663 เด็กหญิงวริศรา  เพ็งจันทร ป.6 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

1032 3100131868 เด็กหญิงวลัยพรรณ  อนันตเศรษฐการ ป.5 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช สพป.กระบี่ 

1033 3101630794 เด็กชายวิชญพล  ทองหมัน ป.6 โรงเรียนธิดาแมพระ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

1034 3101110502 เด็กหญิงวิภารัตน  อรรถธรรม ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

1035 3101630173 เด็กหญิงวิรากานต  ตุงกัง ป.5 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

1036 3100970369 เด็กชายวิวิศน  วิโนทัย ป.4 โรงเรียนอนุบาลนิลุบล สพป.พังงา 

1037 3101640432 เด็กหญิงวิสสุตา  ปราบภัย ป.6 โรงเรียนบานเชี่ยวมะปราง สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

1038 3101631279 เด็กหญิงวิสา  สุทธิรักษ ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

1039 3100131423 เด็กชายวีรพล  ปาจักร ป.6 โรงเรียนอนุบาลรามเดชา สพป.กระบี่ 

1040 3100130681 เด็กหญิงวีระวรรณ  วงษหลา ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

1041 3100131098 เด็กชายวุฒิกร  ทับไทร ป.4 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

1042 3101630857 เด็กหญิงเวธกา  วิริยะวารี ป.6 โรงเรียนธิดาแมพระ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

1043 3101111099 เด็กชายศรัณยพงศ  รอดเมือง ป.5 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

1044 3100690657 เด็กชายศรีภูมิ  ศรีไชย ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

1045 3100690658 เด็กหญิงศรีศรินทร  ศรีไชย ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

1046 3100130683 เด็กชายศรุต  อนันธิกุลชัย ป.5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

1047 3101111625 เด็กหญิงศลิษา  ทองสมบัติ ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

1048 3101631602 เด็กชายศศิเดช  บุญชวย ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงออนเผดิมวิทยา) สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

1049 3101111101 เด็กหญิงศศินภา  แซเลา ป.5 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

1050 3101111427 เด็กหญิงศศิวิมล  ณ ตะก่ัวทุง ป.6 โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สพป.ภูเก็ต 

1051 3101630802 เด็กชายศักดิธัช  เบญจพิทักษดิลก ป.6 โรงเรียนธิดาแมพระ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

1052 3101650670 เด็กชายศักดินนท  อินทรคง ป.5 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

1053 3101112244 เด็กชายศาสตรัย  หิริ ป.4 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา สพป.ภูเก็ต 

1054 3101640120 เด็กชายศิธิเดช  วังนรา ป.6 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 
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1055 3100130687 เด็กหญิงศิมีญา  ทัดระเบียบ ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

1056 3101650672 เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญใย ป.6 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

1057 3101650673 เด็กชายศิรวิทย  ชนิดปลอด ป.5 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

1058 3101650875 เด็กหญิงศิริประภา  สิบแอง ป.6 โรงเรียนอนุบาลนวพร สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

1059 3101630803 เด็กชายศิริพงศ  ปราบสงคราม ป.6 โรงเรียนธิดาแมพระ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

1060 3100720241 เด็กหญิงศิริพร  เกตุแกว ป.6 โรงเรียนวัดถ้ําเทียนถวาย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

1061 3101650313 เด็กหญิงศิริลักษณ  พรมกุล ป.6 โรงเรียนบานบางปาน สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

1062 3101650744 เด็กหญิงศิริวิมล  อินทรักษ ป.5 โรงเรียนจงฮ้ัว สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

1063 3100131958 เด็กชายศิวกร  พงศวงประเสริฐ ป.6 โรงเรียนธิดาแมพระ กระบี่ สพป.กระบี่ 

1064 3101111430 เด็กชายศิวกร  วองไว ป.6 โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สพป.ภูเก็ต 

1065 3101111663 เด็กหญิงศิวพร  สุวรรณประทีป ป.5 โรงเรียน อบจ.บานไมเรียบ (ตันติโกวิทบํารุง) สพป.ภูเก็ต 

1066 3100131675 เด็กชายศิวัช  วงษา ป.6 โรงเรียนอนุบาลกานตราช สพป.กระบี่ 

1067 3101630279 เด็กหญิงศีลินี  นาคทอง ป.6 โรงเรียนจอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

1068 3100131287 เด็กชายศุกลรวัฒน  ดินแดง ป.5 โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ สพป.กระบี่ 

1069 3100720242 เด็กชายศุกลวัฒน  สีสิงห ป.5 โรงเรียนวัดถ้ําเทียนถวาย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

