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ประกาศราย'ฟ้อผู้นีสิหธสอบ การแข ่งฟ ันหางว ิชาการ ระติเบนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระ๙'บเฃดฟ้นที่ สอบวินอาทิตย์ท ี่ 12 มกราคม 2563 ห ้อ งส อ บ ท ี่

วิชา ว ิทยาศาสตร์ ระดับประถมดักษา 
สำนักงานเขตฟ้นท ี่การด ักษาประถมดักษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

ณ อาคารขนปชูท ฟ้น์ 3 ป.วิ/1 โรงเรียนมานดา'นเคราะห์

ลำดับ
ท่ี

เลขประจำตัว 
สอบ

ฟ้อ-สกุล ฟ้น โรงเรียบ วิชาที่สอบ

1 3101631639 เด็กหญิงกชชนก สํมเกสิยง ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิทย์ประถม

2 3101631258 เด็กหญิงกชนันทิ มีสุข ป.วิ โรงเรียนมานิตา'นเคราะห์ ว ิหย้ประกุม

3 3101631259 เด็กหญิงกชพร โชติส ิงห ์ ป.6 โรงเรียนมานิตาชูเคราะห์ ว ิหย์ประถม

วิ 3101631640 เด็กหญิงกชพรรณ จันเรียง ป.6 โรงเรียนอชูบาลหชูน้อย วิทย้ประถม

5 3101630094 เด็กหญิงกชพรรณ ชูมหอง ป.4 โรงเรียนอชูบาลสุราษฎร์ธานี วิทย่ประถม

6 3101631641 เด็กชายกดัญญิวิฌน่ โพร่อ,อน ป.ร โรงเรียนอชูบาลหชูน้อย วิทย์ประถม

7 3101630742 เด็กหญิงกนกกร ชฺติจัระกุล ป.5 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิหย่ประถม

8 3101630743 เด ็กหญ ิงกนกนันท ิรดา ณะเสน ป.5 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย์ประถม

9 3101631260 เด็กหญิงกนกพรรณ ชูแก้ว ป.6 โรงเรียนมานิตาชูเคราะห์ วิทย้ประถม

10 3101630095 เด็กหญิงกนกพิชญ ์ บริ!!รณ' ป.วิ โรงเรียนอชูบาลสุราษฎร์ธานิ ว ิหย์ประถม

11 3101631261 เด็กหญิงกนกวรรณ ติดละเรยด ป.6 โรงเรียนมานิดาชูเคราะห์ วิทย์ประถม

12 3101630096 เด็กชายกนพล เมีองสวิสดํ่ ป.6 โรงเรียนอชูบาลสุราษฎร์ธานี วิทย์ประถม

13 3101631642 เด็กชายกมนณพ งามผิว ป.ร โรงเรียนอนุบาลหชูน้อย วิทย้ประถม

14 3101631262 เด็กหญิงกมลชนก ศริสวิสติ* ป.4 โรงเรียนมานิตาชูเคราะห์ วิทย์ประถม

15 3101631762 เด็กหญิงกมลชนก อรรณพ ป.ร โรงเรียนสารสาสน์ว ิเทศสุราษฎร์ธานี วิทย้ประถม

16 3101631263 เด็กหญิงกมลลักษณ์ ผ่องสมัย ป.6 โรงเรียนมานีดาชูเคราะห์ วิทย่ประถม

17 3101630097 เด็กหญิงกมลลักษณ์ ยอดแกว ป.6 โรงเรียนอชูบาลสุราษฎร์ธานี วิทย์ประถม

18 3101630098 เด็กหญิงกรกนก เทิยนเริอง ป.6 โรงเรียนอชูบาลสุราษฎร์ธานี วิทย้ประถม

19 3101631264 เด็กชายกรณ์เทพ มติธรรม ป.6 โรงเรียนมานีตาชูเคราะห์ รทย้ประถม

20 3101630744 เด็กหญิงกรธิดา สุวรรณโณ ป.6 โรงเรียนธิดาแปหระ วิทย่ประถม

21 3101630099 เด ็กชายกรภ ัหร์ ชูมี ป.วิ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย์ประถม

22 3101630745 เด็กหญิงกรรณชนก รอดอุนา ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ วิหย้ประถม

23 3101630746 เด็กชายกรวิชญ ิ กุมภกาญจน์ ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ วิทย้ประถม

24 3101631539 เด็กชายกรวิชญ ์ ชูญเทศ ป.6 โรงเรียนวมีนทร์ว ิทยา (มัวเหมีง) วิทย์ประถม

25 3101631265 เด็กชายกริณกร ชูพยัคฆ์ ป.ร โรงเรียนมานีดาชูเคราะห์ ว ิหย์ประกุม

26 3101631643 เด็กหญิงกรีชฎานาถ จิดเมดไตร ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิหย์ประถม

27 3101630293 เด็กชายกทชณ์ท ศรีเทพ ป.ร โรงเรียนจอย วิทย้ประถม

28 3101630747 เด็กชายกกุดธณ ัฐพงค์ สุนทร ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย้ประถม

29 3101631540 เด็กชายกกุดธน โรจน์ว ิเป ็ยรรัตน์ ป.5 โรงเรียนวมีนทร์ว ิทยา (มัวเหมิง) วิทย์ประกุม

30 3101631266 เด ็กชายกกุดนนทิ ผลสวิสติ* ป.ร โรงเรียนมานีดาชูเคราะห์ วิทย้ประกุม

31 3101630748 เด็กชายกกุดภัค ณ พ้หสุง ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย์ประกุม

32 3101631645 เด็กชายกกุดเมธ ไทรย้อย ป.4 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิทย์ประกุม

33 3101631644 เด็กชายกกุติธ ี ชูฟัฒน' ป.4 โรงเรียนอชูบาลหนุน ้อย รทย'ประกุม

34 3101630749 เด็กชายภกุติธี ทรัพย์รนนาบ ป.5 โรงเรียนธิดาแม่พระ รทย'ประกุม

35 3101630100 เด็กชายกกุดิน บ,ญประสงค์ ป.ร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิหย์ประกุม
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ประกาศรายฟ้อ&เนส์หธํ่สอบ การแข ่งฟ ันหางว ิชาการ ระฅันนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 
รอบแรก : ระด ับเฃดพื้นห ั๋ สอบวันอาหิตปที่ 12 มกราคม 2563 

วิชา วิ'ทยาคาสตร ์ ระดับประถมดักษา 
สำปักงานเขตพื้นท ี่การดักษาประถมดักษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

ณ อาคารชุบปชุท ฟ้น์ 3 ป.4/2 โรงเรียบมานีตาชุเคราะห์

ฟ้อ-สกล ฟ้น โรงเรียน

น่องสอบที่

2
วิชาที่สอบ

36 3101631267 เด็กชายกกดัน เพชรปา'?ง ป.6 โรงเ?ยนมานิดาชุเคราะฬ วิทย์ประทม

37 3101630750 เด็กชายกกดัพงดั โชคฟ้ยปัถมาพร ป.6 โรงเ?ยนธํดาแปพระ วิทย์ประถม

38 3101630751 เด็กหเปิงกกดัมา คงหน ป.5 โรงเ?ยนรคาแม่พระ วิหน์ประถม

39 3101630752 เด็กชายกกษฎา เจ?ญวฺฒิ ป.ร โรงเ?ยนรคาแปพระ วิหปประถม

40 3101630101 เด็กชายกกษณะ วงห์สุวรรณ ป.4 โรงเ?ยนอชุบาลสุราษฎร์ธานี ว ิหย์ประถม

41 3101630753 เด็กหญิงกวินหิพป ใจสบาย ป.6 โรง1?ยนธิดาแม่พระ วิหย์ประถม

42 3101630754 เด ็กหญ ิงกวินห ิพย์ เตชะ ป.6 โรงเ?ยนรดาแม่พระ วิหย์ประถม

43 3101630756 เด็กหญ ิงกวินรดา แกวกาศ ป.6 โรงเ?ยนธิดาแปพระ วิทย์ประทม

44 3101630755 เด็กหญ ิงกวินรคา เขียวแตง ป.ร โรงเ?ยนธิดาแปพระ วิทปประถม

45 3101630294 เด็กหญิงกวิสรา ดันห?โชติ ป.ร โรงเ?ยนจอย วิทย่ประถม

46 3101630757 เด็กหญิงกษิรา ลาชุมเหล็ก ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ วิทย่ประถม

47 3101630106 เด็กชายก้องภพ หชุหอง ป.6 โรงเ?ยนอชุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย์ประถม

48 3101630105 เด็กชายก่อท?พป ภู?วิมลฟ้ย ป.4 โรง1?ยนอชุบาลสุราษฎร์ธานี วิหปประถม

49 3101630758 เด็กหญิงกอบแก้ว เอิยดดัทธิ?กษ์ ป.4 โรงเรียนธิดาแปพระ วิหปประถม

50 3101630295 เด็กหญิงก้ญจน์ปกิณ ?กป'รอต ป.ร โรง1?ขนจอย วิหย่ประถม

51 3101630759 เด็กหญิงดัญญล็นหรํ ล่านิล ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิหย์ประถม

52 3101631646 เด็กหญิงก้ญญิวรา เกษมวฺฒิ ป.6 โรงเ?ยนอชุบาลหชุน์อย วิทปประถม

53 3101630760 เด็กหญิงกัญญาท่ใฐ แก้วกัน?ตป ป.ร โรงเรียนธิดาแปพระ วิทปประถม

54 3101630761 เด็กหญิงกัญญา£ปัฐ ณ นคร ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทยํประถม

55 3101630102 เด็กหญิงกัญญาท]เฐ ฟัดหอง ป.4 โรงเรียนอชุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย'ประถม

56 3101631268 เด็กหญิงกัญญาฬชร ขวัญรอด ป.4 โรงเรียนมานีตาบุเคราะห์ ว ิหย์ประถม

57 3101631269 เด็กหญิงกัญญาวีป เปีองพรัอม ป.6 โรงเรียนมานีตาชุเคราะห์ วิทปประถม

58 3101630762 เด็กหญิงกัญญาวี? ดัดยาคม ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย์ประถม

59 3101631737 เด็กชายกันต์ธนิก ชุชนะกิจ ป.ร โรงเรียนอุ่น?ก 2 ภาษา วิทปประถม

60 3101631270 เด ็กชายก ันดพงดัรามรงค' ป.6 โรงเรียนมานีตาบุเคราะห์ วิทย์ประถม

61 3101631271 เด็กชายกันดฟัฒป ไชยเมธานันห ์ ป.6 โรงเรียนมานีตาบุเคราะห์ วิทย■ ประถม

62 3101630763 เด็กชายกับตฬฒป ปัวทอง ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทปประถม

63 3101630103 เด็กชายกันตภณ ชาญชล ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ว ิหย์ประถม

64 3101630764 เด็กหญิงกันยกร เกษมกิจโภคิน ป.5 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทปประถม

65 3101630765 เด็กชายกัปตัน ถกดันห? ป.ร โรงเรียนธิดาแปพระ วิหย์ประถม

66 3101631272 เด็กหญิงกัลยกร ชุมวระ ป.4 โรงเรียนมานีคาชุเคราะห์ ว ิหย์ประถม

67 3101631738 เด็กหญิงกัลยภรท! เจ?ญธุระกิจ ป.ร โรงเรียนอุ่น?ก 2 ภาษา วิหย์ประถม

68 3101630766 เด็กหญิงกัลยา?คนํ พื้นพิพัฒน์ ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิหน์ประถม

69 3101630768 เด็กหญิงกานด'รตา งานดั ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิหย์ประถม

70 3101630767 เด็กชายกานดพงห์ คช?กษ่ ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทน์ประถม
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ประกาศรายชิ}อ^''ฝ็ส์หรสอบ การแข่งฟันVทงวิชาการ ระลันนานาชาติ ประจำปี พ,ศ. 2563 
รอบแรก : ระดับเขตที่นที่ สอบวันอาทิตย์ท ี่ 12 มกราคม 2563 

วิชา ว ิทยาศาสตร์ ระดับประถมสืกษา
ห''องสอบท่ี

'i ■9 สำสกงานเขตที่นที่การสืกษาประทมด็กษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
ณ อาคารชุนปนุห คั้น 3 ป.4/3 โรงเรียนมานีตาน ุเคราะห ์ 3

ลำคับ 
ท่ี

เลขประจ่าตัว 
สอบ

คั้อ-สกุล คั้น โรงเรียน วิชาที่สอบ

71 3101630104 เด็กหญิงกานต์พ ิชชา วิรัตฐวรฺตม'กุล ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย์ประถม

72 3101630769 เด็กหญิงกานต'ทิชชา เพชรสถิตป ป.4 โรงเรียนรดาแปพระ วิหย์ประถม

73 3101630770 เด ็กหญิงกานต่สิร ี โงนกา ป.ร โรงเรียนรดาแม่พระ วิหย์ประถม

74 3101631647 เด็กชายกานต์ กาจปกาญจบทิ'ชร ป.ร โรง เรียนอนุบาลหนุสอ ย วิทย์ประถม

75 3101631273 เด็กหญิงกายวิญญิ สังข์ชุม ป.6 โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ วิทย์ประถม

76 3101630443 เด็กหญิงการต'ทิชชา เพชรรักษ์ ป.4 โรงเรียนเทพมิตรสืกษา วิทย์ประถม

77 3101631277 เด็กหญิงภั๋งแกา แก้วมงคล ป.ร โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิทย์ประถม

78 3101630771 เด็กชายกิตติร'ช ติษราชา ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ วิหย์ประถม

79 3101630296 เด็กชายกิตติร'ช เหมะ ป.ร โรงเรียนจอย วิทย์ประถม

80 3101631274 เด็กชายกิตติพงต์ เสนามิตร ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห ์ ว ิหย์ประถม

81 3101631275 เด็กชายกิตติพศ สังคหะพงต์ ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิทย์ประถม

82 3101630772 เด็กชายกิตติส ักด็ โกละกะ ป.ร โรงเรียนธิดาแปพระ วํหย์ประถม

83 3101631276 เด็กชายกิตติส ัภด็ ศรีสวัสต ป.4 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิทย์ประถม

84 3101630773 เด็กหญิงกิตรตา ศรีเมธากุกทกุล ป.4 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย์ประถม

85 3101630774 เด็กหญิงกีรัตยา เหพสืรี ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย์ประถม

86 3101630297 เด็กหญิงกุป ็าภ ัลย์ นาคทอง ป.6 โรงเรียนจอย วิหย์ประถม

87 3101630775 เด็กหญิงก,ลปรียา คั้นเข้ง ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิหย์ประถม

88 3101630776 เด็กหญิงก,ลิสรา สันเพชร ป.ร โรงเรียนธิคาแปพระ วิทย์ประถม

89 3101630264 เด็กชายเกตสิรี ปีนวล ป.6 โรงเรียนอนุบาลสราษฎร์ธานี วิทย์ประถม

90 3101631107 เด็กหญิงเกศสตา รอตภัย ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิหย์ประถม

91 3101630341 เด็กหญิงแกมไหม ทินลานห;ม ป.6 โรงเรียนจอย วิทย์ประถม

92 3101630270 เด็กชายโกสิต สฺวรรทแฮง ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ว ิหย์ประถม

93 3101630777 เด็กชายขจรสักตั๋ สักกะณรงค์ ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิหย์ประถม

94 3101630778 เด็กหญิงชรินหร'ทิพย์ ใจงาม ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย์ประถม

95 3101630779 เด็กหญิงขวัญข้าว ค่าทอง ป.5 โรงเรียนธิตาแปพระ วิทย์ประถม

96 3101630107 เด็กหญิงขวัญชนก ทองด่าสิง ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย์ประถม

97 3101630108 เด็กหญิงขวัญทิชชา เวชกุล ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี าทย์ประถม

98 3101631587 เด็กหญิงเขมวิรา ส ินรรภ ัทร ป.ร โรงเรียนวมินหร์วิทยา (คั้วเหมิง) วิทย์ประถม

99 3101631108 เด็กหญิงเขมวิรา อมพฺกานน ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ วิทย์ประถม

100 3101630265 เด็กชายเขมทิ'ต รอดภัย ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ว ิทย์ประถม

101 3101630525 เด็กชายเขมพ้ชร์ พชรากรต่อสกุล ป.6 โรงเรียนเทพมิครสืกษา าทย์ประถม

102 3101631109 เด็กหญิงเขปีกา สังข์ประคอง ป.4 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย์ประถม

103 3101630266 เด็กหญิงเขปีสรา แก้วสว่าง ป.ร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย์ประถม

104 3101630267 เด็กหญิงเขปีสรา ใจสมหร ป.ร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิหย์ประถม

105 3101631110 เด็กหญิงเขมิสรา ปวงชุม ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย'ประถม
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ประก-น!lรายชอชุ้นสิหธิ้ฟ ิอบ การแข ่งฟ ันทางว ิชาการ ระลิบนานาชาลิ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระต ับเขดทีนที สอบวันอาทิดปที 12 มกราคม 2563 ห ้อ งส อ บ ท ี่

รชา รทยาคาสตร์ ระตับประถมสิกษา
ส่าน ้กงานเขตพื้นท ีการสิกษาประถมสิกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 A

ถเ อาคารชุบปนุท ทีน 2 ป.4/4 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์

ลำ๙'บ 
ใ?!

เลขประจำตัว 
สอบ

ทีอ-สฦล ทีน โรงเวัยน วิชาทีสอบ

106 3101631588 เล็กหญิงเขมิสรา ชุญส่าราญ ป.6 โรงเวัยนวบินทร์รทยา (ทีวเหบิง) วิทย์ประทม

107 3101630298 เล็กชายดณพศ จันทร์ค่า ป.6 โรงเวัยนจอย วิทย์ประถม

108 3101631281 เล็กชายคเณสิพศ สุงประเสรีรุ)อ่ง ป.ร โรงเวัยนมาบิดาบุเคราะห์ วิหปประถม

109 3101630109 เล็กชายคมกถต สม]วัติแก้ว ป.ร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทปประถม

110 3101630780 เล็กหญิงครองขวัญ รนคาวรรท! ป.4 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย์ประถม

111 3101630299 เล็กชายครองวัฐ ชุหธชนะ ป.6 โรงเรียนจอย วํทย์ประถม

112 3101630110 เล็กชายตันธํสรณ' ทองจันทร์ ป.ร โรงเรียนอบุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย์ประถม

113 3101631648 เล็กชายคาบิน โพรจ ันทร์ ป.5 โรงเรียนอนุบาลหบุน้อย วิทย'ประถม

114 3101630781 เล็กชายคาร์มอน โมเตอร์ ป.6 โรงเรียนรคาแม่พระ วิทปประถม

115 3101630782 เล็กหญิงติรภ ัสสร ค่มหอง ป.6 โรงเรียนรคาแม่พระ วิทปประถม

116 3101631278 เล็กหญิงติตา เทพพิทักษ์ ป.6 โรงเรียนมานีดาบุเคราะห์ ว ิหย่ประถม

117 3101631279 เล็กชายFเท่!ชญ' มาศภสิน ป.4 โรงเรียนมานีดาบุเคราะห์ วิทย่ประถม

118 3101631596 เล็กหญิงค,ท่!ญญา คงแง่ง ป.6 โรงเรียนอนุบาลกฺลบุดร วิทน้ประถม

119 3101630783 เล็กหญิงค,ถ!ญญา ค่าพ่ม ป.5 โรงเรียนรดาแม่พระ วิทปประถม

120 3101631280 เล ็กหญ ิงfเท่!ญญา วักพรหม ป.ร โรงเรียนมานีตานุเคราะห ์ ว ิหย่ประถม

121 3101631649 เล็กชายดฺณานนด์ ข่วยนคร ป.ร โรงเรียนอบุบาลหนุน้อย วิหย์ประถม

122 3101630300 เล็กชายคฺณานนท์ จงประเสวัฐ ป.5 โรงเรียนจอย วิหย์ประถม

123 3101630111 เล็กชายคฺณาสิน สกลแก้ว ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทน้ประถม

124 3101630784 เล็กหญิงจวัยาวล็ เพชรศวั ป.6 โรงเรียนรดาแม่พระ วิทปประถม

125 3101631650 เล็กชายจอมพล พรนราตล ป.6 โรงเรียนอบุบาลหนุน้อย วิทย์ประถม

126 3101631651 เล็กหญิงจันทกานติ๋ รนดาวร ป.6 โรงเรียนอบุบาลหนุน้อย วิทน้ประถม

127 3101630112 เล็กหญิงจันทวัช รนสฦล ป.ร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิหปประถม

128 3101630444 เล็กหญิงจิญาทัฒน้ ตันติกิติทียฤล ป.6 โรงเรียนเทพบิดรสิกษา วิหย์ประถม