1070 3100970424 เด็กชายศุภกิตต์ิ  เชี่ยวหมอน ป.6 โรงเรียนสุทธินอนุสรณ สพป.พังงา 

1071 3101631288 เด็กชายศุภณัฐ  จันทรสุข ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

1072 3100720287 เด็กชายศุภฤกษ  กิจไพบูลทวี ป.4 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

1073 3100131678 เด็กชายศุภวิชญ  คงแกว ป.4 โรงเรียนอนุบาลกานตราช สพป.กระบี่ 

1074 3100690201 เด็กชายศุภวิชญ  ลักษณะวิลาศ ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

1075 3100970286 เด็กชายศุภสัณห  โชติกะมาศ ป.6 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

1076 3100131959 เด็กหญิงศุภสุตา  พงศวงประเสริฐ ป.4 โรงเรียนธิดาแมพระ กระบี่ สพป.กระบี่ 

1077 3101650877 เด็กหญิงศุภสุตา  เรืองศรี ป.6 โรงเรียนอนุบาลนวพร สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

1078 3101112467 เด็กหญิงศุภิสรา  จันทรทอง ป.5 โรงเรียนเทศบาลบานสามกอง สพป.ภูเก็ต 

1079 3100970324 เด็กชายเศรษฐพงศ  สุขชวง ป.6 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

1080 3101650676 เด็กชายสรวัชญ  ไตรรัตน ป.6 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

1081 3101650677 เด็กชายสรวิชญ  ไตรรัตน ป.6 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

1082 3100700037 เด็กชายสรวิศ  แสงเงิน ป.6 โรงเรียนรัตนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

1083 3101630281 เด็กชายสรียวรรธน  คงแกว ป.6 โรงเรียนจอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

1084 3101111112 เด็กชายสรุจ  ทองสุวรรณ ป.5 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

1085 3101650690 เด็กหญิงสโรชินี  โยธกุลศิริ ป.6 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

1086 3101631665 เด็กหญิงสลีลัลน  พันธพิพัฒไพบลูย ป.6 โรงเรียนสารสาสนวิเทศสุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

1087 3101640125 เด็กชายสหรัตน  อินทรพรหม ป.6 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

1088 3101110515 เด็กหญิงสัตตบุษย  ชูเลิศ ป.5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

1089 3101630810 เด็กชายสัตตบุษย  ธรรมบริวัตน ป.5 โรงเรียนธิดาแมพระ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 
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1090 3100131119 เด็กหญิงสานิสรา  ลิ่มบุตร ป.5 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

1091 3101111115 เด็กชายสิงหา  ยกเลี่ยน ป.5 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

1092 3100130690 เด็กชายสิทธินนท  ไสไทย ป.5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

1093 3101650280 เด็กชายสิรภัทร  สุวรรณรังษี ป.6 โรงเรียนบานเมรัย สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

1094 3101110520 เด็กหญิงสิริกร  ศิริอนันต ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

1095 3101110519 เด็กหญิงสิริกร  แสงวิจิตร ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

1096 3101110521 เด็กหญิงสิริน  งามขจรกุลกิจ ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

1097 3101650678 เด็กหญิงสิรินดา  เนยนม ป.5 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

1098 3100690668 เด็กหญิงสิริภา  อักษรถึง ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

1099 3101630817 เด็กหญิงสิริยากร  คงคาชัย ป.6 โรงเรียนธิดาแมพระ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

1100 3101631539 เด็กหญิงสิริยากร  สีจง ป.6 โรงเรียนอุนรัก 2 ภาษา สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

1101 3100690513 เด็กหญิงสิริวดี  สุขเกิด ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

1102 3101640127 เด็กชายสิริวัฒน  นาคดุก ป.6 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

1103 3101112162 เด็กหญิงสิรีธร  พานิชผล ป.6 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป.ภูเก็ต 

1104 3100720165 เด็กหญิงสิวพร  กะดังงา ป.6 โรงเรียนทาศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

1105 3101631298 เด็กชายสุกฤษฎ์ิ  ผาดแผว ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

1106 3100970297 เด็กหญิงสุชญา  ทรงศรี ป.4 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

1107 3100131600 เด็กหญิงสุชาดา  เองฉวน ป.4 โรงเรียนโชคชัยกระบี่ สพป.กระบี่ 

1108 3101640407 เด็กหญิงสุทธิดา  สรอยย้ิม ป.6 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

1109 3100970834 เด็กหญิงสุทธินันท  ขําปลื้มจิตร ป.5 โรงเรียนบานทุงเจดีย สพป.พังงา 

1110 3100131123 เด็กชายสุทธิรักษ  คงหวัง ป.5 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

1111 3101630820 เด็กหญิงสุทัตตา  พุทธิพงษ ป.6 โรงเรียนธิดาแมพระ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