129 3101630445 เล็กหญ ิงรณณพัต ทรหด ป.6 โรงเรียนเทพบิดรสิกษา วิทย่ประถม

130 3101630785 เล็กหญ ิงรณณพัต นิลทัพ ป.6 โรงเรียนรดาแม่พระ วิทย์ประถม

131 3101630113 เล ็กหญ ิงรณณทัด ผฤงเติยรติยศ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย์ประถม

132 3101630786 เล ็กหญ ิงรดาภา โชคทียกวิน ป.ร โรงเรียนรดาแม่พระ วิทน้ประถม

133 3101631282 เล ็กหญ ิงรดาภา วิเทียรนพวงส์ ป.4 โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ ว ิหย์ประถม

134 3101631283 เล ็กหญ ิงรตณ ัฐดา รนทสุวรรณโณ ป.4 โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ วิทย์ประถม

135 3101630787 เล ็กหญ ิงรตต ิท ัฌป พิฦลทอง ป.4 โรงเรียนรดาแม่พระ วิหน้ประถม

136 3101630788 เล ็กหญ ิงรตติมา แข่ด ั้ง ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย์ประถม

137 3101631284 เล ็กหญ ิงรตพิชญา ชาดริ ป.4 โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ วิทย์ประถม

138 3101630446 เล็กหญ ิงรดรก้ญญา รดราต ิรมร ป.6 โรงเรียนเทพบิดรสิกษา วิหปประถม

139 3101630448 เล ็กชายรรภ ัทร สิงหนาท ป.6 โรงเรียนเทพบิดรสิกษา วิหย์ประถม

140 3101630447 เล ็กชายรรภ ัทร รนหร์แก ้ว ป.ร โรงเรียนเทพบิดรสิกษา วิหย์ประถม
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ประกาศราบที่อผุ!มสิทธสอบ การแที่งที่'นหางวิรทการ ระลับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 
รอบแรก : ระดับIขดพบที่ สอบวันอาทิดปที่ 12 มกราคม 2563 

วิชา วิทยาสาสดร์ ระดับประถมสืกษา 
สำปักงานเขตฟ้นท ี่การส ืกษาประถมสืกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

ทเ อาคารแบปไ)ห ท่ี'น 2 ป.4/5 โรงเรียนมาบิดาไ)เคราะห์

ที่อ-สrเส ท่ีน โรงเรียน

หัองสอบที่

5
วิชาที่สอบ

141 3101630114 เด็กหญ ิงวิรวรรณ รติมาภร ป.6 โรงเรัยนอไ)บาลสราษฎร์ธานี วิทปประถม

142 3101630449 เด ็กชายว ิระพงค ่ยมว ินรท ป.6 โรงเรัยนเหพบิตรสืกษา วิหปประถม

143 3101631541 เด็กหญิงวิร ัชญา คงวินหร์ ป.6 โรงเรัยนวบินหร์วิหยา (ดัวเหบิง) วิหปประถม

144 3101630115 เด็กหญิงวิร ัชญา โชคธนะสภลที่ย ป.6 โรงเรัยนอไ)บาลสราษฎร์ธานี วิหปประถม

145 3101630789 เด็กชายวิร ัป ็ส ์ ด่านชนะ ป.6 โรงเรียน{รดาแม่พระ วิทที่ประถม

146 3101630116 เด ็กหญ ิงว ิร ัเต ิกาล สืบร)ข ป.6 โรงเรียนอไ)บาลสุราษฎร์ธานี วิทปประถม

147 3101631285 เด ็กหญ ิงวิราภรณ ์ สำสิ ป.6 โรงเรียนมานีดาไ)เคราะห์ วิทปประถม

148 3101630117 เด็กหญิงวิราภา ศรีสงที่แก้ว ป.5 โรงเรัยนอไ)บาลสุราษฎร์ธานี วิทย์ประถม

149 3101630790 เด็กหญ ิงวิราวรรณ ติรอด ป.ร โรงเรัยนรดาแปพระ วิทปประถม

150 3101630118 เด ็กหญ ิงวิรป ันท ์ ใจติ ป.6 โรงเรัขนอไ)บาลสุราษฎร์ธานี วิหปประถม

151 3101630791 เด็กหญิงจุฑามณี วิเที่ยร ป.6 โรงเรียนธิตาแปพระ วิทปประถม

152 3101630792 เด็กหญิงจุฑามาศ คงค่า ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิหปประถม

153 3101630119 เด ็กชายจุมพลกัหร์ เฟง1เญดัน ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทปประถม

154 3101630793 เด็กหญิงจุฬาดักษถ! เกื้อด้วง ป.6 โรงเรัยนธิดาแม่พระ วิหปประถม

155 3101631112 เด็กชายเจตที่สถษ'$ สุวรรณฬฒที่ ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิหชประถม

156 3101631111 เด ็กชายเจตบิฬพร เฟ็งศรี ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิหย์ประถม

157 3101631723 เด็กชายเจตผล ผสิวรรณ ป.ร โรงเรียนอไ)บาลหไ)น้อย วิหปประถม

158 3101630794 เด็กหญิงฉวีวรรณ หิบหอง ป.ร โรงเรียนธิดาแปพระ วิทปประถม

159 3101631652 เด็กชายดันหพัฒที่ หองเรีอง ป.4 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิหปประถม

160 3101630450 เด ็กหญ ิงชญารป สิทธิเกษมสิจ ป.6 โรงเรียนเหพบิดรสืกษา วหย์ประถม

161 3101630795 เด็กชายชญานบ กรีป ัญญานนท์ ป.ร โรงเรียนธิดาแปพระ วิทที่ประถม

162 3101630796 เด็กชายชญานนท์ สุวรรณฬฒที่ ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ วิหที่ประถม

163 3101630798 เด็กหญิงชญาบิศ Vjnเฉื่อย ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิหปประถม

164 3101630797 เด็กหญิงชญาบิศ สะโรจที่ ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทปประถม

165 3101630451 เด็กหญิงชญาบิศ สุวรรณมณี ป.6 โรงเรียนเทพบิดรสิกษา วิทย์ประถม

166 3101631286 เด็กหญิงชญาบิษะf ที่าปราง ป.6 โรงเรียนมานีดาไ)เคราะห์ วิทที่ประถม

167 3101630799 เด็กหญิงชญาบิ แก้วทองด้วง ป.ร โรงเรียนธิดาแปพระ วิทปประถม

168 3101631542 เด็กหญิงชญาไ)ตม่ เสิศวัฒนาส/ๅล ป.ร โรงเรียนวบิบหร์วิหยา (ที่วเหบิง) วิทปประถม

169 3101630120 เด็กหญิงชฎารัดที่ เบิองพรหม ป.4 โรงเรียนอไ)บาลสุราษฎร์ธานี วิทปประถม

170 3101630800 เด็กหญิงชณีสรา วิรียาก,ลกัทร ป.4 โรงเรียนธิดาแปพระ วิทปประถม

171 3101630121 เด็กชายชนกันต์ วรรณเฟ้ชร ป.4 โรงเรียนอไ)บาลสุราษฎร์ธานี ว ิทย์ประถม

172 3101631543 เด็กหญิงชนกานต์ เล ํศวัฒนาสๆล ป.6 โรงเรียนวบินทร์วิทยา (ที่วเหบิง) วิทปประถม

173 3101630801 เด็กหญิงชนมน ฟ้ท์กที่วงค่ ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ วิทปประถม

174 3101630802 เด็กหญิงชนสรณ' ท์บนหน ป.5 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทปประถม

175 3101631653 เด็กหญิงชบัญที่คา ชสิกรปวงต์ ป.6 โรงเรียนอไ)บาลหไ(น้อย วิหชประถม
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ประกาศร-เยริ)อ^ไนีสิหรสอบ การแข ่งฟ ันหางว ิชาภาร ระฅับนานาชาศิ ประจำฃ พ.ศ. 2563 
รอบแรก : ระด ับเขตฟ้บที่ สอบวันอาทิดย์ท ี่ 12 มกราดม 2563 

วิชา วิทยาดาสต,ร์ ระดับประถมดักษา 
ส ่าฟ ักงานเขตพนที่การดักษาประถมดักษาสุราษฎร์ธานี เขต I 

ณ อาคารขฺนปนุห if'น 2 ป.4/6 โรงเรียบมานีตานุเคราะห์

ริ}อ-สก.ส ริ}''น โรงเรียน

หัองสอบที่

6
วิชาที่สอบ

176 3101630301 เด็กหทุ)งชฟัญริ!ดา ริ}พเวสารัช ป.6 โรงเรัยนจอย วิทย์ประถม

177 3101631287 เด็กหญิงชนัญริ}ดา ควงโส ป.6 โรงเรียนมานีตาบุเคราะห์ วิทย่ประถม

178 3101630804 เด็กหญิงชฟัญริ}ตา สก,ลฟันย์ ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย์ประถม

179 3101630803 เด็กหญิงชฟัญริ}ตา แพนาค ป.5 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย์ประถม

180 3101630805 เด็กหญิงชฟัตดา ว ิรันทรั ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย์ประถม

181 3101630302 เด็กชายชฟันตพล ฟัอยสรัาง ป.4 โรงเรัยนจอย วิทย์ประถม

182 3101630122 เด็กหญิงชฟันรดา คงแถวทอง ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย์ประถม

183 3101631288 เด็กหญิงชบากานด' ข่านา ป.6 โรงเรัยนมาบิดานุเคราะห์ วิทย'ประถม

184 3101631654 เด็กหญิงชนากานด' ฟัฌฟัรักษา ป.6 โรงเรัยนอบุบาลหนุน้อย วิทย์ประถม

185 3101630806 เด็กหญิงชนากานต์ มณีวรรณ ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย์ประถม

186 3101630807 เด็กหญิงชปีภา เที่งทอง ป.6 โรงเรัยนธิดาแม่พระ วิทย์ประถม

187 3101631289 เด็กหญิงชบิดาภา วิดรา/}รมย์ ป.6 โรงเรัยนมาบิดาบุเคราะห์ ว ิหย์ประถม

188 3101631544 เด็กหญิงชบิภรณี รักการ ป.ร โรงเรัยนวบิบหรัวิทยา (สัวเหบิง) วิทย์ประถม

189 3101631290 เด็กหญิงชบิสรา ประดูใหญ่ ป.4 โรงเรัยนมาบิดาบุเคราะห์ ว ิหย์ประถม

190 3101630808 เด็กหญิงชบิสรา เพชรครั ป.4 โรงเรัยนธิดาแม่พระ วิหย่ประถม

191 3101630809 เด ็กหญ ิงชมพ ูเนกข ่ปลอดภ ัย ป.6 โรงเรัยนธิดาแม่พระ วิทย์ประถม

192 3101630452 เด็กชายชยธร เรัองครั ป.6 โรงเรัยนเทพมิดรดักษา วิหย์ประถม

193 3101630810 เด็กหญิงชยํคา บุญมา ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย์ประถม

194 3101630811 เด็กหญิงชอสรา อำไพเฝ็อง ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย์ประคม

195 3101631763 เด็กชายชบุดา ประวิ'นบาน ป.ร โรงเรียนสารสาสน์ว ิเทคสุราษฎร์ธานี วิทยประถม

196 3101630133 เด็กชายชโยดม เสัอสฤล ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ว ิหย์ประถม

197 3101630812 เด็กหญ ิงชรันทรัท ิพย์ จรารัดป ป.4 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย์ประถม

198 3101630813 เด็กหญิงชลกนก อหิ'ยบุญญะลาภา ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิหชประถม

199 3101630814 เด็กหญิงชลชนก ส่าดัญวิดต' ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย์ประถม

200 3101630123 เด็กหญิงชลคา ตงดมคง ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ว ิหย์ประถม

201 3101630124 เด ็กหญ ิงชลรชา วงดัวริ}รวัฒน้ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษป็รัธานี วิทย์ประถม

202 3101630125 เด็กหญิงชลพรรษ พ่วงวินดา ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรัธานี วิทย์ประถม

203 3101630126 เด็กหญิงชลลดา ร}มเพชร ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ว ิหย์ประถม

204 3101631655 เด็กชายชวกร ฟัยบิวัฌนา ป.4 โรงเรียนอบุบาลหนุน้อย วิทย์ประถม

205 3101630127 เด็กชายชวณีฐ วิ''นทรัวรเชษรฺ) ป.ร โรงเรียนอบุบาลสุราษฎร์ธานี ว ิหย์ประถม

206 3101631545 เด็กหญิงชวัลลักษณ์ บัวบาน ป.4 โรงเรียนวมินทร์ว ิทยา (ภัวเหมิง) วิหย์ประถม

207 3101630128 เด็กชายชวัลวิช วิ'กรหนุ ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย'ประถม

208 3101631656 เด ็กชายชวัลวิหย์ ปวยเกส์ยง ป.4 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิทย'ประถม

209 3101631291 เด็กชายริ}'ชชานนท์ เร ีองวินหร์ ป.6 โรงเรียนมานีดานุเคราะห ์ วิทย'ประถม

210 3101631292 เด็กหญิงริ}'ชฎาภรณ์ ปวงชูศรั ป.4 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิทย์ประถม
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ประกาศรายริ}อ*สู้นีสิหธสอบ การแข่งริ)'นพางวิรทการ ระทันนานารทศิ ประจำปี พ.ศ. 2563 
รอบแรก : ระค ับเขตพนที่ สอบวันอาทิตปที่ 12 บกราคม 2563 

วิชา วิทยาศาสตร์ระค ับประถมคักษา 
ส่าน้กงานเขตพนที่การคักษาประถมคักษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

ณ อาคาร 5 *11  ป.5/1 โรงเรียนมานีดาน ุเคราะห ์

ห้องสอบที่

7
ลำดับ

vi
เลขประจ่าคัว 

สอบ
ริ}อ-สสุล ปน โรงเรียน วิชาที่สอบ

211 3101631293 เด็กชายป'ชนนท์ กรดหนุ ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ ว ิทย่ประถม

212 3101631294 เด็กชายป,ชนันท ์ สุรทิน ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วิทย'ประถม

213 3101630815 เด็กชายป'ชพล กริ}ราน้นตวัฒน์ ป.ร โรงเรียนรคานม'พระ วิทปประถม

214 3101630129 เด็กหญิงปญญา ปลอดจันทร์ ป.5 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทน้ประถม

215 3101630130 เด็กหญิงป'ญญาบุช นามนวล ป.6 โรงเรียนอนุบาลสราษฎร์ธานี วิทน์ประถม

216 3101630303 เด็กหญิงปญญาบุช พฤกษวานิช ป.6 โรงเรียนจอย วิหปประถม

217 3101631295 เด็กหญิงปญญาพัทป ศรีสวัสตี' ป.6 โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ ว ิหยประถม

218 3101631296 เด็กหญิงชาครียา ทองสุวรรณ ป.4 โรงเรียนมานีคานุเคราะห ์ วิทย์ประถม

219 3101630816 เด็กชายชานน สอนสุทธิ ป.ร โรงเรียนธิดาแปพระ วิทปประถม

220 3101630453 เด็กชายชานนวรรธป บุ้สกฺล ป.6 โรงเรียนเทพนีตรคักษา วิทปประถม

221 3101630454 เด็กหญ ิงชามาวิร์ เรีองทอง ป.ร โรงเรียนเทพนีดรคักษา วิทปประถม

222 3101630820 เด็กหญิงชาลิสา คัาเจริญ ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ วิหย์ประถม

223 3101630818 เด็กหญิงชาลิสา ฉํมบุ้ทอง ป.ร โรงเรียนธิดาแปพระ วิทปประถม

224 3101630821 เด็กหญิงชาลิสา เชนรีตน' ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย์ประถม

225 3101631297 เด็กหญิงชาลิสา ธรรมตี ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิทปประถม

226 3101630817 เด็กหญิงชาลิสา นาคสวาท ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิหปประถม

227 3101631546 เด็กหญิงชาลิสา ไพ'ทุรย์ ป.6 โรงเรียนวมินทรีว ิทยา (คัวเหนีง) วิหปประถม

228 3101630819 เด็กหญิงชาลิสา วริ}ราน้บดวัฒน์ ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ วิทน้ประถม

229 3101631547 เด็กหญิงชาลิสา หวยบุ้ย ป.6 โรงเรียนวมินทรีว ิทยา (คัวเหม่ง) วิทปประถม

230 3101630455 เด็กหญิงชาลิสา ตริเล็ก ป.ร โรงเรียนเทพมิตรคักษา วิหย์ประถม

231 3101631298 เด็กหญิงปตชญา ว}ณโรจน์ ป.ร โรง เรียนมานีตานุเคราะห์ วิทย์ประถม

232 3101631657 เด็กชายปนาธิป ตะเภาน้อย ป.4 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิหปประถม

233 3101630823 เด็กหญิงปโนรส เพชรอา}ธ ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย์ประถม

234 3101631548 เด็กชายริ}ษทเพงคั วงค ักระพ ้น๙ ป.ร โรงเรียนวม่นทรีว ิทยา (คัวเหม่ง) วิหปประถม

235 3101630822 เด็กหญิงปสา เพชรหบุ ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย์ประถม

236 3101630456 เด็กหญิงปวาพร สก,ลวรคักตี ป.6 โรงเรียนเทพมิตรคักษา วิทย์ประถม

237 3101630824 เด็กหญิงปนชยาภรก! ทองศรี ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ วิทน์ประถม

238 3101630132 เด็กหญิงชตีกาญจน์ (สู้Ilfอ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรีธานี วิทปประถม

239 3101630131 เด็กหญิงชฺต ีกาญจน์ สุฃกล็น ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย์ประถม

240 3101630825 เด็กหญิงชตีมน'ทน์ เรยดจ ันทรี ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ วิทย์ประถม

241 3101631113 เด็กชายเร่}คบุ้เกียรด็ พิมเสน ป.ร โรงเรียนธิตาแม่พระ วิหย์ประถม

242 3101631125 เด็กหญิงโชติกา วงษ์ทอง ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทปประถม

243 3101631126 เด็กหญิงโชษิตา ทองตีบ ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทปประถม

244 3101630134 เด ็กหญ ิงชาราห ์ กีเรลท์ ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย์ประถม

245 3101630826 เด็กหญิงญพิภา ศรีสุวรรณ ป.5 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทน้ประถม
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ประกาด่รายริ}อผู้มส์หธิ้สอบ การแข ่งข ่นหางว ิซาการ ระทับนานาชาติ ประจำปี M.PI. 2563 
รอบแรก : ระด ับเขตพนทึ่ สอบวันอาทิตย์ท ี่ 12 มกราคม 2563 

วิชา วิทยาคาสตร์ระด ับประถมค์กษา 
สำน้กงานเขตพนที่การสืกษาประทมค์กษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

ณ อาคาร 5 *11  บ่.5/2

หองสอบที่ 

8
ลำดับ

ท่ี
เลขประจ่าตัว 

สอบ
ริ}อ-สกล ริ!!น โรงเวัยน วิชาทึ่สอบ

246 3101630135 เด็กหญิงญัยดา ยูโซะ ป.ร โรงเวัยนอ!!บาลสุราษฎริธานี ว ิทย์ประถม

247 3101630457 เด็กหญิงญาณิคา ทองปาน ป.6 โรงเรียนเทพมิครสืกษา วิทย'ประถม

248 3101630304 เด็กหญิงญาทเคา ธรรมวักษา ป.ร โรงเวัยนจอย วิทย์ประถม

249 3101630136 เด ็กหญ ิงญาfflคา วักชฺม ป.4 โรงเวัยนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย์ประถม

250 3101630828 เด็กหญิงญาทํเคา สุราราษฎร์ ป.ร โรงเวัยน*ดาแปพระ วิทย์ประถม

251 3101630827 เด็กหญิงญาณํคา เสวกวัง ป.ร โรงเรียนธิดานม'พระ วิทย์ประถม

252 3101631299 เด็กหญิงญาบิสา คงเจ่วัญ ป.6 โรงเวัยนมามิตาบุเคราะห์ ว ิหย์ประถม

253 3101631300 เด็กชายฐปนนท์ เด ็ดวักห์ท ิพย์ ป.6 โรงเวัยนมาบิดานุเคราะห์ วิทย์ประถม

254 3101630137 เด็กหญิงฐปนี กล่อมบ่]อง ป.6 โรงเวัยนอนุบาลสุราษฎริธานี ว ิหย์ประถม

255 3101630829 เด็กหญิงฐาถ่เตา พัฒนฬงท์ ป.5 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย์ประถม

256 3101630830 เด็กหญิงฐานีตา ครีทอง ป.6 โรงเวัยนรดาแม่พระ วิหยํประถม

257 3101631301 เด ็กหญ ิงฐารกา จิตรา/iรมย์ ป.4 โรงเวัยนมาบิดานุเคราะห์ ว ิหย่ประถม

258 3101630138 เด็กหญิง§ญาดา ด่านาม ป.4 โรงเวัยนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย์ประถม

259 3101630831 เด ็กหญ ิงเต ํมา ครีด ่าเงิน ป.4 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย์ประถม

260 3101630139 เด็กหญิงฐดีวรตา ริ}ยสะอาด ป.ร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย่ประถม

261 3101630832 เด็กหญิงฐด็วรดา แข่ดั้ง ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ วิทย์ประถม

262 3101631302 เด ็กหญ ิงเด ็วรดา แนบนีมิตร ป.6 โรงเรียนมาบิดานุเคราะห์ วิทย์ประถม

263 3101630140 เด ็กชายณวัตร สุนทรปิยะฬนธิ ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย์ประถม

264 3101631658 เด็กชายณฐกร คงเรีอง ป.5 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิหย์ประถม

265 3101631303 เด็กชายณฐกร ทองคำ ป.ร โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ ว ิหยํประถม

266 3101630833 เด็กหญิงณฐพร วัดนวัตป ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย์ประถม

267 3101630834 เด็กชายณฐพล เทพเลึ๋อน ป.ร โรงเรียนธิดาแปพระ วิหย์ประถม

268 3101631751 เด ็กหญ ิงณฐมณฑ์ สืลประชาวงค์ ป.6 โรงเรียนนานาชาดีสุราษฎร์ธานี ว ิหย์ประถม

269 3101630305 เด็กชายณฐวัฒน์ สามด่า ป.ร โรงเรียนจ่อย วิทยํประถม

270 3101631304 เด ็กหญ ิงณเตา เหล่าหองฦล ป.ร โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ ว ิหย์ประถม

271 3101630835 เด็กหญิงณฬฒน้ วัชวันหริพร ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิหย์ประถม

272 3101630836 เด็กชายณฬห๔ กร๔  ริ!๒ ณรงค์ ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ ว็ทย์ประถม

273 3101630141 เด็กหญิงณฟ้ชญา ธนฐานสnล ป.ร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย์ประถม

274 3101630155 เด็กหญิงณไพพรรณ ทิกุลทอง ป.5 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ว ิหย์ประถม

275 3101630837 เด็กหญิงณภัคมน ณ อ,บล ป.6 โรงเรียนธิตาแม่พระ วิทย์ประถม

276 3101631305 เด็กชายณภัทร พรพฺทธานนท์ ป.ร โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ วิทย์ประถม

277 3101631306 เด็กหญิงณลินธินา สมภักดี ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ ว ิหย์ประถม

278 3101631307 เด็กหญิงท!:ชชา เทพค์ม ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ ว ิหย่ประถม

279 3101630838 เด็กหญิงณัชชา วิเคษคณาๆล ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิหย์ประถม

280 3101630142 เด็กหญิงณัชชา สํจ่จาเฉสืยว ป.ร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ว ิหย์ประถม
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ประกาศราย'ฟ้อ^''มีสัหรสอบ การแข ่งฟ ันพางวิชาการ ระลันนานาชาฅํ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระด ับเขตพนพี่ สอบวันอาทิตยีพ ี่ 12 มกราคม 2563 ห ้อ งส อ บ ท ี่

วิชา ว ิทยาศาสตรี ระดับประถมดักษา
สำนักงานเขตพื้นพ ี่การดักษาประถมดักษาสฺราษภูร ีธานิ เขต 1 Q

ณ อาคาร 5 ช็โน 1 ป.ร/3 โรงเรียนมานิดาชูเคราะห์

ลำตับ 
ท่ี

เลขประจ่าตัว 
สอบ

พ่ีอ-สก.ล ฟ้น์ โรงเรียน วิชาพี่สอบ

281 3101631308 เต็กหญิงณัชฌฟันท์ ศรีเปารยะ ป.ร โรงเรียนมานิตาชูเคราะห์ วิทย์ประถม

282 3101630839 เด็กขายณัชพล จา^จารีค ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทยีประถม

283 3101631309 เด็กหญิงณัฎฐณิชา โททอง ป.4 โรงเรียนมานิตาชูเคราะห์ วิทยีประถม

284 3101630458 เด็กหญิงณ์ฎ;3วรีย ี โปอินทรี ป.6 โรงเรียนเทพมิตรดักษา วิทยีประถม

285 3101630143 เด ็กหญ ิงณ ์ฎรก ัญญา ภูมิจิตร ป.ร โรงเรียนอชูบาลสุราษ-ฎรีธานี วิทย์ประถม

286 3101631310 เด็กหญิงณ ัฎฐกันป เม่นงาม ป.6 โรงเรียนมานิตาชูเคราะห์ ว ิหยีประถม

287 3101630144 เด็กหญิงณ ัฎฐกานต์ ชูมาก ป.6 โรงเรียนอชูบาลสัราษภูรีธานี วิทยีประถม

288 3101630842 เด็กหญิงณัฏรุ)ชยา เอี่ยมยี ป.ร โรงเรียนธิตาแม่พระ วิหยีประถม

289 3101631311 เด็กหญิงณ์ฎฐณิชซา จิ'นหาญ ป.6 โรงเรียนมานิตาชูเคราะห์ วิทยีประถม

290 3101631549 เด็กหญิง£ฟัฎฐณ์ชา คงทอง ป.5 โรงเรียนวมินทรีว ิทยา (ฮํโวเหมิง) วิทยีประถม

291 3101630306 เด็กหญิงถ่เฎรณ์ชา ศรีน้อย ป.ร โรงเรียนจอย วิทยีประถม

292 3101631312 เด็กหญิงณ์ฎฐณ์ชา แสงสา'าง ป.6 โรงเรียนมานิตาชูเคราะห์ ว ิหยีประถม

293 3101630840 เด็กหญิงณ์ฎฐธิตา ว ัณนพร ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ วิหยีประถม

294 3101630459 เด็กหญิงณ ์ฎฐ์วรัตน์ เนตรนพรัตน์ ป.6 โรงเรียนเทพมิตรดักษา วิหยีประถม

295 3101631550 เด ็กหญ ิงณ ์ฎรา แข ่ร ่ว ป.6 โรงเรียนวมินทรีว ิทยา (สัวเหมิง) วิทยีประถม

296 3101630841 เด ็กหญ ิงณ ์ฎรากร รักสวัสคิ้ ป.5 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทยีประถม

297 3101631313 เด ็กหญ ิงณ ัฎเดา ยอตวงห์ ป.6 โรงเรียนมานิดาชูเคราะห์ ว ิทยีประถม

298 3101630307 เด็กชาย£ฟัฎ^ ค่าเนตร ป.ร โรงเรียนจอย วิทยีประถม

299 3101631314 เด็กชายท่เฐกฤต จุนเด็น ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ว ิหยีประถม

300 3101631315 เด็กชายณัฐกฤต รมายอม ป.5 โรงเรียนมานิตาชูเคราะห์ ว ิทยีประถม

301 3101630843 เด็กหญิง{นรกฤตา ธนะภาส ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ รทย'ประถม

302 3101630308 เด็กหญิงณ ์ฐกัญจปี สอนสง ป.ร โรงเรียนจอย วิทยีประถม

303 3101631316 เด็กชายถรัฐชนน จิ'นทรีขาว ป.6 โรงเรียนมานิตาชูเคราะห์ วิทยีประถม

304 3101630844 เด็กหญิงถ่เฐชนน มิศรี ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทยีประถม

305 3101630845 เด ็กหญ ิงณ ัรชยา จา^ปกรณ์ ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิหยีประถม

306 3101630145 เด็กหญิงณัฐณ ์ชา ขาวเยียว ป.6 โรงเรียนอชูบาล?(ราษภูรีธานิ ว ิหยีประถม

307 3101631660 เด็กหญิงณ์ฐณ ิชา เงาพ ีห ักห ์ด ัลป ีน ป.ร โรงเรียนอชูบาสหชูน้อย วิทยีประถม

308 3101630309 เด็กหญิงณัฐณ ิชา วันหะ ป.6 โรงเรียนจอย วิทยีประถม

309 3101630848 เด็กหญิงณัฐณิชา ถาวรสัน ป.5 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทยีประถม

310 3101631317 เด็กหญิงณ์ฐณ ์ชา นพภูณ ป.6 โรงเรียนมานิตาชูเคราะห์ วิทยีประถม

311 3101631551 เด็กหญิงณ ัรณ ์ชา ปานแตง ป.ร โรงเรียนวมินทรีว ิทยา (สัวเหมิง) วิหยีประถม

312 3101630847 เด็กหญิงณ์ฐณ ิชา มิเพียร ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิหยีประถม

313 3101630846 เด็กหญิงณ์ฐณ ์ชา ฤหธิวงดั ป.5 โรงเรียนรตาแม่พระ วิทยีประถม

314 3101631659 เด ็กหญ ิงณ ัรณ ์ชา สังข์ทองงาม ป.5 โรงเรียนอนุบาลหชูน้อย วิหยีประถม

315 3101630849 เด็กหญิงณัฐณ ิชา หนักแก้ว ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทยีประถม
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ประภาศรายริ}อ^ไ น ีส หิธสอบ การแข ่งฟ ันหางรรทการ ระท ันนานารทดิ ประจำปี พ-ศ. 2563
รอบแรก : ระด ับเขตพนที่ สอบวันอาหิตก้ที่ 12 มกราคม 2563 ห้องสอบที่

วิชา ว ิหยาคาสตริ ระดับประถมสกษา
สำน้กงานเขตพื้นท ี่การสกษาประถมสกษาสุราษฎร์ธานี เขด 1 10

ณ อาคาร 5 ริ?น 1 ป.5/4 โรงเรียนมานีดาบุเคราะห์

ล่าดับ 
ท่ี

เลขประจ่าตัว 
สอบ

ริ}อ-สกล ริ?น โรงเรียบ วิชาที่สอบ

316 3101630850 เสกหญิงถ!ฐ£นีชาข่ สุนีเกสุ ป.ร โรงเรียนรดาแปพระ วิทก้ประถม

317 3101630460 เด็กชายณัฐดน้ย หิพก้เนีอง ป.6 โรงเรียนเหพมิดรสกษา วิหยํประถม

318 3101630851 เด็กชายถ!ฐดน้ย เพชรสังข์ ป.ร โรงเรียนรตาแม่พระ วิทก้ประถม

319 3101630852 เด็กชายท!ฐคน้ย วงสเสถียร ป.6 โรงเรียนรดาแปพระ วิหก้ประถม

320 3101630853 เด็กห(ฐงถ่!ฐหิชา คงคาข่วย ป.6 โรงเรียนรดาแปพระ วิทก้ประถม

321 3101631661 เด็กชายณัฐธเนศ ยวนเถีด ป.5 โรงเรียนอบุบาลหบุน้อย วิทก้ประถม

322 3101630854 เด็กหญิงท่นุ้jรคา ค่าเหด็ก ป.5 โรงเรียนรดาแม่พระ วิหย์ประถม

323 3101630310 เด็กหญิงถ!ฐธิคา นข่ที่ง ป.ร โรงเรียนจอย วิทย์ประถม

324 3101630146 เด ็กหญ ิงfแฐธิคา ถั๋นสะท้อน ป.6 โรงเรียนอบุบาลสัราษฎริธานี วิทก้ประถม

325 3101630855 เด็กหญิงท!ฐนรี เฟ้ชรพลอย ป.6 โรงเรียนรดาแปพระ วิหก้ประถม

326 3101631552 เด็กหญิงท!ธูนรี ร ิมไหร ป.6 โรงเรียนวนีนหริว ิหยา (สัวเหมิง) วิทก้ประถม

327 3101630147 เด็กหญิงท!ฐน?ป โพร์ด ัน ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ว ิหก้ประถม

328 3101630148 เด็กหญิงถ่!ฐนีช สันหรกรท!ป ป.4 โรงเรียนอบุบาลสุราษฎร์ธานี ว ิหก้ประถม

329 3101630857 เด็กหญิงถ!ฐนีชา จินดากาญจน้ ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทก้ประถม

330 3101630856 เด็กหญิงท!ฐนีชา แพรด่า ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทก้ประถม

331 3101630149 เด็กชายถ!ฐปดัลก้ ทหรธรรม ป.5 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย์ประถม

332 3101630461 เด็กชายถ่!ฐพนข์ สบรจิต ป.6 โรงเรียนเหพมิดรสกษา วิทย์ประถม

333 3101630858 เด็กหญิงท!ฐรนีช รุ)ด็ภรท!ฟันธิ ป.ร โรงเรียนธิดาแปพระ วิทก้ประถม

334 3101630859 เด็กหญิงถ่!รุ)รีณีก้ ศรีห ่าชอม ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ วิทก้ประคม

335 3101630860 เด็กหญิงท!รุ)รฺจา พรหมอินหริ ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ วิทก้ประถม

336 3101630150 เด็กหญิงถ!ฐวด็ ด'ามุญิ ป.ร โรงเรียนอบุบาลสุราษฎร์ธานี วิหก้ประถม

337 3101631318 เด็กหญิงท!ฐวลัญข่ อินชนะ ป.6 โรงเรียนมานีตาบุเคราะห์ วิหก้ประถม

338 3101630462 เด็กชายท!ฐวัฌนํ ข์วยเกิด ป.ร โรงเรียนเหพมิดรสกษา วิทก้ประถม

339 3101631319 เด็กชายถ!ฐวิชญ' ฉายสรกล ป.6 โรงเรียนมานีตาบุเคราะห์ วิทก้ประถม

340 3101630151 เด็กหญิงณัฐศสืญา หมาบมา ป.4 โรงเรียนอบุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย์ประถม

341 3(01630152 เด ็กหญ ิงถ ่!เดา ทุลสวัสด็ ป.ร โรงเรียนอบุบาลสุราษฎร์ธานี วิหก้ประถม

342 3101631320 เด็กหญ ิงณ ิชกานต์ ฉายสืรีก ฺล ป.6 โรงเรียนมานีดาบุเคราะห์ วิทก้ประถม

343 3101631321 เด็กชายณิชคณ ขวัญข่าย ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ ว ิหก้ประถม

344 3101630153 เด็กหญิงณิชชา สรไชยสัมทหธั๋ ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทก้ประถม

345 3101631553 เด็กหญิงกิ!ชา ศรีฟ้า ป.6 โรงเรียนวมินทร์ว ิหยา (ฮ่?วเหมิง) วิหก้ประถม

346 3101630463 เด็กหญิงณิชาภร แข่แจ้ง ป.6 โรงเรียนเหพมิตรสกษา วิทย์ประถม

347 3101630154 เด็กหญิงเนีชาดัหร เพื้ชรเสน ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ว ิหก้ประถม

348 3101630861 เด็กหญิงตนธิดา วราคมรรา ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทก้ประถม

349 3101631322 เด็กชายดบุพงษ่ ดงแก้ว ป.4 โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ ว ิหก้ประถม

350 3101630862 เด็กหญิงดลพร หองก้อย ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทก้ประถม
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ประกาศรายชึ๋อชุ้ฆสิหร์สอบ การแช ่งฟ ันทางว ิชาการ ระตินนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตที่นที่ สอบวันอาทิตย์ท ี่ 12 มกราคม 2563 ห ้อ งส อ บ ท ี่

วิชา วิทยาคาสตร่ ระดับประถมดักษา 
สำฟักงานเขตที่นท ี่การดักษาประทมดักษาสุราษฎร่ธานี เขต 1

ณ อาคาร 5 A l l  ป.5/5 โรงเรียนมานีดาน ุเคราะห ์ -*■

ลำดับ
ท่ี

เลขประจำตัว 
สอบ

ร่5อ-สก,ล ฟ้น โรงเรียน วิชาที่สอบ

351 3101631554 เด็กหญิงดลพร สกุลฬนธิ ป.6 โรงเรียนวมินทร่ว ิทยา (สัวเหมิง) วิทย์ประกุม

352 3101630863 เด็กหญิงตวงกมล เสนเฉย ป.6 โรงเรียนรตาแปพระ วิทย์ประถม

353 3101630864 เด็กหญิงตวงณภัทร ศรีสุขโชติ ป.ร โรงเรียนรคาแม่พระ วิทย์ประถม

354 3101630865 เด ็กหญิงดุจฟ ้าใส ธาฟัวัตป ป.4 โรงเรียนธิดาแปพระ วิทย์ประถม

355 3101631739 เด็กขายตวัย ว ันหวังสกุล ป.ร โรงเรียนนุ่นวัก 2 ภาษา วิทย์ประถม

356 3101631662 เด็กหญิงตรีท ิพย์น ิภา เตะฐาน ป.4 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิทย์ประถม

357 3101631324 เด็กชายต่อดักติ บุญดงทอง ป.6 โรงเรียนมานิดาบุเคราะห์ วิทย'ประถม

358 3101630464 เด็กหญิงตามฝัน สะอาตแกว ป.4 โรงเรียนเทพมิตรดักษา วิทย์ประถม

359 3101631323 เด็กขายติณณภพ บ,ญคง ป.4 โรงเรียนมานิตาบุเคราะห์ วิทย์ประถม

360 3101631764 เด็กชายติณห' นาควรรณ ป.ร โรงเรียนสารสาสน้ว ิเทศสุราษฎร่ธานี ว ิหย์ประถม

361 3101631114 เด็กชายเตชหัต ณ พัหสุง ป.5 โรงเรียบธิดาแปพระ วิทย์ประถม

362 3101630268 เด็กชายเตข์นหํ นาคทองกุล ป.ร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร่ธานี ไทย'ประถม

363 3101631115 เด็กหญิงเตร่}นิ พินิจดักษร ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ วิทย์ประถม

364 3101631325 เด็กชายหนุธรรม บุญร่ม ป.6 โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ วิทย์ประถม

365 3101630311 เด็กชายทยากร แก้วร่งฟ้า ป.6 โรงเรียนจอย วิหย์ประถม

366 3101630866 เด ็กชายทยาวิร ่ว ัคบพ ับข ์ ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย์ประถม

367 3101631663 เด็กหญิงหรรศชนก เรองนรา ป.ร โรงเรียนอบุบาลหบุน้อย วิทย์ประถม

368 3101630156 เด็กหญิงหรรศฟันท ์ ดัรีวัฌนขํโยกุล ป.6 โรงเรียนอบุบาลสุราษฎร่ธานี วิทย์ประถม

369 3101630867 เด็กหญิงทศปรมิ ทองพ้ฒน์ ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ วิทย์ประถม

370 3101630157 เด็กหญิงหักษพร แย้มเนตร ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร่ธานี วิทย์ประถม

371 3101630158 เด็กชายหัดเทพ เ£๒งหนุ ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร่ธานี วิทย'ประถม

372 3101631664 เด็กหญิงหัตพิชา คงจํบคา ป.ร โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิทย์ประถม

373 3101631555 เด็กหญิงหัศษดา สองแก้ว ป.ร โรงเรียนวมินทร่ว ิทยา (ฮํโวเหมิง) วิหย์ประถม

374 3101631665 เด็กชายทินภัทร ดงจํนคา ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิหย์ประถม

375 3101630868 เด็กหญิงทิพวรรณ โอชฺม ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย'ประถม

376 3101630526 เด ็กชายเทพปรรญญวรรตร เทพเสํอน ป.4 โรงเรียนเทพมิดรดักษา วิทย์ประถม

377 3101631726 เด็กชายแทนธรรม ภิรมย์วักป ป.ร โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิทย์ประถม

378 3101631130 เด็กชายไทเกอร' หวง ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ รทชประถม

379 3101630159 เด็กหญิงธชพรรณ บัวทอง ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร่ธานี วิทย์ประกุม

380 3101631666 เด็กชายธนกร วงดัดัร ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิทย์ประถม

381 3101631326 เด็กชายธนกร ศรียาภัย ป.ร โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิทย'ประถม

382 3101630869 เด็กชายธนกร สังข์ทอง ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิหย์ประถม

383 3101630870 เด็กชายธนกทต คงทรัพย์ ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิหย์ประกุม

384 3101631667 เด็กชายธนกฦต ไชยสิทธิ ป.4 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิหย์ประถม

385 3101630871 เด็กชายธนกกุด ธนาพล ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย์ประถม
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ประกาศราย'ฟ้อejuiviBaอบ การแช ่งช ่นหางว ิชาการ ระลับนานา'ชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขคพบที่ สอบวันอาทิดปที่ 12 มกราคม 2563 ห ัอ งส อ บ ท ี่

รชา ว ิทยาศาสตร์ ระดับประถมสืกษา
สำมิกงาบเขตพื้นท ี่การสืกษาประถมสืกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 1 0

ณ อาคาร 5 ฟ้น 2 ป.5/6 โรงเรียนมานีดาน ุเคราะห ์

ลำ๙'บ 
ท่ี

เลขประจ่าดัว 
สอบ

ฟ้อ-สกล ฟ้น โรงเริยน วิชาที่สอบ

386 3101631668 เด็กชายธนกถต ภูมิสุข ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิหย์ประถม

387 3101630160 เด็กชายธนกฤต ฤทเรยงด์ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎริธานี วิทย‘ประถม