1112 3101650682 เด็กชายสุทิวัต  ทองโอ ป.6 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

1113 3100130702 เด็กหญิงสุธาวี  ผาสุข ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

1114 3101631304 เด็กหญิงสุปญญา  ธรรมนิยม ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

1115 3101630178 เด็กหญิงสุพิชฌาย  ศิริวานิช ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

1116 3101111634 เด็กหญิงสุพิชญา  มหันตพันธ ป.5 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

1117 3101631666 เด็กหญิงสุพิชญา  ศิริยงค ป.6 โรงเรียนสารสาสนวิเทศสุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

1118 3101650186 เด็กหญิงสุพิชา  พรหมประดิษฐ ป.6 โรงเรียนวัดบานสอง สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

1119 3101111130 เด็กหญิงสุภรัตน  สุวรรณคช ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

1120 3101650685 เด็กหญิงสุภรา  กลอมวิเศษ ป.6 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

1121 3101111131 เด็กหญิงสุภัคศิริ  มหันตมรรค ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

1122 3100970836 เด็กหญิงสุภาพร  ชูปาน ป.6 โรงเรียนบานทุงเจดีย สพป.พังงา 

1123 3100720197 เด็กหญิงสุภาพร  สุขทอง ป.6 โรงเรียนวัดสโมสร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

1124 3100130055 เด็กหญิงสุภาพร  อินพรหม ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเกา สพป.กระบี่ 
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รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสารที่ 2 มีนาคม 2562  
ณ อาคารมานิดา ชั้น 3 ป.6/10 โรงเรียนมานิตานุเคราะห  
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1125 3100690672 เด็กหญิงสุภารัตน  ทองปรีชา ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

1126 3101650687 เด็กหญิงสุภาวดี  พิมพลอย ป.6 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

1127 3100690753 เด็กหญิงสุภาวิตา  อนันทกาญจน ป.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

1128 3100970618 เด็กหญิงสุมิตรา  สุขพัฒนศรีกุล ป.5 โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง สพป.พังงา 

1129 3101650428 เด็กหญิงสุเมธนี  สุขทิพย ป.5 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

1130 3101640159 เด็กหญิงสุวนันท  สุทธิ ป.6 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

1131 3101630823 เด็กหญิงสุวภัทร  เครือหงษ ป.6 โรงเรียนธิดาแมพระ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

1132 3101110527 เด็กชายสุวิจักขณ  วองเจริญวัฒนา ป.5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

1133 3101630433 เด็กหญิงหทัยภัทร  เบญจพิทักษดิลก ป.6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

1134 3101631374 เด็กชายหฤษฎ  มณีโชติ ป.6 โรงเรียนวมินทรวิทยา (ฮัวเหมิง) สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

1135 3101631540 เด็กหญิงหัทยา  เดชมณี ป.5 โรงเรียนอุนรัก 2 ภาษา สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

1136 3101631668 เด็กชายเหมราช  จันทรัตน ป.6 โรงเรียนสารสาสนวิเทศสุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

1137 3100970300 เด็กชายอคิราภ  หนูเกตุ ป.4 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

1138 3100130705 เด็กหญิงอชรพร  พิศวงค ป.4 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

1139 3100720290 เด็กหญิงอชิรญา  ดานสกุล ป.6 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

1140 3101111134 เด็กชายอชิระ  มีทอง ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

1141 3100131427 เด็กชายอดิศร  คลองกลาง ป.6 โรงเรียนอนุบาลรามเดชา สพป.กระบี่ 

1142 3101111135 เด็กชายอดิศักด์ิ  สิวาการ ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

1143 3100970621 เด็กชายอติคุณ  มลิเครือ ป.5 โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง สพป.พังงา 

1144 3101630828 เด็กหญิงอติพร  พัฒนรังสรรค ป.6 โรงเรียนธิดาแมพระ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

1145 3101110530 เด็กชายอธิราช  วัลยะเพ็ชร ป.5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

1146 3101111452 เด็กชายอธิษฐ  จุลพูล ป.4 โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สพป.ภูเก็ต 

1147 3101110531 เด็กชายอธิสรรค  ทองคํา ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

1148 3101111640 เด็กชายอนรรฆ  ประทีป ณ ถลาง ป.5 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

1149 3100970301 เด็กชายอนวัช  พืชเกิด ป.5 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

1150 3101111141 เด็กหญิงอนัญญา  แกวบํารุง ป.5 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

1151 3101110532 เด็กหญิงอนันตญา  ลิมปสุทธิพงศ ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

1152 3100970304 เด็กหญิงอนุธิดา  โบบทอง ป.5 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