388 3101631327 เด็กชายธนชาติ โพธิเพชร ป.4 โรงเรียนมานีตาบุเคราะห' วิทย'ประถม

389 3101631328 เด็กชายธนดล สุรีวงค' ป.6 โรงเรียนมานีคานุเคราะห์ วิหปประถม

390 3101630161 เด็กชายธนนท์ ธนฐานสฤล ป.ร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ว ิทย์ประถม

391 3101631329 เด ็กชายธนพงกุ้ ดงรอด ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิทย์ประถม

392 3101631669 เด็กหญิงธนพร ธนะภาชน' ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิทย์ประถม

393 3101631670 เด็กชายธนภัพร พิทักษ์ ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิทย์ประถม

394 3101630872 เด็กหญิงธนภัทร มิคโช ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ วิทปประถม

395 3101631330 เด็กชายธนภัทร หลอดติลป๋ ป.5 โรงเรียนมานีตานุเคราะห ์ วิทปประถม

396 3101631671 เด็กชายธนภูมิ ธีรสวัสติ ป.ร โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิทปประถม

397 3101631672 เด็กชายธนรนห' ตรียวง ป.ร โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิหย์ประถม

398 3101631673 เด็กหญิงธนสร นิตปนรา ป.ร โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิทปประถม

399 3101630873 เด็กชายธมิช ฟัฒนเจริญ ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิหย์ประถม

400 3101630312 เด็กหญิงธมิชชา เสัอสถล ป.ร โรงเรียนจอย วิหย์ประถม

401 3101631331 เด็กหญิงธมิญชนก ทองเกดฺ ป.ร โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ วิทปประถม

402 3101630465 เด็กหญิงธนัญญา ทอง?!ข ป.ร โรงเรียนเทพมิตรสืกษา วิทย์ประถม

403 3101630874 เด็กชายธมิหเทพ โทลายทอง ป.ร โรงเรียนธีคาแปพระ วิหปประถม

404 3101630875 เด็กหญิงธนันญดา คริพ ัฒน์ ป.ร โรงเรียนธิคาแปพระ วิทย่ประถม

405 3101630466 เด็กชายธนากร พลอยพราว ป.6 โรงเรียนเทพมิตรสืกษา วิทย์ประถม

406 3101630162 เด็กชายธนาธีป ฬฒนนิกร ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎริธานี วิหปประถม

407 3101631674 เด็กหญิงธนิสํรา จงควินิต ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิทปประถม

408 3101630163 เด็กหญิงธนิสรา หุ!ลเพิยบพร้อม ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ว ิหย์ประถม

409 3101631332 เด็กชายธนุวัฒน์ ทองปาน ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห ์ วิทย์ประถม

410 3101630876 เด็กหญิงธมน กาญจบรัตน่ ป.4 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิหย์ประถม

411 3101631333 เด็กหญิงธมนฟัชริ แดงสภา ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห ์ วิหปประถม

412 3101630467 เด็กชายธรท!เทพ 1>นพานีช ป.6 โรงเรียนเทพมิดรสืกษา วิทปประถม

413 3101630164 เด ็กชายธรรมเชษif จ่ตชา ป.ร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย'ประถม

414 3101630877 เด็กชายธรรมนาถ ศริภักด็ ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย'ประถม

415 3101630878 เด็กชายธรรศ ปาลคเชนทริ ป.4 โรงเรียนธิดาแปพระ วิทย'ประถม

416 3101630165 เด็กหญิงธรัตนากร ทองบุญ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย์ประถม

417 3101630879 เด็กชายธราเทพ ขนอม ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิหย์ประถม

418 3101631335 เด็กชายธราเทพ เฟ้ยนสุข ป.4 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ ว ิหย์ประถม

419 3101631334 เด็กชายธราสุด นวลกุ้ง ป.5 โรงเรียนมานีคานุเคราะห ์ ว ิหย์ประถม

420 3101630880 เด็กหญิงธริศรา รัตนเดชากร ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย์ประถม
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ป'ระกาศรายริ}อรjฟ้สิพธสอบ การแข่งริ!'นหางวิรทการ ระ๘'นนานารท๘ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระส ับเขตที่นท ี่ สอบวันอาทิตยัท ี่ 12 มกราคม 2563 ห ้อ งส อ บ ท ี่

วิชา ว ิทยาศาสตร์ ระสับประถมสักษา

สำนิกงานเขตที่นท ี่การสักษาประทมสักษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 1 ^
ณ อาคาร 5 ยัน 2 ป.5/7 โรงเรียนมานีดานุเคราะห ์

ลำสับ
vt

เสขประจำตัว 
สอบ

ริ}อ-สกล ยัน โรงเรียน วิชาที่สอบ

421 3101630313 เล็กชายธทต ทองฟัน๘ ป.6 โรงเรียนจอย วิทย์ประถม

422 3101631336 เล็กชายรทตวัต หิวัญวัดนธรรม ป.ร โรงเรียนมานิตาบุเคราะหํ วิทย์ประถม

423 3101631556 เล็กหญิงรทษวรรณ เสาวตักษณก,ล ป.6 โรงเรียนวมินทร้ว ิทยา (ยัวเหมิง) วิทยัประถม

424 3101630468 เล็กชาย£ญกร เลึ๋องสุนหร ป.6 โรงเรียนเทพมิตรสักษา วิทยัประถม

425 3101630166 เล็กหญิง£ญชนก ใจริ}น ป.ร โรงเรียนอบุบาลสราษฎร์ธานี วิทย'ประถม

426 3101630314 เล็กหญิงร'ญชนก ชามทอง ป.ร โรงเรียนจอย วิทยัประถม

427 3101631337 เล็กหญิงธัญชนก เดี่ยวส่ ป.6 โรงเรียนมานีตาบุเคราะห์ ว ิหยัประถม

428 3101630881 เล็กหญิงธัญชนก นวลสุหธึ๋ ป.5 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย์ประถม

429 3101630883 เล็กหญิงธัญชนก บญคง ป.6 โรงเรียนธิตาแม่พระ วิทยัประถม

430 3101630882 เล็กหญิงธัญชนก ปานดี ป.4 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิหยัประถม

431 3101630884 เล็กหญิงธัญชนิด จํรวรรณฟันรุ ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย่ประถม

432 3101630885 เล็กหญิงรญญาตักษ•ณ' ก้ลป๋พทกห์ ป.ร โรงเรียนธิดาแปพระ วิหยัประถม

433 3101630469 เล็กหญิงรญญาตักษ•ท! เพชรชลคราม ป.4 โรงเรียนเทพมิตรสักษา วิทยัประถม

434 3101630167 เล็กหญิงธัญพัชชา วัตนูปกรท! ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย่ประถม

435 3101630886 เล็กชายธัญพัล ิษฐ์ แก้วฟ้ริ}'ย ป.ร โรงเรียนธิตาแม่พระ วิทย์ประถม

436 3101630887 เล็กหญิงรญยากรท! ประโม ป.6 โรงเรียนธิตาแม่พระ วิทย์ประถม

437 3101630888 เล็กหญิงธัญรตา จราวัดน์ ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ วิทย์ประถม

438 3101630315 เล็กหญิงธัญรดา น้อยสร้าง ป.6 โรงเรียนจอย วิทยัประถม

439 3101630168 เล็กหญิงธัญรล็ ทองวันหร้ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสราษฎร์ธานี วิทย์ประถม

440 3101631338 เล็กหญิงธัญตักษท! ทองแท่น ป.6 โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ ว ิหย่ประถม

441 3101630169 เล็กหญิงธัญตักษท! ส์วายพราหมก! ป.ร โรงเรียนอนุบาล?!ราษฎร์ธานี วิทย์ประถม

442 3101631339 เล็กหญิงธัญตักน•ท! สุวรรณวิหค ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ ว ิหยัประถม

443 3101630170 เล็กหญิงธัญววัตน้ ป ียะกาญจน์ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ว ิหย์ประถม

444 3101630316 เล็กหญิงธัญววัตม' เจริญวงสัระยับ ป.6 โรงเรียนจอย วิทยํประถม

445 3101630171 เล็กหญิงธัญววัตม' บุญหาญ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย์ประถม

446 3101630890 เล็กหญิงธัญววัตม บุญแก้ว ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย์ประถม

447 3101630889 เด็กหญิงธัญววัตป หลิมทอง ป.6 โรงเรียนธิตาแปพระ วิทยัประถม

448 3101631341 เล็กหญิงธัญวลัย ต่างบาน ป.4 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ ว ิทยัประถม

449 3101631340 เล็กหญิงธัญวลัย สโมสร ป.6 โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ ว ิหย์ประถม

450 3101631557 เล็กหญิงธัญสร ศรีสุชาดี ป.6 โรงเรียนวมินทร์ว ิทยา (ยัวเหมิง) วิหย์ประถม

451 3101631342 เล็กหญิงธัญฝ็นี หนูศ'รีแก้ว ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิทย'ประถม

452 3101631343 เล็กหญิงธันชนก ปานแดง ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิทชประถม

453 3101630891 เล็กหญิงธันชนก ภูม ิร ินหร์ ป.ร โรงเรียนธิตาแม่พระ วิทย์ประถม

454 3101631558 เล็กหญิงธับยัชนก พรมมล ป.6 โรงเรียนวมินทร์ว ิทยา (ยัวเหมิง) วิทยัประถม

455 3101631675 เล็กหญิงธันยพร ยัทรโอภาส ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนูน ้อย วิทยัประถม
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ประกาศรายชอ&เ'ฟ้ส้หธสอบ การแข ่งข ่นทางว ิชาการ ระทันนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 
รอบแรก : ระด ับเขตพื้นท ี่ สอบวันอาทิตปที่ 12 มกราคม 2563 

วิชา วิทยาศาสต* ระดับประถมที่กษา 
ส่าบักงาบเขตพื้นที่การที่กษาประถมที่กษาสุราษฎวิธานี เขต 1 

ณ อาคาร 5 พื้น 2 ป.5/8 โรงเรียนมานีดาน ุเคราะห ์

พื้อ-สๆล พื้น โรงเ■ [ยน

ห''องสอบท่ี

วิชาที่สอบ

456 3101631344 เด็กหญิง๙'นยกรณ ์ หิ๙ญเรือง ป.ร โรงเรียนมานิดาบุเคราะห์ วิทปประถม

457 3101630892 เด็กหญิง๙นวาพร ศรีวิงเรีอง ป.6 โรงเรียนธีดาแปพระ วิทปประถม

458 3101630893 เด็กหญิงธาดาวิตน้ ห ับทิมทอง ป.6 โรงเรียนธีตาแม่พระ วิหปประถม

459 3101631345 เด็กหญิงธาภวิ'ตฟ่ คงแก้ว ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วิทปประถม

460 3101630470 เด็กหญิงธารญา ภวัฐบันห' ป.4 โรงเรียนเทพมิตรที่กษา วิทปประถม

461 3101631346 เด็กหญิงธารด็กาล ส่งแก้ว ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิทปประถม

462 3101631676 เด็กหญิงธาวิณดา เพชรศรี ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิทปประถม

463 3101631347 เด็กหญิงธาวิสา ปานจินดา ป.6 โรงเรียนมานิคานุเคราะห์ วิทปประถม

464 3101631348 เด็กหญิงธารีวิดป ฝองแผ้ว ป.4 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วิทปประถม

465 3101631349 เด็กหญิงธีฌาภัทร เวชนารายณ์ ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ว ิหยํประถม

466 3101631350 เด็กหญิงธีดาทิพป วงที่สุบรรณ ป.6 โรงเรียนมานิดานุเคราะห์ ว ิหย่ประถม

467 3101631351 เด็กหญิงรดาพร แก'นสาร ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วิทย่ประถม

468 3101630894 เด็กหญิงรดาวิตฟ่ หi เนเทพ ป.ร โรงเรียนธีตาแปพระ วิทปประถม

469 3101630172 เด็กหญิงรติญวิตน' เกิดก่อ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎวิธานี วิหปประถม

470 3101631352 เด็กชายธีติวด่) บรรเหํงจิต ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ ว ิทย์ประถม

471 3101630895 เด็กหญิงธีจ์รีศราก' ไพท ุรป ป.6 โรงเรียนธีดาแม่พระ วิหย์ประถม

472 3101631353 เด็กชายรหัต รติวรณะ ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วิทย์ประถม

473 3101630896 เด็กชายรหัต ไพบุ!ลป ป.6 โรงเรียนธีตาแปพระ วิทปประถม

474 3101630897 เด็กชายรธัช รวิสคาบ ป.6 โรงเรียนธีตาแปพระ วิทปประถม

475 3101630471 เด็กชายธีรกร คงจิ''นหร่ ป.6 โรงเรียนเทพมิตรที่กษา วิทปประถม

476 3101631358 เด็กชายธีวิธบัฐ เส่งน้อย ป.ร โรงเรียนมานีตานุเคราะห ์ วิหปประถม

477 3101630898 เด็กหญิงธีรนาป็ ราชวิกห์ ป.ร โรงเรียนธีคาแปพระ วิทปประถม

478 3101630899 เด็กหญิงธีรนาฎ เวชสุนทร ป.6 โรงเรียนธีตาแม่พระ วิทย'ประถม

479 3101631354 เด็กหญิงธีรนาป็ รนหวิท ิม ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิทปประถม

480 3101630900 เด็กหญิงธีรน ุช บัวบางก;ค ป.ร โรงเรียนธีดาแม่พระ วิหปประถม

481 3101631355 เด็กชายธีรห ัฒน้ อัมละไม ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิหปประถม

482 3101630173 เด็กชายธีรภ ัทร จันทวิพงค' ป.5 โรงเรียนอนุบาลสุราษรุเวิธานี วิทปประถม

483 3101630317 เด็กชายธีรภ ัทร ทองวิตน์ ป.6 โรงเรียนจอย วิทปประถม

484 3101630472 เด็กชายธีรเมธ จิตจง ป.6 โรงเรียนเทพมิดรที่กษา วิทชประถม

485 3101630318 เด็กชายธีรเมธ บุญเสกิยร ป.ร โรงเรียนจอย วิทย'ประถม

486 3101631356 เด็กชายธีรว,ฒิ วสุนธรา ป.6 โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ วิทย์ประถม

487 3101630174 เด็กชายธีระเดช ริเนวิเศษ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษป็วิธานี วิหปประถม

488 3101631357 เด็กชายธีวิตม' สุนทรพัฒน้ ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ ว ิหย่ประถม

489 3101631359 เด็กหญิงนงค'นภัส จันทวิถกษ์ ป.6 โรงเรียนมานีดานุเคราะห ์ วิทย์ประถม

490 3101630901 เด็กหญิงนงนภัส บุญญานุวัตร ป.6 โรงเรียนธีดาแม่พระ วิทปประถม
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ประกาศราย,พื้อรเฟ้สิหพื้สอบ การนฃ่งข์'นพางวิชาการ ระติบนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 
รอบแรก : ระด ับเขตพื้นท ี่ สอบวิ'นอาทิตปที่ 12 มกราคม 2563 

วิชา ว ิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ส่าน ักงานเขตพื้นท ี่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

ณ อาคาร 5 พื้น 2 ป .5/9 โรงเรียนมานีตาน ุเคราะห ์

ห้องสอบที่

15
ลำดับ

ท่ี
เลขประจ่าตัว 

สอบ
พื้อ-สกุล พื้น โรงเรียน วิชาที่สอบ

491 3101631559 เล็กหญิงนงนภัส นุลชาล็ ป.6 โรงเรียนวมินทรีว ิทยา (ฮิโวเหมิง) วิทย์ประถม

492 3101630902 เล็กหญิงนฎภร มาทอง ป.5 โรงเรียนรคาแปพระ วิทยํประถม

493 3101631360 เล็กชายนนทภร กุลแอ ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วิทยํประถม

494 3101630175 เล็กชายนนทตัทร ภหรตักตี ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทปประถม

495 3101631361 เล็กชายนพณีฐ ด่าฟวย ป.4 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิทน์ประถม

496 3101630903 เล็กชายนพ?จ พรหมนุช ป.6 โรงเรียนรดาแม่พระ วิทปประถม

497 3101630904 เล็กหญิงนภสร เพื้ชรสังข์ ป.5 โรงเรียนธิตาแม่พระ วิหย์ประถม

498 3101631362 เล็กชายนตัสกร สม!!รณ์พร ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิทย์ประถม

499 3101631363 เล็กหญิงนตัสกร อินทรีต ันทรี ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิทปประถม

500 3101630905 เล็กชายนตัสดล ลวณะสกล ป.ร โรงเรียนรดาแปพระ วิหย์ประถม

501 3101630906 เล็กหญิงนตัสสร ทองปลอด ป.ร โรงเรียนธิดาแปพระ วิหย่ประถม

502 3101631364 เล็กหญิงนตัสสร วิโรจน์ ป.4 โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ วิทย์ประถม

503 3101630274 เล็กหญิงนตัสสร อิสรียาบุพงศึ ป.6 โรงเรียนวิ'ดประสพ วิหน์ประถม

504 3101631365 เล็กชายนรพื้ย นนทพื้ต ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิทย'ประถม

505 3101631366 เล็กชายนรวิชญ ิ สุขสวัสติ๋ ป.4 โรงเรียนมานีตานุเคราะห ์ ว ิหย์ประถม

506 3101631367 เล็กชายนรีนทรีธร ชนิล ป.6 โรงเรียนมานีคานุเคราะห์ วิทย'ประถม

507 3101631677 เล็กหญิงนรีจ ่ตรา อ?ณสกุล ป.ร โรง เรียนอนุบาลหนุน้อ ย วิทย์ประถม

508 3101630907 เล็กหญิงนรีรีตน์ เร่3อโห'' ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ วิทปประถม

509 3101631368 เล็กหญิงนลินี ตันหรีรีม ป.ร โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิทย์ประถม

510 3101630908 เล็กหญิงนลินี มณีวรรณ ป.5 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย์ประถม

511 3101630176 เล ็กชายนัชชนันท ์ คงเจรีญ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทข์ประถม

512 3101630909 เล็กหญ ิงนิฐนินท์ หนุแปลก ป.5 โรงเรียนธิดาแปพระ วิหปประถม

513 3101630177 เล็กหญิงนิหชา ทองฬฒน์ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ว ิหย์ประถม

514 3101630178 เล็กหญิงนัหธนิชา จะรา ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทปประถม

515 3101630910 เล็กหญิงนนท์บตัส เขมะพับข์มนัส ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ วิหย์ประถม

516 3(01631597 เล็กหญิงนินท์นตัส จ่ตตักร ป.6 โรงเรียนอนุบาลกุลบุตร วิหปประถม

517 3101630473 เล็กหญิงนิบท''นตัส พรหมข์วย ป.ร โรงเรียนเทพมิดรสืกษา วิทปประถม

518 3101631373 เล็กหญิงพื้นท์บตัส เมขนุสิก ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ ว ิหย์ประถม

519 3101631372 เล็กหญิงพื้นท์นตัส รีกปา?ง ป.4 โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ วิทย์ประถม

520 3101630474 เล็กหญิงพื้นท์นตัส สุขัมศรี ป.ร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วิหย์ประถม

521 3101631371 เล ็กหญิงนนท์นตัส อักษรแต้ม ป.6 โรงเรียนมานีคานุเคราะห์ ว ิหย์ประถม

522 3101631374 เล็กหญิงพื้นท์นลิน เมขนุสิก ป.4 โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ ว ิหยํประถม

523 3101631369 เล็กหญิงนันทิ'ชพร ทองยวบ ป.ร โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิทย์ประถม

524 3101631370 เล็กหญิงนันทิกานติ ว ิโรจน์ ป.6 โรงเรียนมานีคานุเคราะห ์ ว ิหย์ประถม

525 3101630179 เล็กหญิงนันทิชา สุขประดัษฐ ป.ร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทน์ประถม
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ประกาศราย'ชอผู้มสิทธสอบ การนฃ่งฟันพางา'ชาการ ระลับนานา'ชาลิ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระล ับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตปที่ 12 มกราคม 2563 ห ้อ งส อ บ ท ี่

วิชา ว ิทยาศาสตร์ ระลับประถมสืกษา
สำนักงานเขตพื้นท ี่การสืกษาประถมสืกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 1 ^

ณ อาคาร 5 พ ื้น 2 ป .5/10 โรงเรียนมาบิดานุเคราะห ์ ^

ลำดับ
ท่ี

เลขประจำลัว 
สอบ

พื้อ-สกุล พื้น โรงเรียน วิชาที่สอบ

526 3101630319 เด็กหญิงนันทิตา พรหมต้ม ป.6 โรงเรียนจอย วิทย์ประถม

527 3101630320 เด็กชายนันท ิพ ัฌน์ ปุมเฝ็อก ป.ร โรงเรียนจอย วิทยํประถม

528 3101631375 เด็กหญิงนัยน์ปพร ฝ็รี ป.6 โรงเรียนมานิดา!(เคราะห์ วิทย'ประถม

529 3101630911 เด็กหญิงนารคา พงค์วสา ป.6 โรงเรียนธิดาแม์พระ วิทปประถม

530 3101630913 เด็กหญิงป้าเพชร อัครปฐมnล ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิหย์ประถม

531 3101631678 เด็กหญิงนิชาภา กรีไกรนุช ป.4 โรงเรียนอ!(บาลห!(น้อย วิทย์ประถม

532 3101631560 เด็กหญิงนิชาภา มณีรีตน์ ป.6 โรงเรียนวมีนทรีว ิทยา (อัวเหมิง) วิทยํประถม

533 3101631679 เด็กหญิงนิดชาวรรณ โสภา ป.ร โรงเรียนอนุบาลห!(น้อย วิทย์ประถม

534 3101631376 เด็กชายนิด ็ธร อัมรงค์ ป.6 โรงเรียนมานิดานุเคราะห์ วิทม่ประถม

535 3101630180 เด็กชายนีติภูม ี เทิอใหป ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย์ประถม

536 3101630181 เด ็กหญ ิงน ิรน ับห ์ หนุดง ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ว ิหย์ประถม

537 3101631377 เด็กหญ ิงนิรนาฎ ว ันหรีห ์น ป.5 โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ วิทยํประถม

538 3101631680 เด ็กชายนิรศ ร ่มประเสรีฐป ุวงค ์ ป.ร โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิทปประถม

539 3101630912 เด็กหญิงนิภาพร เกิดฟัฒน์ ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทปประถม

540 3101631378 เด็กหญิงนิภาวรรณ ลังลันเจรีญ ป.ร โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิทย่ประถม

541 3101631379 เด็กหญิงนิรมล แก้วรัดบ' ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ ว ิหย์ประถม

542 3101631380 เด็กหญิงนิรวรรณ แก้วรัตน์ ป.4 โรงเรียนมานิดานุเคราะห ์ ว ิทย์ประถม

543 3101630321 เด ็กหญ ิงน ุเลนาป ุฮาร์ มะแซ ป.ร โรงเรียนจอย วิทปประถม

544 3101631681 เด็กหญิงนุรุลสูคา หวันจํ ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิหย์ประถม

545 3101630275 เด็กหญิงบัณฑํตา ต้อยแก้ว ป.6 โรงเรียนวัดประสพ วิทย์ประถม

546 3101631561 เด็กหญิงบารมี บัวบาน ป.4 โรงเรียนวมีนทรีว ิทยา (บัวเหมีง) วิทยประถม

547 3101630914 เด็กหญิง!(ญญาภา ใจหาว ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทปประถม

548 3101631682 เด็กหญิงบษญมาศ ปอร ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิทย'ประถม

549 3101631381 เด็กหญิง!(ษยาภรณ' วักสาน ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห ์ วิทย่ประถม

550 3101631514 เด็กหญิงเบญจพร เสือมี ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห ์ วิทปประถม

551 3101631724 เด ็กหญิงเบญจมาศ แจ้งวรวิชญา ป.ร โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิทบัประถม

552 3101631515 เด็กหญิงเบญจวรรณ วงค์ส ฺวรรณ ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิทปประถม

553 3101631116 เด็กหญิงเบญญภา ทองยวน ป.4 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิหย'ประถม

554 3101630269 เด็กหญิงเบญญาภา ประติษ*(สาร ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรีธานี ว ิหย์ประถม

555 3101631117 เด็กหญิงเบญญาภา ฟันธิเส่ง ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย'ประถม

556 3101631516 เด็กหญิงเบญญาภา ยวงจันทร์ ป.6 โรงเรียนมาบิดานุเคราะห์ ว ิทย์ประถม

557 3101630916 เด็กชายปกรณ์เกียรติ ป ุลสมบัต ิ ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิหย์ประถม

558 3101630915 เด็กชายปกรณ์วิศว' แก้วสะอาด ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทยํประถม

559 3101630182 เด็กหญิงปญย!(ช เตชชนะ ป.5 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิหย'ประถม

560 310I631562 เด ็กชายปฐมชนม์ สุทัยผ่อง ป.ร โรงเรียนวมีนทรีว ิทยา (บัวเหมีง) วิทย์ประถม
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ประกาศราย,ชอffuสิหธสอบ การแข ่ง,สันหางวิรทการ ระฅับนานารทดิ ประจำปี พ.ศ. 2563 
รอบแรก : ระดับเขตพบที่ สอบวันอาทิตปที่ 12 มกราคม 2563 

วิชา ว ิทยาศาสตร์ ระดับประถมดักษา 
ส่าน ีกงานเขตพื้นท ี่การดักษาประถมดักษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

ณ อาคาร 5 ร?น 2 ป .5/11 โรงเรียนมานีตาน ุเคราะห ์

ห้องสอบที่

17
ลำคับ 

ท่ี
เลขประจำตัว 

สอบ
ร?อ-สกล ปัน โรงเรียน วิชาที่สอบ

561 3101630917 เด็กหญิงปฐมาภรณ' สงเด็ด ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ วิทย์ประถม

562 3101630918 เด็กหญิงปณิชา พรหม'วับหร์ ป.4 โรงเรียนธิดาแปพระ วิทย่ประถม

563 3101630476 เด็กหญิงปฟ้ชญา ธรรมณรงค์ ป.6 โรงเรียนเทพมิตรดักษา วิทย์ประถม

564 3101630475 เด็กหญิงปพิชญา ปานแกว ป.4 โรงเรียนเทพมิตรดักษา วิทปประถม

565 3101631382 เด็กชายปดังกร ฎมิฝ่'ภแว่น ป.ร โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิทย์ประถม

566 3101631383 เด็กหญิงป/ทวรินทรี ประสิทธิ,สันต์ ป.4 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิทปประถม

567 3101630919 เด็กหญิงปภาวิ สักดา ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย่ประถม

568 3101630477 เด็กหญิงปรตา วิปัยติษฐ ป.6 โรงเรียนเทพมิตรดักษา วิทย์ประถม

569 3101630479 เด็กชายปรเมษ:3 หองอป ป.6 โรงเรียนเทพมิตรดักษา วิทปประถม

570 3101630920 เด็กหญิงปราย กลับสติ ป.ร โรงเรียนธิดาแปพระ วิทย์ประถม

571 3101631384 เด็กชายปริญ ศรีลาวงค์ ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ ว ิทย่ประถม

572 3101630921 เด็กหญิงปรีณญารัตน์ วาสินธิ ป.ร โรงเรียนธิดาแปพระ วิทย์ประถม

573 3101630478 เด็กชายปริฬฌป ส์มสุวรรณ ป.6 โรงเรียนเทพมิตรดักษา วิทปประถม

574 3101630922 เด็กหญิงปริยากร ตวงวันทรี ป.ร โรงเรียนธิดาแปพระ วิทย์ประถม

575 3101631385 เด็กหญิงปริชญา กุนทอง ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ รทย'ประถม

576 3101630923 เด็กหญิงปริชญาภา ดิษฐ์นุดร ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิหปประถม

577 3101630183 เด็กหญิงปวรีศา กลัตทอง ป.4 โรงเรียนอนุบาลคุราษฎร์ธานี ว ิหย์ประถม

578 3101630480 เด็กหญิงปวริค ์า เกิดนุสิก ป.6 โรงเรียนเทพมิตรดักษา วิทปประถม

579 3101631386 เด็กหญิงปวรีคา คนเห่เยร ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห ์ วิทย์ประถม

580 3101630184 เด็กหญิงปวริคา สุภาวิทย์ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย์ประถม

581 3101630924 เด็กหญิงปวิตรา นุญมา ป.4 โรงเรียนธิตาแปพระ วิหย์ประถม

582 3101630185 เด็กหญิงปวิณา เนองเกคุ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทปประถม

583 3101631683 เด็กชายปองคุณ เทพเฉลิม ป.4 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิทย่ประถม

584 3101631563 เด็กชายปองคุณ โสภณ ป.6 โรงเรียนวมํนหร์วิทยา (สัวเหมิง) วิทปประถม

585 3101631387 เด็กชายปัญจพล นพคุณ ป.4 โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ ว ิหย์ประถม

586 3101631388 เด็กหญิงปัญจพาณิ กลับรินทรี ป.4 โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ วิทปประถม

587 3101630925 เด็กหญิงป็ญญดา โกวิทานุพงสั ป.ร โรงเรียนธิตาแปพระ วิหปประถม

588 3101631740 เด็กหญิงปัญญาดา วณิชชานนท์ ป.ร โรงเรียนอุ'นรัก 2 ภาษา วิทย'ประถม

589 3101630322 เด็กชายปัฐที่ กรดนวล ป.6 โรงเรียนาอย วิทย■ ประถม

590 3101630481 เด็กหญ ิงป ัณฟ้กา ชุสวัสดิ ป.6 โรงเรียนเทพมิตรดักษา วิหปประถม

591 3101631390 เด็กหญิงปัณฑิตา เวชจันทร์ ป.6 โรงเรียนมานีคานุเคราะห์ วิทย์ประถม

592 3101631389 เด็กหญิงปัณฑิตา โอภาโส ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิหปประถม

593 3101631391 เด็กชายปัณณธร ดงทิบ ป.4 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ ว ิหยํประถม

594 3101630186 เด็กชายปัณณธร มณิรีงร•สุวรรณ ป.ร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิหย'ประถม

595 3101630926 เด็กชายปัณณธร ละม้าย ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย'ประถม
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ประกาศรายสัอผ้ม ีส ่หธั๋สอบ การแฟงฟ้นหางวิรทการ ระลับนานา'ชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 
รอบแรก : ระด ับเขตพื้นท ี่ สอบวันอาทิตยัท ี่ 12 มกราคม 2563 

วิชา ว ิทยาคาสตร์ ระดับประถมสกษา 
ส่าน้กงาบเขตพื้นท ี่การสกษาประถมสกษาสุราษป็ร ์ธานี เขต 1 

ถเ อาคาร 5 สัน 2 ป.5/12 โรงเรียนมาบีตานุเคราะห์

สัอ-สกล สัน โรงเรียน

ห้องสอบที่

วิชาที่สอบ

596 3101631392 เล็กหญิงป็ณณรัตน์ เถาลอย ป.6 โรงเรัยนมานิตา'เแคราะห์ ว ิหย์ประถม

597 3101630187 เล็กชายฝัผทเวัฌน์ ชมร่}น ป.6 โรงเรัยนอนุบาลสุราษฎร์ราม ี วิทย่ประถม

598 3101631393 เล็กชายปทนนวิชญ' ทองคำลีง ป.6 โรงเรียนมาบีตานุเคราะห์ วิทยัประถม

599 3101630927 เล็กชายป็ทเยวัจน้ รักษาเพชร ป.6 โรงเรัยนธิดาแปพระ วิหยัประถม

600 3101630931 เล็กหญิงปาณีสรา ไชยกิจ ป.4 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิหย์ประถม

601 3101630930 เล็กหญิงปาณีสรา ทองแห ้ ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทยัประถม

602 3101630928 เล็กหญิงปาณิสรา ปเยากร ป.5 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย์ประถม

603 3101631395 เล็กหญิงปาณิสรา รอดเจรัญ ป.6 โรงเรียนมามีตานุเคราะห์ วิทย์ประถม

604 3101630929 เล็กหญิงปาท่1สรา ระวังกิ'ย ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ วิทยัประถม

605 3101631394 เล็กหญิงปากิเสรา รักบางแหลม ป.4 โรงเรียนมาบีตานุเคราะห์ ว ิหย่ประถม

606 3101630188 เล็กหญิงปานสัวา สุทธิรักษ์ ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธามี ว ิหย่ประถม

607 3101631396 เล็กหญิงปานมณี ชาญเสนาะ ป.6 โรงเรียนมามีคานุเคราะห์ ว ิทย์ประถม

608 3101631397 เล็กหญิงปารณี สิงหพล ป.6 โรงเรียนมาบีตานุเคราะห์ วิทยัประถม

609 3101631398 เล็กหญิงปาลิตา จันทร์มาก ป.6 โรงเรียนมาบีตานุเคราะห์ วิทย์ประถม

610 3101631564 เล็กหญิงปาลิน ปลอตรุ!แก้ว ป.ร โรงเรียนวมีนทร์ว ิทยา (ยัวเหมีง) วิทยํประถม

611 3101630323 เล็กหญิงป็ญชาน์ เงินหนุ ป.6 โรงเรียนจอย วิทย'ประถม

612 3101630482 เล็กชายปีต ิภ ัทร แป้นเสํง ป.5 โรงเรียนเทพมิตรสกษา วิทย์ประถม

613 3101630932 เล็กหญิงปียน้นท' เตโช ป.6 โรงเรียนธิคาแม่พระ วิทยัประถม

614 3101630933 เล็กหญิงป็ยบุช ลิ้มสุขสมรุ!รณ' ป.6 โรงเรียนธิตาแปพระ วิทย'ประถม

615 3101631684 เล ็กชายป็ยพงส ไกรแก้ว ป.ร โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิหย์ประถม

616 3101630483 เล ็กชายปียพงส ทักทาย ป.6 โรงเรียนเทพมิตรสกษา วิทย์ประถม

617 3101631565 เล็กหญิงปียวัลป จันทร์Vเม ป.6 โรงเรียนวมีนหร์วิทยา (ยัวเหม่ง) วิทยัประถม

618 3101631399 เล็กหญิงปิยะพา อำไพเพชร ป.6 โรงเรียนมาบีตานุเคราะห์ วิหย'ประถม

619 3101630189 เล็กชายปียังภูร นาคเพชรทุล ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย'ประถม

620 3101630484 เล็กหญิงป็ยาพัชร หรุ)หาสข ป.6 โรงเรียนเทพมิตรสกษา วิทย'ประถม

621 3101631685 เล็กหญิงปิยวรรณ ี อกิร ักษ ์เนติพงส ป.4 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิทยัประถม

622 3101630934 เล็กหญิงปฺญชรัสมั๋ เพชรพงสพันป ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ วิทยัประถม

623 3101630935 เล็กชายป,ญญพัรมน' ข่าปาน ป.ร โรงเรียนธิตาแม่พระ วิทยัประถม

624 3101630485 เล็กชายปฺญญพัฒน์ อรุ!ประสิทธิ ป.6 โรงเรียนเทพมิตรสกษา วิทยัประถม

625 3101631686 เล็กหญิงปฺญญาตา เสัอพราหมณี ป.4 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิทยัประถม

626 3101630936 เล็กหญิงปฺญญิคำ หองป้ต ป.5 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิหย'ประถม

627 3101630937 เล็กหญิงปฺญญิสา รอตอุมา ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย'ประถม

628 3101631400 เล็กหญิงปุณชะรัค ํม ิ ปานมี ป.6 โรงเรียนมาบีตานุเคราะห์ วิทยัประถม

629 3101630190 เล็กหญิง!เณญดา ดังตรงสนหร ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย‘ประถม

630 3101630938 เล็กหญิงปฺณญาตา พูลสิน ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ วิทย'ประถม
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ประกาศรายฟ้อผู้มส้หธสอบ การนฃ่งร่)'นทางวิชาการ ระคันนานาชาลั ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระด ับ111ดพื้นที่ สอบวันอาทิตย้ท ี่ 12 มกราคม 2563 ห ้อ งส อ บ ท ี๋

รชา ว ิทยาศาสตร์ ระดับประทมตักษา
สำนักงานเขตพื้นท ี่การตักษาประถมตักษาสุราษฎร์ขาปี เขต 1 1 Q

ณ อาคาร 5 พื้น 2 ป.5/13 โรงเรียนมา'นตา'นเคราะห์

ลาคับ 
ท่ี

เลขประจ่าตัว 
สอบ

ฟ้อ-สกล พ้ืน โรงเรียน วิชาที่สอบ

631 3101631401 เด็กหญิงปฺณญาพร ตังข'พฺมรีนทร์ ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วีทย้ประถม

632 3101631687 เต็กชายป,ณณรช เนาวฬนธ' ป.ร โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วีทย'ประถม

633 3101631688 เด็กหญิงปณณิกา บ ุณยะตฺลานนท์ ป.4 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วีทย์ประถม

634 3101630276 เด็กหญิงปฺณยนุช อินนุร ีกห์ ป.6 โรงเรียนวัดประสพ วีหย้ประถม

635 3101631402 เด็กหญิงปฺณยวีร' มินะพงษ์ ป.4 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วีทย'ประถม

636 3101630939 เด็กหญิงปฺณยาภา ตังข'ทอง ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วีหย์ประถม

637 3101630324 เด็กหญิงปฺณ ิกา ศรีพงษ์พันธิฦล ป.6 โรงเรียนจอย วีหย์ประถม

638 3101631517 เด็กชายเปรม เครีอรีดน ป.ร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วีทย์ประถม

639 3101631518 เด็กหญิงเปรมฤดี ฟ้างสุวรรณ ป.4 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วีทย้ประถม

640 3101631519 เด็กชายเปรมตักติ" คลายโสม ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วีทย'ประถม

641 3101631520 เด็กหญิงเปรมิกา คงกล ป.4 โรงเรียนมานิดาบุเคราะห์ ว ีหย่ประถม

642 3101631527 เด็กหญิงไปรยา ปานเพชร ป.6 โรงเรียนมานิดานุเคราะห ์ วีทย'ประถม

643 3101630940 เด็กหญิงผกากรอง พรหมฉิม ป.ร โรงเรียนธิดาแปพระ วีหย้ประถม

644 3101630486 เด็กหญิงผรีตา เหิอกสุบรรณ ป.4 โรงเรียนเทพมิตรสืกษา วีหยประถม

645 3101631741 เด็กชายพ.พาน ตัศวปียะ ป.6 โรงเรียนอุ่นรี'ก 2 ภาษา วีทย'ประถม

646 3101631403 เด็กชายพงศธร โกสิทธิ ป.6 โรงเรียนมานิดานุเคราะห์ ว ีหย์ประถม

647 3101630487 เด็กชายพงศธร อัสดาธร ป.6 โรงเรียนเทพมิตรตักษา วีหย์ประถม

648 3101630488 เด็กชายพงตัปณต ถาวรพงตัสถิต ป.4 โรงเรียนเทพมิตรตักษา วีทย้ประถม

649 3101630941 เด็กชายพงตัปณต แย้มโอภาส ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วีทย้ประถม

650 3101631689 เด็กชายพงศพัศพงตั ไกรวงตั ป.6 โรง เรียนอนุบาลหนุน้อ ย วีทย'ประถม

651 3101631566 เด็กชายพงศภัค แก้วภาญจน' ป.ร โรงเรียนวมินทรีว ีทยา (ตัวเหมิง) วิทย์ประถม

652 3101631690 เด็กชายพงศภัค หลิมฤล ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วีทย้ประถม

653 3101630942 เด็กชายพงตัวรงด' เรีองฟ้วย ป.4 โรงเรียนธิดาแม่พระ วีทย'ประถม

654 3101630489 เด็กชายพงตัศรีณย' งามดี ป.6 โรงเรียนเทพมิตรตักษา วีทย'ประถม

655 3101630943 เด็กชายพงตัสุวัฟ ้ร มิตรพัฒบ่ ป.ร โรงเรียนธิตาแม่พระ วีทย้ประถม

656 3101631404 เด็กชายพงษธร จ่'นทรีขาว ป.4 โรงเรียนมานิดานุเคราะห์ ว ีหยํประถม

657 3101630944 เด็กชายพนธกร สุนทรป็ยะพันธิ ป.6 โรงเรียนธิตาแปพระ วีทย้ประถม

658 3101630191 เด็กหญิงพนิตธิดา นัยขวดี ป.ร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานิ ว ีหย้ประถม

659 3101630945 เด ็กหญิงพนิตพร ดวงตัรี ป.ร โรงเรียนธิดาแปพระ วีทย์ประถม

660 3101630946 เด็กหญิงพมลพร คล้ายฟิก,ล ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วีทย์ประถม

661 3101631405 เด็กหญิงพรกมล มีตัรี ป.5 โรงเรียนมานิตานุเคราะห ์ ว ีหย์ประถม

662 3101630192 เด็กหญิงพรชนก แฟ้มฟ้บ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วีทย'ประถม

663 3101631691 เด ็กหญ ิงพรทิพย์ พรนราดล ป.5 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วีหชประถม

664 3101630947 เด็กหญิงพรธวัล บุญเดียว ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วีหย์ประถม

665 3101630948 เด็กหญิงพรธิบ ุญญา อ่อนค่า ป.6 โรงเรียนธิตาแม่พระ วีทย์ประถม
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ประกาศรายฟ้อผ่มส์หธส์อบ การแข ่งข ่นหางว ิชาการ ระดับนานารทลิ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระด ับเขตพื้นท ี่ สอบวันอาหิตปที่ 12 มกราดม 2563 ห ้อ งส อ บ ท ี่