1153 3100130128 เด็กชายอนุรักษ  มีมาก ป.6 โรงเรียนเทศบาล ๓ ทาแดง สพป.กระบี่ 

1154 3100690675 เด็กหญิงอพิชญา  กลมเกลี้ยง ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

1155 3101112173 เด็กหญิงอพิชญา  เร็วเรียบ ป.6 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป.ภูเก็ต 

1156 3100131136 เด็กหญิงอภิชญา  ดวงขวัญ ป.5 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

1157 3100131601 เด็กหญิงอภิชญา  เพ็ชรแกว ป.6 โรงเรียนโชคชัยกระบี่ สพป.กระบี่ 

1158 3100131602 เด็กชายอภิชา  เพชรเรือนทอง ป.6 โรงเรียนโชคชัยกระบี่ สพป.กระบี่ 

1159 3100970426 เด็กหญิงอภิญญา  ทองเหลือง ป.5 โรงเรียนสุทธินอนุสรณ สพป.พังงา 
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1160 3101631323 เด็กหญิงอภิษฎา  ทองตําลึง ป.5 โรงเรียนมานิตานุเคราะห สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

1161 3100720208 เด็กชายอภิสิทธ์ิ  กาญจนสมบัติ ป.5 โรงเรียนบานอินทนิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

1162 3101650187 เด็กชายอภิสิทธ์ิ  ศรีทอง ป.6 โรงเรียนวัดบานสอง สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

1163 3101111144 เด็กหญิงอมลรดา  บัวพันธ ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

1164 3101111145 เด็กหญิงอมิตตา  วิณิชยกุล ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

1165 3100970306 เด็กหญิงอมิตา  บุตรมณี ป.6 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

1166 3100131902 เด็กหญิงอรนิชชา  ขวัญแกว ป.4 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช สพป.กระบี่ 

1167 3100690208 เด็กหญิงอรรพี  เอ้ือวงศประยูร ป.4 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

1168 3101631541 เด็กหญิงอรอินทุ  คงเพชร ป.5 โรงเรียนอุนรัก 2 ภาษา สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

1169 3101111942 เด็กหญิงอรัญญสรัตน  ปงประเสริฐกุล ป.4 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต 

1170 3101640160 เด็กหญิงอริยะ  ถิรเบญญานุกุล ป.6 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

1171 3101650698 เด็กหญิงอริศรา  วีรบุตร ป.6 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

1172 3100130715 เด็กชายอริส  จันทรวงศกุล ป.4 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

1173 3100970313 เด็กหญิงออนทิวา  ณ นคร ป.5 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

1174 3101650188 เด็กชายอัครพล  บุญลอง ป.6 โรงเรียนวัดบานสอง สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

1175 3100131907 เด็กชายอัครวัฒน  พูลผล ป.4 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช สพป.กระบี่ 

1176 3101110537 เด็กหญิงอังคริสา  ขรรควิไลกุล ป.5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

1177 3100131431 เด็กหญิงอัจฉรีญา  ชวยชู ป.6 โรงเรียนอนุบาลรามเดชา สพป.กระบี่ 

1178 3101111459 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ทองอุราฬ ป.6 โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สพป.ภูเก็ต 

1179 3101111643 เด็กหญิงอัยนาอ  เส็มสัน ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

1180 3101650434 เด็กชายอาชิรวัฒน  สังขทอง ป.6 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 

1181 3100690889 เด็กหญิงอาธัญญา  แกวมีจีน ป.6 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

1182 3100970310 เด็กชายอานนทณัฏฐ  เจียมดี ป.5 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 

1183 3101112182 เด็กหญิงอาภัสรา  ดวงไทย ป.6 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป.ภูเก็ต 

1184 3100131143 เด็กหญิงอาริษา  ละง ู ป.4 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

1185 3101110542 เด็กหญิงอาหเดีย  หะยีเจะมะ ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

1186 3100131144 เด็กชายอิงครัตน  หอบุตร ป.6 โรงเรียนสังขทองวิทยา สพป.กระบี่ 

1187 3101111158 เด็กหญิงอุไรพัชร  สิงหสิน ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สพป.ภูเก็ต 

1188 3101631511 เด็กหญิงเอญดา  กุลไพจิตร ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนูนอย สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

1189 3101630197 เด็กชายเอาฟา  มุติชุน ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

1190 3101110550 เด็กหญิงเอ้ือ  ฉัตรกุล ณ อยุธยา ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

1191 3101640377 เด็กหญิงไอริสา  พรมมา ป.5 อนุบาลเปยมรัก สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

1192 3100130062 เด็กหญิงฮัศนา  หลานโปะ ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเกา สพป.กระบี่ 

 