รขา ว ิทยาดาสดร์ ระดับประถมศ์กษา
สำนักงาบเขตพื้นท ี่การส ืกษาประถมสกษาสุราษฎร์ธาน ีเขต 1 วก

ณ อาคาร 5 พื้น 2 ป.4/12 โรงเรียนมานีดาน ุเคราะห ์ ^ ๗ ^

ลำดับ
ท่ี

เลขประจำตัว 
สอบ

ฟ้อ-สฤล ฟ้น โรงเรียน วิชาที่สอบ

666 3101630949 เด็กหญิงพรนก้ส สงพัฒน์แก้ว ป.ร โรงเรียนธิดาแปพระ วิหย์ประถม

667 3101631692 เด็กหญิงพรปวิณ ์ พับธิวิชาติกฺล ป.ร โรงเรียนอนุบาลหบุน้อย วิหย่ประถม

668 3101630325 เด็กหญิงพรปวิณ ่ อุบลสถิตย' ป.4 โรงเรียนจอย วิหย์ประถม

669 3101630193 เด็กหญิงพรพรหม ศรีฟ้า ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุราษป็รีธานี วิทปประถม

670 3101630950 เด็กหญิงพรพิมล สองแก้ว ป.ร โรงเรียนธิตาแม่พระ วิทปประถม

671 3101631567 เด็กชายพรรษภร นักฟ้อน ป.6 โรงเรียนวมินทรีว ิทยา (นัวเหมิง) วิทย์ประถม

672 3101630490 เด็กชายพรรษกร สมเพื้อ ป.6 โรงเรียนเทพมิตรสกษา วิทย์ประถม

673 3101631568 เด็กชายพรหมพิรียะ บุญส่ง ป.6 โรงเรียนวมินทรีว ิทยา (นัวเหมิง) วิทย์ประถม

674 3101630194 เด็กหญิงพราวรวิ* กายบิตป ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรีธานี วิทข่ประถม

675 3101630951 เด็กหญิงพริมา เปตา ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ วิทย์ประถม

676 3101631406 เด็กหญิงพ?มา เ?องขจร’'เพโรจน์ ป.5 โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ ว ิทย์ประถม

677 3101630952 เด ็กชายพอุกป พัฌนวีรมงคล ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย์ประถม

678 3101631407 เด็กชายพลพล เพชรข่าง ป.5 โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ วิทข่ประถม

679 3101631408 เด็กหญิงพลอยชมทุ ศรีทุฒ ป.4 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ รทย'ประถม

680 3101631742 เด็กหญิงพลอยนิษฐา เนาว'นาน ป.5 โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา วีทย์ประถม

681 3101630195 เด็กหญิงพลอยปดัสรี ปฐมเตชะกฺล ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วีทย์ประถม

682 3101631409 เด็กชายพลารป คงเสน ป.4 โรง เรียนมานีตานุเคราะห์ วิทปประถม

683 3101631410 เด็กชายพศวัต ลังข่หอง ป.6 โรงเรียนมานีดานุเคราะห ์ วิทปประถม

684 3101630953 เด็กหญิงพสกาญจน์ เคารพรีตน' ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ วํทย์ประถม

685 3101630954 เด็กชายพสืน เหล่าบุญกล่อม ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วีทย์ประถม

686 3101631693 เด ็กชายพศฺตม์ ค,'รพงศ์ ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิทยํประถม

687 3101631411 เด็กชายพสิษ!3 หิพปสุวรรณ ป.ร โรงเรียนมานีตานุเคราะห ์ วิหข่ประถม

688 3101631412 เด็กหญิงฬชรกมล เรีองเอียด ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิทย์ประถม

689 3101630196 เด็กชายพัชรพล ศรีวารีรัตน์ ป.5 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี รทย'ประถม

690 3101630955 เด็กชายพัชรพล สุวรรณโชติ ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิหย์ประถม

691 3101631413 เด ็กหญ ิงพ ัชรมณฑ์ บุไกรไทย ป.5 โรงเรียนมานีตานุเคราะห ์ วีทปประถม

692 3101630956 เด ็กหญ ิงพ ัชราลักษ๗ น้อยไขข่า ป.ร โรงเรียนธิดาแปพระ วิทปประถม

693 3101630197 เด็กหญิงพัชรีดา คงสืรี ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย์ประถม

694 3101631414 เด็กหญิงพ ัฌน์นรี ทองแท่น ป.ร โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ ว ิหยํประถม

695 3101630198 เด็กหญิงพัหธิธ ิรา ไดรณราบุสรณ ป.ร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ว ิหย์ประถม

696 3101630958 เด็กหญิงพัทธ์ธิรา ปฤษฎางค์ภูล ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิหย์ประถม

697 3101631765 เด็กชายพัทBน ันท ่ คงแป้น ป.ร โรงเรียนสารสาสน์ว ิเทศสุราษฎร์ธานี วิทปประถม

698 3101630957 เด ็กหญ ิงพ ัหธนันท ่ บุญคง ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิหย'ประถม

699 3101631415 เด ็กหญ ิงพ ัหธน ันห ์ มณีนิล ป.4 โรงเรียนมานีคานุเคราะห ์ ว ิหย์ประถม

700 3101631694 เด ็กหญ ิงพ ัหธนันท ์ แสงสุวรรณ ป.ร โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิหย่ประถม
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ประกาศราย,ชอผุเนศิหธํ่สอบ ถารนข่งฟ้'นหางวิชาการ ระลับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 
รอบแรก : ระด ับเขดพื้นท ี่ สอบวันอาทิตย์ท ี่ 12บกราคม 2563 

วิชา ว ิทยาศาสตร์ระด ับประถมสืกษา 
ส่าน ีกงาบเขตพื้นที่การสืกษาประทมสืกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

ณ อาคารมานีดา พื้น 4 ป.6/1 โรงเรียนมานีดาน ุเคราะห ์

ห้องสอบที่

21
ลำดับ

ท่ี
เลขประจำตัว 

สอบ
พ้ือ-สก,ล พ้ืน โรงเรียน วิชาที่สอบ

701 3101630199 เด็กชายพัสกร รีนเวิงใจ ป .ร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย์ประทม

702 3101631695 เด็กหญิงพาขวัญ ดงชนะ ป.4 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิทย์ประถม

703 3101630200 เด็กหญิงพานแก้ว โพนพันนา ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย์ประทม

704 3101630959 เด็กหญิงพิชชาภา ทุลสิน ป.6 โรงเรียนรดาแปพระ วิหย์ประถม

705 3101631696 เด็กหญิงพิชชาภา ภาราหอง ป.5 โรงเรียนอนุบาลหนุน้อย วิหย'ประถม

706 3101630960 เด็กหญิงพ้ชฌนีดา หัตเหศ ป.ร โรงเรียนรดาแม่พระ วิทย์ประถม

707 3101631418 เด็กหญิงพิชญ ์ชาเวียวิ มากบาล ป.4 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิทย์ประถม

708 3101630964 เด็กหญิงพิชญ ์สิน โชติภ,ญชร ป.6 โรงเรียนรดาแม่พระ วิทย์ประถม

709 3101631420 เด็กหญิงพิชญ ์สิน ี พรหมคง ป.6 โรง เรียนมานีดานุเคราะห์ วิทย์ประถม

710 3101631419 เด็กหญิงพิชญ ์สิน ี เรีองศรี ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห ์ วิทยประถม

711 3101631416 เด็กชายพิชญะ สิงห์สาย ป.4 โรงเรียนมานีตานุเคราะห ์ ว ิทย่ประถม

712 3101630961 เด็กหญิงพิชญ์า ป็จนีม ป.ร โรงเรียนรดาแปพระ วิทย์ประถม

713 3101630962 เด็กหญิงพิชญา รักพ ์สาคร ป .6 โรงเรียนรดาแปพระ วิทย์ประถม

714 3101631598 เด็กหญิงพิชญาดา คชเวช ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุลบฺดร วหย์ประถม

715 3101631417 เด็กหญิงพิชญาภา ใจแผ้ว ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห ์ วิทย์ประถม

716 3101630963 เด็กหญิงพิชญาภา หองน้อย ป.6 โรงเรียนธิตาแม่พระ วิทย์ประถม

717 3101630201 เด็กหญิงพิชรดา สอน๗ ยา ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย์ประถม

718 3101630965 เด็กหญิงพิชาทา นุแก้ว ป.ร โรงเรียนธิตาแปพระ วิทย์ประถม

719 3101630968 เด็กหญิงพ ิชามญอุ่ พรัมรัตนพงผ้ ป .4 โรงเรียนรดาแม่พระ วิทย์ประถม

720 3101630967 เด็กหญิงพิชามญพื้ พัฒนก,ล ป.4 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย์ประถม

721 3101630966 เด็กหญิงพ ิชามญพื้ เพื้ญจันทร์ ป.5 โรงเรียนธิดาแปพระ วิทย์ประถม

722 3101631421 เด็กหญิงพิฎาพร ปมารรณ ป.6 โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ ว ิหย์ประถม

723 3101630202 เด็กชายพิชุ สมเกียรติฦล ป .6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย์ประถม

724 3101630970 เด ็กหญิงพิมพัชญามน ศรีอาภานนท์ ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ วิหยํประถม

725 3101630971 เด็กหญิงพิมพ์ณตา ทรัพย์เจรีญ ป .6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย์ประถม

726 3101631697 เด็กหญิงพิมพ์นภา ชุตะนี ป.4 โรงเรียนอนุบาลหนุน้อย วิหย์ประถม

727 3101630972 เด็กหญิงพิมพ์พร) สนีตานนท์ ป .6 โรงเรียนธิดาแปพระ วิทย์ประถม

728 3101631425 เด็กหญิงพิมพ์ววินทรี ผิวจิต ป.4 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ ว ิหย์ประถม

729 3101630203 เด็กหญิงพ ิมพ์ส ิรี โทนจินดา ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย์ประถม

730 3101631422 เด็กหญิงพิมพิมาย หองเรีอง ป .6 โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ ว ิหย์ประถม

731 3101630969 เด็กหญิงพิมพิศา ทองสาย ป .ร โรงเรียนธิดาแปพระ วิหย์ประถม

732 3101631423 เด็กหญิงพิมพ์ศา เมีองใหม่ ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิทย์ประถม

733 3101631424 เด็กหญิงพิมพิสา โรจนวรสาร ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ ว ิหย์ประถม

734 3101631743 เด็กหญิงพิมลภัส สิรีวรจรรยาด็ ป.6 โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา วิหย์ประถม

735 3101630204 เด็กชายพิรพื้ช กระชอกชล ป .6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย์ประถม
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ประกาศราย'ชอ^‘'บีสิทธิสอบ ภารแข่งร่)'นหางวิชาภาร ระศับนานา'ชาติ ประจำช พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระด ับเขตพื้นพ ี่ สอบวันอาทิตปพี่ 12 มกราคม 2563 ห ้อ งส อ บ ท ี่

วิชา ว ิทยาคาสตวิ ระดับประถมสักษา

สำนีกงานเขตพื้นพ ี่การสักษาประถมสักษาสุราษฎวิธานี เขต l n) r)
ณ อาคารมานิดา พื้น 4 ป .6/2 โรงเรียนมานีตาน ุเคราะห ์

ส่าดับ 
ฟ้

เลขประจ่าตัว 
สอบ

พื้อ-สกล พ้ืน โรงเวิยน วิชาพี่สอบ

736 3101631698 เด็กชายพีรขํโ'ช สดศริ ป.5 โรงเรียนอนุบาลหนุนีอข วิหปประถม

737 3101630973 เด็กหญิงพีรญาณํ จารฺจารีต ป.ร โรงเรียนรตาแปพระ วิหยํประถม

738 3101631569 เด็กหญิงพีรจิต เวิมก่อสถล ป.ร โรงเรียนวมีนทวิวิทยา (ภัวเหมีง) วิทปประถม

739 3101630974 เด็กชายพีรดนยู่ วิงแจ้ง ป.6 โรงเรียนรคาแปพระ วิหปประถม

740 3101630975 เด็กหญิงพีรตา วัตนะ ป.ร โรงเรียนรดาแม่พระ รทย'ประถม

741 3101631426 เด็กชายฟ็รพล อถ่เประกอบกฺล ป.6 โรงเรียนมานิตาบุเคราะห' วิทปประถม

742 3101631699 เด็กชายพีรพ ัฌน์ บั๋มหอง ป.ร โรงเรียนอบุบาลหบุนัอย วิหย์ประถม

743 3101630976 เด็กหญิงพีระบุช สักดิ้สวัสด็ ป.4 โรงเรียนธิดาแปพระ วิหปประถม

744 3101630205 เด็กชายVเฒพงสั จ้นทวิดวิ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎวิธานี วิทปประถม

745 3101630977 เด็กชาย^ฒํพงสั ธ ิรเตชไชยนันห์ ป.6 โรงเรียนธิตาแปพระ วิทปประถม

746 3101631118 เด็กชายเพชร เพชรเวิยง ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ วิทย่ประถม

747 3101631119 เด็กหญิงเพชรกะวัต โมทนา ป.4 โรงเรียนธิดาแปพระ วิหย์ประถม

748 3101630527 เด็กชายเพชรวัตป เพชรคง ป.6 โรงเรียนเทพมิตรสักษา วิหปประถม

749 3101631521 เด็กหญ ิงเพ ็ญ9(ภา พื้งต้นเจรีญ ป.4 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิทย่ประถม

750 3101631589 เด็กหญิงเพียงฤทัย ขจรภัย ป.5 โรงเรียนวมีนทวิวิทยา (สัวเหมีง) วิหย์ประถม

751 3101630342 เด็กหญิงแพรพีไล ทองพัฒน์ ป.ร โรงเรียนจอย วิทย์ประถม

752 3101631524 เด็กหญิงแพรวา ศวิสฺฃ ป.6 โรง เรียนมานีตาบุเคราะห์ ว ิหย์ประถม

753 3101630272 เด็กชายโพสิฐ เพชรแสง ป.6 โรงเรียนอนุบาลสราษภูวิธานี วิทปประถม

754 3101630978 เด็กหญิงฟ้าปกเกศ ภัทรชยาถล ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ วิหย'ประถม

755 3101630206 เด็กหญิงภควรรณ ฉิมบุดร ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย่ประถม

756 3101630979 เด็กชายภคิน ปาชุงวัดน' ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ วิหปประถม

757 3101631570 เด็กหญิงภณชชา ธิดิปรีตี ป.ร โรงเรียนวมีนทวิวิทยา (สัวเหมีง) วิหปประถม

758 3101630980 เด็กหญิงภรญิ ขาวทอง ป.4 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิหย'ประถม

759 3101630981 เด็กหญิงภรสวัญ ชุฝ็ทวิปัญญา ป.5 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทปประถม

760 3101630491 เด็กชายกวัณยู ทองอยู่ ป.6 โรงเรียนเทพมีครสักษา วิทปประถม

761 3101630982 เด็กชายภฤศ ลิระโงเรีอง ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทปประถม

762 3101630983 เด็กหญิงภวิกา เสมียนเพชร ป.ร โรงเรียนธิดาแปพระ วิทปประถม

763 3101630207 เด็กชายกรน เกษตรานันห' ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย์ประถม

764 3101631427 เด็กชายภวินท่ ไทยราช ป.ร โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิทปประถม

765 3101631571 เด็กหญิงภัคจิรา จินดาสักดั๋ ป.ร โรงเรียนวมีนทวิวิทยา (สัวเหมีง) วิทชประถม

766 3101631428 เด็กหญิงภัคจิรา คงมิตรเจริญ ป.6 โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ วิทย์ประถม

767 3101630208 เด็กชายภัคชร ยวงทอง ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎวิธานี วิทปประถม

768 3101631700 เด็กหญิงภัดธีมา ผลเลิศ ป.ร โรงเรียนอนุบาลหนุปอย วิทย์ประถม

769 3101630984 เด็กหญิงภัค!!มา ภูเขาทอง ป.ร โรงเรียนธิดาแปพระ วิทย์ประถม

770 3101630985 เด็กหญ ิงภัณทิรา ทองสินวิ ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิหย์ประถม
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ประกาศรายพื้อผู้ฝ ็ส ่ทธสอบ การนฟังฟ ันทางวิชาการ ระศ้นนานาชาฅิ ประจำปี พ.ศ. 2563 
รอบแรก : ระด ับเขตพื้นพ ี่ สอบ'วันอาทิตปพี่ 12 มกราคม 2563 

วิชา วิทยาศาสต? ระดับประถมสืกษา 
สำนักงาบเขตพื้นพี่การสืกษาประทมสืภษาสุราษฎ?ธานี เขต I 

ณ อาคารมานีดา พื้น 4 ป.6/3 โรงเรียนมานีตาน ุเคราะห ์

ห้องสอบที่

23
ลำดับ

ท่ี
เลขประจ่าตัว 

สอบ
พื้อ-สถูล พื้น โรงเ?ยน วิชาพี่สอน

771 3101631429 เล็กหญ ิงภัณทํรา สรรพขาว ป.6 โรงเ?ขนมานีตาบุเคราะห์ วิทปประถม

772 3101630986 เล ็กหญ ิงภ ัณฟ้ลา นีลพงสํ ป.6 โรงเ?ขน®ตาแปพระ วิทปประถม

773 3101631430 เล็กหญิงดักเฑิลา ปาณะบุดร ป.4 โรงเ?ยนมานีตาบุเคราะห์ วิทปประถม

774 3101631701 เล็กหญิงภัทรขณีการี พ ิทยากรสืลป๋ ป.6 โรงเรียนอนุบาลหบุน้อย วิหปประถม

775 3101630492 เล็กขายภัทรเตข วัชระสวัสติ้ ป.ร โรงเรียนเทพปีดรฝ็กษา วิหปประถม

776 3101630326 เล็กหญิงภัทรรดา โกละกะ ป.6 โรงเรียนจอย วิทปประถม

777 3101631744 เล็กชายภัทร'น?บท' ฟันสกฺล ป.6 โรงเรียนอุ่น?ก 2 ภาษา วิหปประถม

778 3101631431 เล็กหญิงภัทร'นนท์ หมอปาน ป.6 โรงเรียนมานีดานุเคราะห ์ วิทย์ประถม

779 3101630209 เล็กขายภัทรพล บุญหาร ป.ร โรงเรียนอนุบาลสุราษป็?ธานี วิทปประถม

780 3101631432 เล็กหญิงภัทรมน ไทลเพิชร ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิทปประถม

781 3101630987 เล็กหญิงภัทรวดี ธิป็ดป ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ วิทปประถม

782 3101630989 เล็กหญิงภัทรวดี พงษ์นัย?ดน์ ป.5 โรงเรียนธิดาแปพระ วิทปประถม

783 3101631433 เล็กหญิงภัทรวดี ศรีแก้ว?กป ป.5 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิหปประถม

784 3101630988 เล็กหญิงภัทรวดี อินท?นอก ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิหย์ประถม

785 3101630327 เล็กชายภัทรวิธ อมรแก้ว ป.4 โรงเรียนจอย วิทย่ประถม

786 3101630210 เล็กหญิงภัทรศยา นพมาศ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎ?ธานี วิทย่ประถม

787 3101631434 เล็กขายภัทรดัย บรีสุทธิ ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิทปประถม

788 3101631702 เล็กหญิงภัทร'านีษi  ถูกต้อง ป.4 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิทปประถม

789 3101631435 เล็กหญ ิงภัทรานีษ$ อินหาบุถูล ป.5 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิทปประถม

790 3101631703 เล็กหญิงภัทราพร ขาวล็? ป.ร โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิหยํประถม

791 3101630990 เล็กหญิงภัทราพร แดงมา ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ วิหย'ประถม

792 3101631704 เล็กหญิงภัทราภรท! ใจกว้าง ป.ร โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิทปประถม

793 3101630211 เล็กขายภาคิณ วิโนทภะ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎ?ธานี วิทย'ประถม

794 3101631436 เล็กชายภาล็น ทัศนเรญ ป.ร โรงเรียนมานีตานุเคราะห ์ วิทปประถม

795 3101630991 เล็กขายภา{บุพงต้ แง่'เจรีญฦล ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทปประถม

796 3101630992 เล็กขายภา{บุภัทร ควงบุสํห ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทปประถม

797 3101630212 เล็กขายภา{บุวัช? สมนัติมาศ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎ?ธานี วิทน้ประถม

798 3101630993 เล็กขายภา{บุวิชญ' ตั้งสิ?พันธถูล ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ วิหปประถม

799 3101630213 เล็กหญิงภาบุภัคค่ โปโคบ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎ?ธานี วิทปประถม

800 3101630277 เล็กขายภาบุวัฌน' เสิออินโท ป.6 โรงเรียนวัดประสพ วิหย‘ประถม

801 3101630493 เล็กขายภ้ขญพงษ์ เพ็ชรปาน ป.4 โรงเรียนเทพมิครสืกษา วิทย์ประถม

802 3101630994 เล็กหญิงภิ?ญญา โอมณี ป.4 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทปประถม

803 3101630328 เล็กชายก้วัฒบ' สิมสถูล ป.6 โรงเรียนจอย วิทปประถม

804 3101630214 เล็กขายนีมเตช วงต้ส ุบรรณ ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎ?ธานี วิทปประถม

805 3101630995 เล็กชายภดีทกร เสดียรพงต้ประภา ป.4 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิหย์ประถม
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ประกาศราย,ชึ๋อผฺไปืสิหธั๋สอบ การนข่งฟ ้นหางวิชาการ ระทํเนนานาชาฅิ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก ะ ระ๙'บเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ท ี่ 12 มกราคม 2563 ห ้อ งส อ บ ท ี่

วิชา ว ิทยาศาสตร์ ระ๙บประถมที่กษา 
สำนักงานเขตพื้นท ี่การสักษาประทมสักษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคารมานีดา พื้น 4 ป .6/4 โรงเรียนมานีดาน ุเคราะห ์ £๗  \

ลำดับ
ท่ี

เลขประจำตัว 
สอบ

พื้อ-ส ภู ล พื้น โรงเรยน วิชาที่สอบ

806 3101630329 เด็กชายภูนาถ เดชชนะ ป.ร โรงเรยนจอย วิทย'ประถม

807 3101631437 เด็กหญิงภูฟ้า จ้ตรีม ิคริ ป.4 โรงเรยนมานิคานฺเคราะห ้ วิทย์ประถม

808 3101631705 เด็กชายภูมิทิ'ศนิ อาจนะ ป.ร โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิทย์ประถม

809 3101631438 เด็กชายภูม ิบทร์ ปวยนัย ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิทย์ประถม

810 3101631439 เด็กชายภูม ิพ ัฒนั ศรีสุธรรม ป.6 โรงเรยนมานิตานุเคราะห์ วิทย์ประถม

811 3101631440 เด็กชายภูม ิพ ัฒนั หล่อฬนย์ ป.6 โรงเรยนมานิตานุเคราะห์ วิหย'ประถม

812 3101631441 เด็กชายภูม ิภ ัทร พลทอง ป.4 โรงเรยนมานิตานุเคราะห์ วิทย์ประถม

813 3101630996 เด็กชายภูมิรฟ ็ อินคชสาร ป.5 โรงเรยนธิดาแปพระ วิทย์ประถม

814 3101630997 เด็กชายภูรีช ใสรีนทร์ ป.ร โรงเรยนธิคาแปพระ วิทย์ประถม

815 3101630215 เด็กชายภูรถ!ฐ บินแอ ป.ร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย'ประถม

816 3101630216 เด็กชายภูรีณัรุ) แพวิเศษ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย■ ประถม

817 3101630998 เด็กชายภูรท![รุ) สักด็สวัสส์ ป.ร โรงเรียนรดาแปพระ วิหย์ประถม

818 3101630217 เด็กหญิงภูรีถ!รุ)ฐํป็าริ หวานสนิท ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎริธานี ว ิหย์ประถม

819 3101631442 เด็กชายภูรนห' วันหร์เร ีอง ป .6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิทย'ประถม

820 3101630218 เด็กชายภูรีว ัฒ อ่วมหองด็ ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎริธานี วิทย์ประถม

821 3101630219 เด็กชายภ ูรวฒันํ ปมแสง ป.ร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎริธานี ว ิหย์ประถม

822 3101630999 เด็กชายภูรวั6มนั นุญปวย ป.6 โรงเรียนรดาแปพระ วิทย์ประถม

823 3101630220 เด ็กชายภ ูวด ินหร ไกรเดช ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎริธานี วิทย์ประถม

824 3101631572 เด็กชายภูวรศ ทิฆภาคย์วิสืษฎ' ป.4 โรงเรียนวมินทริว ิทยา (สัวเหมิง) วิทย'ประถม

825 3101630330 เด็กหญิงภูวษา อินหรเทพ ป.6 โรงเรียนจอย วิหย์ประถม

826 3101630221 เด็กชายภูวิช ณ พัหสุง ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย'ประถม

827 3101631443 เด็กชายภูสิษรุ? ค่าอ ุป ละ ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิทย์ประถม

828 3101631444 เด็กหญิงมถเ,ทํรา โอโลรมย์ ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ ว ิหย์ประถม

829 3101630222 เด็กหญิงมถ่เสรา ประศาสตร์สัลป๋ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย'ประถม

830 3101631000 เด็กหญิงมนด'นภา สมเศรษรุ) ป .6 โรงเรียนรดาแม่พระ วิทย'ประถม

831 3101631445 เด็กหญิงมนป รยา หนุฟวย ป.6 โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ ว ิหย์ประถม

832 3101630331 เด็กหญิงมนัสนับท' ว ันหริสมม ิตร ป.ร โรงเรียนจอย วิทย์ประถม

833 3101631001 เด็กหญิงมนัสพร ยกป ป.ร โรงเรียนธิดาแปพระ วิทย'ประถม

834 3101631573 เด ็กหญ ิงมลรยา ไทยปาน ป.6 โรงเรียนวมินทริว ิทยา (สัวเหมิง) วิหย'ประถม

835 3101630223 เด็กชายมิ'งกร กองประด็ษฐ ป.5 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ว ิทย์ประถม

836 3101631446 เด็กหญิงนัถเฑนา ทองอ่อน ป.6 โรงเรียนมานีคานุเคราะห์ ว ิทย์ประถม

837 3101631447 เด็กหญิงมิ'สสุรีย์ ย ูโชะ ป.4 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ ว ิทย์ประถม

838 3101630494 เด็กหญิงมาศสุภา อินหสุทธิ ป.4 โรงเรียนเทพมิตรสักษา วิทย์ประถม

839 3101631003 เด็กหญิงมิงกมล ฟ ็ศภักตริ ป.ร โรงเรียนธิดาแปพระ วิทย์ประถม

840 3101631448 เด็กหญิงมิงโกมฺห เองเหมาะ ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห ์ ว ิทย์ประถม
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ประภาศรายพื้อผู้นสิหธสอบ การแข ่งข ่นหางวิรทการ ระอับนานารทดิ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระอ ับเขตพื้นท ี่ สอบวินอาทิตปที่ 12 มกราคม 2563 ห ้อ งส อ บ ท ี่

วิชา ว ิทยาศาสตร์ ระอับประถมสกษา
สำมิกงานเขตพื้นท ี่การสกษาประถมสกษาสุราษฎร์ธานี เฃค 1 o  ^

ณ อาคารมานีดา พื้น 4 ป.6/5 โรงI?ขนมานีคานุเคราะห์ ^ ๗ *■ ^

ส่าคับ 
ท่ี

เลขประจำตัว 
สอบ

พื้อ-สชุล พื้น โรงเรียน วิชาที่สอบ

841 3101631002 เสกหญิงมิดรา อัมหุสรีพ ันธุ ป.6 โรงเรียนธีคาแปพระ วิทย์ประถม

842 3101631745 เด็กหญิงมินทํมิ'นดา วิเพื้ยรมิย ป.ร โรงเรียนอฺ,นรัก 2 ภาษา วิทย์ประถม

843 3101631004 เด็กหญิงนุกระวิ คงปาน ป.6 โรงเรียนธีดาแม่พระ วิทย์ประถม

844 3101631120 เด็กชายเมธวิน อินแพง ป.ร โรงเรียนธิดาแปพระ วิทปประถม

845 3101631121 เด็กชายเม£ส พื้นวิเสษ ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ วิหน้ประถม

846 3101630528 เด็กชายเมธิเส รนทอง ป.4 โรงเรียนเทพมิตรสกษา วิทปประถม

847 3101631590 เด็กชายเมธิ'ส เล็กเจีย ป.5 โรงเรียนวมินทรีว ิทยา (มั่วเหมีง) วิทน้ประถม

848 3101631725 เด็กชายเมธิ'ส โอรพัน)ว ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิทย์ประถม

849 3101631522 เด็กชายเมธี ทองมาลา ป.ร โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิทน้ประถม

850 3101631122 เด็กหญิงเมลดา พ ัฒนประด็ษฐ์ ป.ร โรงเรียนธิดาแปพระ วิทย'ประถม

851 3101631528 เด็กหญิงไมมูนา อิสลาม ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ ว ิหยํประถม

852 3101631005 เด็กชายยศกร ข่วยมณี ป.5 โรงเรียนธิดาแปพระ วิหย์ประถม

853 3101630332 เด ็กชายยศพ ัหธี พิมสาร ป.4 โรงเรียนจอย วิหปประถม

854 3101631449 เด็กหญิงยฺวดี ศรีรักษา ป.ร โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ ว ิหย์ประถม

855 3101631127 เด็กหญิงโยษิตา พาหุมิ'นโต ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย์ประถม

856 3101631128 เด็กหญิงโยษิตา เพชรมีศร ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ วิทย์ประถม

857 3101631450 เด ็กชายรณกร ณส ุวรรณ ป.4 โรงเรียนมานีดานุเคราะห ์ วิหน้ประถม

858 3101631574 เด็กชายรณกร ศรีอ ังมิบท์ ป.6 โรงเรียนวมินทรีว ิทยา (มั่วเหมิง) วิทปประถม

859 3101630495 เด็กชายรณพื้ย ว ินหรธ'y ป.6 โรงเรียนเทพมิดรสกษา วิทย์ประถม

860 3101630224 เด็กหญิงรวิวรรณ เพชรรดน์ ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย์ประถม

861 3101631006 เด็กหญิงรวิสรา ชูคง ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ วิทย์ประถม

862 3101630225 เด็กชายรวิสุด รอดทอง ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทน้ประถม

863 3101631706 เด็กชายรกษ์ช ุม ิ ชุดะมี ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิทย์ประถม

864 3101630226 เด ็กชายรชชานนห้ ไมตรีสวิสด็ ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย์ประถม

865 3101631575 เด็กหญิงรัชดะวิน พิมลศรี ป.5 โรงเรียนวมีนทรีว ิทยา (มั่วเหมีง) วิหน้ประถม

866 3101631707 เด็กหญิงรัชบาท ส์งพรหม ป.5 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิทน้ประถม

867 3101630227 เด็กหญิงรัญนีดา บฺญประสงค์ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทน้ประถม

868 3101630228 เด็กชายรัฐพล หมั่นเพียร ป.ร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย์ประถม

869 3101630229 เด็กชายรัศชานนป แมนเมีอง ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย์ประถม

870 3101631451 เด็กหญิงราชนก.ล นกศิลป๋ ป.6 โรงเรียนมานีดานุเคราะห ์ วิหปประถม

871 3101631452 เด ็กชายราเชนหรี เต ็ม111ยม ป.6 โรงเรียนมานีดานุเคราะห ์ วิทย์ประถม

872 3101631007 เด็กชายรามาพงค์ รามรงค์ ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย์ประถม

873 3101631008 เด็กหญิงริซล็น่า นุชบ ป.4 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย'ประถม

874 3101630496 เด็กหญิงรฺจ ํภร ไตรรัตน์ ป.6 โรงเรียนเทพมิตรสกษา วิทย'ประถม

875 3101630271 เด็กหญิงโรจนพรรณ พิกฺลทอง ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ว ิหย์ประถม
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ประกาศรายชอห้ม ีสืหธึ๋ฟ ิอบ การแข่งนิ'นหางวิชาการ ระศ้ฆนานาชาศิ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก ะ ระด็โบเขตพนที่ สอบวิ'นอาทิดปที่ 12 มกราคม 2563 ห ้อ งส อ บ ท ี่

ว ิชาว ิทยาศาสตร้ ระตับประทมสืกษา
ส่าน้กงานเขตฟ้นที่การสืกษาประทมสืกษาสุราษ}]ร้ธานิ เขต 1 O

ณ อาคารมานิคา ร่ร''น 3 ป.6/6 โรงเรียนมานดาบุเคราะห ์

ลำดับ
ท่ี

เลขประจำตัว 
สอบ

ร่รอ-ส n ล ฟ้น โรงเรียน วิชาที่สอบ

876 3101631009 เด็กหญิงลดาวด็ เมษสุวรรณ ป.6 โรงเรียนรคาแปพระ วิทปประทม

877 3101630230 เด็กห{ปีงลภัสรตา รบทแสง ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุราษ}]ร้ธานิ วิท{เประทม

878 3101631599 เด็กห{ภูงลรีวิลช ศิลปพลเกิด ป.6 โรงเรียนอนุบาลกฺลนุดร วิท{เประทม

879 3101631708 เด็กห{ปีงลลิดา สอบปา ป.4 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิท{เประทม

880 3101631709 เด็กห{ฐงลลิตา อินแก้ว ป.ร โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิท{เประทม

881 3101631010 เด ็กหญ ิงต ักรกา อาวุธ ป.6 โรงเรียนรดาแม่พระ วิท{เประทม

882 3101631453 เด็กหญิงลิชการณ ่ พิหิโกห์วงห์ ป.4 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ รท{เประทม

883 3101630497 เด็กชายวงศธร หิปะปาล ป.4 โรงเรียนเทพนิดรสืกษา วิทย'ประทม

884 3101631011 เด็กชายวงศฟ้'ทธิ เชาวฟ่{ปีโรเศวตกล ป.ร โรงเรียนรดาแปพระ วิท{เประถม

885 3101631012 เด ็กหญิงวนิรญาณ์ เรีองฦทธิ ป.ร โรงเรียนรคาแปพระ วิห{เประถม

886 3101630231 เด็กหญิงวนิรญาทเ เหส่าประสืทธิ ป.ร โรงเรียนอนุบาลสุราษ}]ร้ธานิ วิหย'ประทม

887 3101630498 เด็กชายวนิรว ิชญ ิ เสือแก้ว ป.6 โรงเรียนเทพนิดรสืกษา วิหย์ประทม

888 3101630499 เด็กชายวนิรว ิหป จีบแก้ว ป.5 โรงเรียนเทพนิดรฝ็กษา วิห{เประถม

889 3101631013 เด็กหญิงวนิศรา นุญเลิศ ป.6 โรงเรียนรดาแม่พระ วิท{เประทม

890 3101631014 เด็กหญิงวนิดา ทองสร้าง ป.6 โรงเรียนรดาแม่พระ วิทย'ประทม

891 3101631600 เด็กหญิงวรก้บด' ส์งสัญไทย ป.6 โรงเรียนอนุบาลฤลบ1ดร วิทย์ประถม

892 3101631015 เด็กชายวรนิต ฬนธิวิชาด็ฦล ป.ร โรงเรียนรตาแปพระ วิท{เประถม

893 3101631016 เด็กหญิงวรนิษฐา ธนราบสกล ป.ร โรงเรียนธิดาแปพระ วิทปประถม

894 3101631017 เด ็กหญิงวรปร้ชญ ์ ลาวิ'ลปสุล ป.ร โรงเรียนธิดาแปพระ วิท{เประทม

895 3101630500 เด็กชายวรวรรธ วินิตบ ป.6 โรงเรียนเทพนิดรสืกษา วิทชประทม

896 3101631018 เด ็กหญ ิงวรวตัญนิ ปานเพชร ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ วิท{เประทม

897 3101631454 เด ็กหญ ิงวรวตัญนิ นิเจรีญ ป.6 โรงเรียนมานิดานุเคราะห์ วิท{เประทม

898 3101631019 เด็กหญิงวร้ชยา ขุนศรีแก้ว ป.4 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิหย'ประถม

899 3101631455 เด็กหญิงวร้ชยา ปราบบรีศ ป.ร โรงเรียนมานิตานุเคราะห ์ วิทปประถม

900 3101631020 เด็กหญิงวร้ชยา มญิวรรณ ป.4 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิท{เประทม

901 3101631021 เด็กหญิงวร้ญชลิ เกษร ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิท{เประทม

902 3101630232 เด็กหญิงวร้ณปภา สุขประชา ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษ}]ร้ธานิ วิท{เประทม

903 3101631022 เด็กหญิงวร้ทยา สุรวุฒิสฦล ป.ร โรงเรียนธิดาแปพระ วิทป้ประถม

904 3101631023 เด็กหญิงวร้ธยา คงเสปห' ป.ร โรงเรียนธิดาแปพระ วิท{เประถม

905 3101631456 เด็กหญิงวร้นธร ประทุมทอง ป.4 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วิท{เประทม

906 3101630233 เด็กหญิงวราวรรณ แส่งอาวุธ ป.ร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร้ธานิ วิทย'ประถม

907 3101630501 เด็กชายวรีบหร กระสินธิ ป.ร โรงเรียนเทพนิดรสืกษา วิหปประทม

908 3101631024 เด็กหญิงวรีศรา เสนโพนงาม ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย'ประทม

909 3101631457 เด็กหญิงวรีศรา อุดมทองสกุล ป.6 โรงเรียนมานิคานุเคราะห์ วิทย์ประถม

910 3101631710 เด็กหญิงวริษฎา เวห้ธนรานิน ป.4 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิทย์ประถม
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ประกาศรายชอ^ฆสิหธิสอบ การแข ่งช ุนหางว ิชาการ ระทันนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระด ับเขตพ ื้นน ี่ สอบวันอาทิตย์น ี่ 12 มกราคม 2563 ห''องสอบท ี่

วิชา ว ิทยาศาสตร์ ระดับประถมดักษา
สำนีกงานเขตพื้นน ี่การด ักษาประถมดักษาสุราษฎร์ธาน ี เขต 1 o  ^7

ณ อาคารมานีดา พื้น 3 ป.6/7 โรงเรียนมานีดาบุเคราะห ์ ^ ๗ '

ลาดับ 
ท่ี

เลขประจำตัว 
สอบ

พื้อ-สๆล พื้น โรงเริยน วิชาน ี่สอบ

911 3101631025 เล็กหญิงวรีษป็า ส ันต ิวิร ียไพชุลย์ ป.ร โรงเรียนธิตาแปพระ วิทย์ประถม

912 3101631026 เล็กหญิงวรํสา โชติกศฺภเศรญิ ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย์ประถม

913 3101631458 เล็กหญิงวลัยพรรณ เล็ตสุข ป.6 โรงเริยนมานีตาบุเคราะ'ค์ ว ิหย์ประถม

914 3101630234 เล็กชายวัชรพล เตชเรีอง ป.ร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทย์ประถม

915 3101630502 เล็กชายวัชรากร อ่อนพร์อม ป.4 โรงเรียนเทพมิตรดักษา วิหย์ประถม

916 3101631027 เล็กหญิงวัชร ไชยข่านี ป.6 โรงเริยนรตาแม่พระ วิทย์ประถม

917 3101631028 เล็กหญิงวัชรีวรรณ สุเมธากฺลวัฒน่ ป.ร โรงเรียนรดาแม่พระ วิหย์ประถม

918 3101631029 เล็กชายวาทิตย' นวลฟฺมวักษ์ ป.6 โรงเรียนรดาแปพระ วีทย์ประถม

919 3101631576 เล็กหญิงวาธิณ ็ วัยพรรณป ป.6 โรงเรียนวมีนท,รีวิทยา (พื้วเหมีง) วิทย์ประถม

920 3101631031 เต ิกหญ ิงวาเศรษเ ไกรสินอุ' ป.6 โรงเรียนรดาแปพระ วิทย์ประถม

921 3101631030 เล็กหญิงวาสิตา เรียงร์งโรจน' ป.5 โรงเรียบรดาแปพระ วิหย์ประถม

922 3101631032 เล็กหญิงวิชญาลา ทองคำ ป.ร โรงเรียนรดาแปพระ วิหย์ประถม

923 3101630503 เล็กหญิงวิชญาตา ปริกรรมดัลป ป.6 โรงเรียนเทพมิตรดักษา วีทย์ประถม

924 3101631033 เล็กหญิงวิชญาตา ระวังวงค์ ป.6 โรงเรียนรดาแปพระ วิหย์ประถม

925 3101630504 เล็กหญิงวิณ ิชยา วักษาหรัพฝ ป.ร โรงเรียนเทพมิตรดักษา วีทย์ประถม

926 3101631459 เล็กหญิงวิภาคา โพธิเพชร ป.6 โรงเรียนมานีตาบุเคราะห์ วิทย์ประถม

927 3101631034 เล็กหญิงวิภาพร คงมั่น ป.5 โรงเรียนรดาแปพระ วิหย์ประถม

928 3101631460 เล็กหญิงวิภาวิ กองวัตป ป.ร โรงเรียนมานีดาบุเคราะห์ ว ิหย์ประถม

929 3101630235 เล็กชายวีชุ พรายพรรณ ป.4 โรงเรียนอบุบาลสุราษฎร์ธานี ว ีหย์ประถม

930 3101631461 เล็กหญิงวิมลณัฐ สิมสุวรรณ ป.6 โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ ว ิหย์ประถม

931 3101631035 เล็กหญิงวิรมณ หทิ'ยวสืวงค์ ป.6 โรงเรียนรีตาแปพระ วิทย์ประถม

932 3101631036 เด็กหญิงวิว ัฎชญาย์ สถาพรจิตรกฺล ป.5 โรงเรียนธิดาแปพระ วิหย์ประถม

933 3101630236 เล็กหญิงวิรากานต' ร)ดัง ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ว ีหย์ประถม

934 3101631037 เล็กชายวิริทธ'ภร บวรเวช ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย์ประถม

935 3101630333 เล็กชายวิร ีหธิพล ฎ่หอง ป.4 โรงเรียนจอย วิทย์ประถม

936 3101631038 เล็กหญิงวิศรตา ดัวัฟันป ป.5 โรงเรียนธิดาแปพระ วีหย์ประถม

937 3101631039 เล็กหญิงวีรด ัทรา ว,ผิกราาทิ ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ วิทย์ประถม

938 3101631040 เล็กชายวีรวิพรรธ สังขป,ญโญ ป.ร โรงเรียนธิตาแม่พระ วิทย์ประถม

939 3101631577 เล็กหญิงวีวัยา ชุทวด ป.ร โรงเรียนวมีบทร์ว ิทยา (สัวเหมีง) วิทย์ประถม

940 3101631462 เล็กชายๅผิฟ้'ย รนทชุม ป.4 โรงเรียนมานีตาบุเคราะห์ วิทย์ประถม

941 3101630273 เด็กชายไวทย' ลั่นเผ่าพงษ์ ป.6 โรงเรียนอบุบาลสุราษฎร์ธานี วีหย'ประถม

942 3101631041 เล็กหญิงศกลวัตน' แก้วพรสวรรค์ ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิหย'ประถม

943 3101631042 เด็กหญิงศตานันห' วันหร'ประเสริฐ ป.4 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิหย์ประถม

944 3101631578 เล็กหญิงศรสวรรค์ มั่งมี ป.6 โรงเรียนวมีบหร์วิทยา (พื้วเหมิง) วิหย์ประถม

945 3101631043 เล็กหญิงศวัณย'วัชต' ทิพย์เพชร ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย์ประถม

www.obecimso.net/web63/office/reportStdRoomPlaceAll.php 27/51

http://www.obecimso.net/web63/office/reportStdRoomPlaceAll.php
http://www.obecimso.net/web63/office/reportStdRoomPlaceAll.php


20/12/2562 www.obecimso.net/web63/office/reportStdRoomPlaceAll.php

ประกาศรายชอผู้นสัหธั๋สอบ การนข่งร่เ'นทางวิรทการ ระ๘'นนานาชาศิ ประจำฃ พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตที่บที่ สอบวิ'นอาทํตปที่ 12 มกราคม 2563 ห ้อ งส อ บ ท ี่

รชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมดักษา
สำนีกงาบเขตที่นท ี่การด ักษาประทมดักษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 o  Q

ณ อาคารมานตา ฟ้น้ 3 ป.6/8 โรงเรียนมานีดาน ุเคราะห ์ ^ ๗ ^

ส่าคับ
vi

เลขประจ่าตัว 
สอบ

นี่อ-สฤล นี่น โรงเรยน วิชาที่สอบ

946 3101631044 เด็กหญิงศรียา เพขรเรยง ป.6 โรงเรยนธิดาแปพระ วิทปประทม

947 3101631766 เด็กหญิงศดั/วิตต่ พรหมดันทร์ ป.ร โรงเรยนสารสาสน์ว ิเทศสุราษฎรธานี วิทย'ประทม

948 3101631045 เด็กหญิงศศิธร เหรียญวิทยาๆล ป.ร โรงเรยนธิตาแม่พระ วิทปประทม

949 3101631046 เด็กหญิงศดัรัศนิ เที่ชรรัดน้ ป.4 โรงเรยนธิดาแปพระ วิทปประทม

950 3101631047 เด็กหญิงศดัวิมล นิจดันทรฬนศร ป.6 โรงเรยนธิดาแม่พระ วิทปประทม

951 3101631711 เด็กขายสักด็พล โคต^โย ป.ร โรงเรยนอไ)บาลห!)น้อย วิหปประถม

952 3101630237 เด็กขายดักย'ศรณ์ แกวนิศร ป.6 โรงเรยนอไ)บาลสุราษฎรธานี วิทปประทม

953 3101631048 เด็กหญิงดัรดา สุนทรป็ยะฬนธิ ป.6 โรงเรยนธิดาแปพระ วิทย์ประถม

954 3101631049 เด็กหญิงดัรนิ'uvf ตริเมต ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ วิทปประทม

955 3101630238 เด็กหญิงดัรประภา นุนิ ป.6 โรงเรียนอไ)บาลสุราษฎรธานี วิทปประทม

956 3101631579 เด็กหญิงดัรภ ัสสร ถํ้าด ันหร ป.6 โรงเรียนวนิบทรวิทยา (ภัวเหนิง) วิทชประถม

957 3101631463 เด ็กหญิงศิรกัสสร แท่นมณี ป.6 โรงเรียนมานีดาไ)เคราะห์ ว ิหย่ประถม

958 3101631050 เด็กหญิงดัรภ ัสสร เพชรด,ก ป.ร โรงเรียนธิดาแปพระ วิทปประถม

959 3101630505 เด ็กขายดัรว ิขญ ิ หา)น้อย ป.4 โรงเรียนเทพนิดรดักษา รทปประถม

960 3101631464 เด็กชายดัรณ รัดนแก้ว ป.ร โรงเรียนมานีตาไ)เคราะห์ ว ิหย์ประถม

961 3101630239 เด็กหญิงดัรกานคา ฬฌน้ใหญ่ ป.4 โรงเรียนอไ)บาลสุราษฎร์ธานี วิทย'ประถม

962 3101631580 เด็กหญิงส์รการป หน้วงเหนี่ยว ป.ร โรงเรียนวนินทรวิทยา (ดัวเหนิง) วิทย'ประทม

963 3101631465 เด็กหญิงดัรท ํพปประกา เกร!แก้ว ป.5 โรงเรียนมานีตาไ)เคราะห์ วิทปประถม

964 3101631466 เด็กขายดัวกร คงสุข ป.ร โรงเรียนมานีตาไ!เคราะห์ วิทปประถม

965 3101631712 เด็กชายดัวกร ปวยเกส์ยง ป.6 โรงเรียนอไ)บาลหไ)น้อย วิทปประทม

966 3101631467 เด็กขายดัวภัทร เรองทองรม ป.6 โรงเรียนมานีตาไ)เคราะห์ วิทปประถม

967 3101631051 เด็กหญิงสุณ ีสา ขฟ้บ ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทปประทม

968 3101631052 เด็กหญิงสุทธิน ิ น้วชฺม ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทยประถม

969 3101630506 เด็กชายสุกกร รักษาพราหมณี ป.ร โรงเรียนเทพมิตรดักษา วิทปประถม

970 3101631468 เด็กขายสุกกร สุกราช ป.ร โรงเรียนมานีตาไ)เคราะห์ วิทปประถม

971 3101630334 เด็กขายสุภณีฐ น ี่วส ุกกร ป.6 โรงเรียนจอย วิทปประถม

972 3101630240 เด็กขายสุภณีฐ สุวรรณโณ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทปประถม

973 3101631469 เด็กหญิงสุกรัสนี่ นวลคล้าย ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิทปประถม

974 3101631581 เด็กขายสุกสิน จารฺบรีรักษ์ ป.6 โรงเรียนวนินทร์ว ิทยา (ภัวเหนิง) วิทปประถม

975 3101631053 เด็กขายสุภ ัช ฬดเน้นปม ป.ร โรงเรียนธิดาแปพระ วิหปประถม

976 3101631054 เด ็กหญ ิงส ุภาพ ้หธิ พรหมประด็ษ!3 ป.6 โรงเรียนธิตาแม่พระ วิทย์ประถม

977 3101631470 เด ็กหญ ิงสุภาฟ ึขญ ่ กาฬดันโท ป.4 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิทย่ประถม

978 3101631472 เด ็กหญ ิงส ุภาฟ ิชญ ่ ณ ร ังษ ์ ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิทปประถม

979 3101631471 เด ็กหญ ิงส ุภาฟ ิขญ ่ เทพธิญ่ญ่ ป.4 โรงเรียนมานีตานุเคราะห ์ วิทยํประถม

980 3101631473 เด็กหญ ิงสุภาฟ ้ชญ ่ หวานทอง ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิทปประถม
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ประกาศรายริ}อผู้มสิฬ&สอบ การนข่งฟ้'นหางวิชาการ ระทันนานาชาศิ ประจำปี พ.ศ. 2563 
รอบแรก : ระส ับเขตที่นท ี่ สอบวิ',นอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 

วิชา ว ิทยาคาสตรี ระสับประถมสิกษา 
สำนีกงานเขตที่นท ี่การสิกษาประทมสิกษาสุราษฎรีธานี เขต 1 

ณ อาคารมานีคา อัน 3 ป.6/9 โรงเรียนมานีตาบุเคราะห์

ห้องสอบที่

29
ส่าสับ 

ที่
เสขประจำตัว 

สอบ
ริ}อ-สๆล อัน โรงเรียน วิชาที่สอบ

981 3101631055 เด็กหญิง(ริกิครา อเนกศฺภหล ป.6 โรงเรียนรคาแปพระ วิทย์ประทม

982 3101630241 เด็กหญิงศฺภ ิสรา เกษมสิห!!พร ป.4 โรงเรียนอบุบาลสุราษฎรีธานี วิทย์ประกบ

983 3101631056 เด็กหญิงศฺภ ิสรา สมเขาใหญ่ ป.5 โรงเรียนรดานม'พระ วิทย์ประทบ

984 3101631525 เด็กหญิงโศภิษฐา เจรีญสุข ป.5 โรงเรียนมานีตาบุเคราะห์ วิทย์ประทม

985 3101630335 เด็กหญิงสริ]ตา อภิวิ'นห์ ป.6 โรงเรียนจอย วิทย์ประถม

986 3101630507 เด็กชายสงกรานต์ ระห้สด็ ป.6 โรงเรียนเทพมิตรสิกษา วิทย์ประถม

987 3101631474 เด็กชายสดาบุ วงค'สุวรรท! ป.6 โรงเรียนมานีดาบุเคราะห์ วิทย์ประถม

988 3101631057 เด ็กชายสมาf ท ทองเขาล้าน ป.ร โรงเรียนรดาแปหระ วิทย์ประทม

989 3101630508 เด ็กชายสรวิชญ ่ เพชรแกว ป.6 โรงเรียนเทพมิตรสิกษา วิทย์ประทม

990 3101630336 เด ็กชายสรวิชญ ่ สุขศรี ป.4 โรงเรียนจอย วิทย์ประทม

991 3101631713 เด็กชายสรวิชป ป'วมาค ป.4 โรงเรียนอบุบาลหบุปอย วิหยํประทม

992 3101631475 เด็กหญิงส?ญญา กาหอ ป.5 โรงเรียนมานีตาบุเคราะห์ วิทย์ประถม

993 3101631058 เด็กหญิงส?ลพร เล้งส่ง ป.ร โรงเรียนรดาแปพระ วิทย์ประทม

994 3101630509 เด็กหญิงสรตา โสดกิ?ตนฬนข์ ป.6 โรงเรียนเทพมิตรสิกษา วิทย์ประถม

995 3101631476 เด็กหญิงสรีนธร ศรีเลิศ ป.6 โรงเรียนมานีตาบุเคราะห์ วิทย์ประถม

996 3101631083 เด็กหญิงสโรชา แฟหว่อง ป.4 โรงเรียนธดาแม่หระ วิหย์ประถม

997 3101631477 เด็กหญิงสลิลท ิพย์ ปล้องนิราศ ป.ร โรงเรียนมานีดาบุเคราะห์ วิทย์ประถม

998 3101630242 เด็กหญิงสวภัทร ตรดีเลิศ ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรีธานี วิทย์ประถม

999 3101631714 เด็กชายสัจจานนท์ อัมประเสรีฐ ป.ร โรงเรียนอบุบาลหบุปอย วิทย์ประทม

1000 3101630510 เด็กชายสัชฌ ฺกร บุ้ยวงต์ ป.6 โรงเรียนเทพมิตรสิกษา วิทย์ประทม

1001 3101630243 เด็กชายสัณหถ่ใฐ ศรีเมอง ป.6 โรงเรียนอบุบาลสุราษฎ?ธานี วํทย์ประทม

1002 3101631059 เด็กชายสัทเหท!ฐ บุ้ยเกษมสุข ป.ร โรงเรียนรคาแปพระ วิทย์ประถม

1003 3101630511 เด็กชายสัณห์ฟ ้ชญ ่ ถกษ่ดี ป.ร โรงเรียนเทพมิตรสิกษา วํทย์ประถม

1004 3101631060 เด็กชายสัดตบ,ษย์ ธรรมบ?วิต์น์ ป.6 โรงเรียน!เดาแม่พระ วิทย์ประถม

1005 3101631061 เด็กหญิงสับตทหัย เรีองศรี ป.4 โรงเรียนรดาแม่พระ วิทย์ประถม

1006 3101631715 เด็กชายสันสกถต นิลฟัฒป ป.6 โรงเรียนอบุบาลฬบุปอย วิทย์ประถม

1007 3101631062 เด ็กหญ ิงสารตา สันตานนท์ ป.6 โรงเรียนรดาแปพระ วิทย์ประถม

1008 3101631478 เด็กหญิงสาวิตรี สังข์เอัอ ป.4 โรงเรียนมานีตาบุเคราะห์ วิทย์ประถม

1009 3101631063 เด็กหญิงสิดาพร นิมเรีอง ป.6 โรงเรียนรดาแม่หระ วิทย์ประถม

1010 3101631064 เด็กหญิงสิดาพร มญิโชด็ ป.6 โรงเรียนรดาแปพระ วิทย์ประถม

1011 3101631716 เด็กหญิงสิตานน ธุษํตากรท! ป.ร โรงเรียนอนุบาลหบุปอย วิทย'ประถม

1012 3101631479 เด็กหญิงสิตาปน รีกสสุล ป.6 โรงเรียนมานีตาบุเคราะห์ วิทย์ประถม

1013 3101630512 เด ็กชายส ิหรภาคย ์ รวยr i ป.4 โรงเรียนเทพมิตรสิกษา วิทย์ประถม

1014 3101631717 เด ็กชายส ิหรภาคย ์ สังข์ไข ป.4 โรงเรียนอบุบาลหบุปอย วิทย์ประถม

1015 3101630337 เด ็กชายสิปปนนท์ ศรียา ป.4 โรงเรียนจอย วิทย์ประถม

www.obecimso.net/web63/office/reportStdRoomPlaceAll.php 29/51

http://www.obecimso.net/web63/offi
http://www.obecimso.net/web63/office/reportStdRoomPlaceAll.php


20/12/2562 www.obecimso.net/web63/office/reportStdRoomPlaceAll.php

ประกาศราย ริ}อ^‘ป ีส ์ห£ สอบ การแช ่งริ!นทางวิรทการ ระa นนานารทฅิ ประจำปี พ.ศ. 2563 
รอบนรก : ระดับเขดพบที่ สอบวันอาทิตปที่ 12 มกราคม 2563 

วิชา ว ิทยาคาสตรี ระดับประถมสิกษา 
สำบักงานเขตฟ้นท ี่การส ิกษาประถมส์กษาสิราษฎรีธานี 1ขต 1 

ณ อาคารมานคา ริโน 3 ป.6/10 โรงเรียนมานีดาน ุเคราะห ์

ริ}อ-สกฺล ฟ้น โรง เรีย บ

ห้องสอบที่

30
วิชาที่สอบ

1016 3101630513 เล็กชายสิรธีร' ขวัญแก้ว ป.6 โรงเรียนเทพมิตรสิกษา วิทปประทม

1017 3101631481 เล็กหญิงสิร ีนรี สิท ิพากร ป.ร โรงเรียนมานีคานุเคราะห์ วิทย‘ประทม

1018 3101630244 เล็กชายสิรภพ โกละกะ ป.6 โรงเรียนอไ!บาลสิราษ-ฎรีธานี วิทน้ประถม

1019 3101631065 เล็กหญิงสิรภ ัทร ทองสง ป.4 โรงเรียนธิดาแปพระ วิทปประทม

1020 3101631480 เล็กชายสิรวิชญ ิ ภักดีพล ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิหปประถม

1021 3101630338 เล็กหญิงสิราวรรณ นุช่วย ป.6 โรงเรียนจอย วิทปประทม

1022 3101631066 เล็กหญิงสิร ีกร โอวรารีนห ์ ป.6 โรงเรียนธิตาแม่พระ วิหปประทม

1023 3101631067 เล็กหญิงสิร ีก ัญญา วิบัขคิษฐ ป.ร โรงเรียนธิดาแปพระ วิทย์ประถม

1024 3101631767 เล็กหญิงสิร ิญาดา อดีเทพสถิต ป.ร โรงเรียนสารสาสน้ว ิเทศสิราษป็รีธานี วิทปประถม

1025 3101631582 เล็กหญ ิงสิร ิณรีฎi  เสรีฐโสฟ็ส ป.ร โรงเรียนวปีนทรีวิทยา (บัวเหปิง) วิหปประถม

1026 3101631068 เล็กหญิงสิรีนญา น ุญเฟ้ชรี ป.4 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทปประถม

1027 3101631069 เล็กหญิงสํร ีฟ ้ชช่า ค่าร{มภ ป.4 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิหปประถม

1028 3101630514 เล็กหญิงสิร ีภ ัทร จันทรีนวล ป.6 โรงเรียนเหพปีตรสิกษา วิหปประถม

1029 3101631583 เล็กหญิงสิร ีภ ัทร แช่หส์ม ป.5 โรงเรียนวปีนทรีวิทยา (บัวเหม่ง) วิทชประถม

1030 3101630245 เล็กหญิงสิริว ิมล พัฌนภากรณ์ ป.ร โรงเรียนอนุบาลสิราษฎรีธานี วิทชประถม

1031 3101631070 เล็กหญิงสิกทตา นาคแกมทอง ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทปประถม

1032 3101631071 เล็กหญิงสิภถตา เวชก.ล ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิหย์ประถม

1033 3101631718 เล็กชายสกถษฎ์ จันหนุณ ี ป.4 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิทปประถม

1034 3101631482 เล็กหญิงสิภ ัลยา ทาวโรส/!ล ป.6 โรงเรียนมาปิตานุเคราะห์ วิหปประถม

1035 3101631719 เล็กหญิงสฺรทนฟ้นห้ เพชรสิวรรณ์ ป.ร โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิทชประถม

1036 3101631720 เล็กหญิงสิบ ัญญา ฟ้ริ}ดมโน ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิหย์ประถม

1037 3101631072 เล็กหญิงสิชาบันห' หิตหนุ ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทปประถม

1038 3101630246 เล็กหญิงสิชานาท สีแดงสิ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสิราษฎร'ธานี วิทย์ประถม

1039 3101630247 เล็กหญ ิงสทธิกานต์ จันทรีภูชงค' ป.6 โรงเรียนอนุบาลสิราษฎร'ธานี วิทปประถม

1040 3101631483 เล็กหญิงสิธาทิพย' บัวหรา ป.6 โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ วิทย์ประถม

1041 3101630515 เล็กชายสธาสิน แปมริ}น ป.6 โรงเรียนเทพมิตรสิกษา วิหปประถม

1042 3101631073 เล ็กหญิงสิธาสิน น ุเสน้ห ์ ป.ร โรงเรียนธิตาแปพระ วิทปประถม

1043 3101630248 เล็กหญิงสิธาสิ!! นุญขวัญ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสิราษฎรีธานี วิทปประถม

1044 3101631484 เล็กหญิงสิพรรนีสา นวลวัฒป ป.6 โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ วิทปประถม

1045 3101630516 เล็กหญิงสิฟ ้ชชา นุเริ}อ ป.6 โรงเรียนเทพปีดรสิกษา วิหปประถม

1046 3101630249 เล็กหญิงสฺฟ ้ชชา สินุม ป.ร โรงเรียนอนุบาลสิราษฎร'ธานี วิทย'ประถม

1047 3101631074 เล็กหญ ิงสิพ ิชผาย' อินนุฬฌน' ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทปประถม

1048 3101631075 เล็กหญิงสิพ ิชญา ทองเสรีม ป.5 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย'ประถม

1049 3101630518 เล็กหญิงสิพ ิชญา เพชรปวย ป.6 โรงเรียนเทพมิตรสิกษา วิทปประถม

1050 3101630517 เล็กหญิงสิฟ ้ชญา แสงสิวรรณ ป.6 โรงเรียนเทพมิครสิกษา วิหย์ประถม
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ประกาศรายชอผู้ม ีส ํหธิ้สอบ การแข ่งร ่เนหางวิชาการ ระคันนานา'ชาศิ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก ะ ระค ับเขตพื้นท ี่ สอบวันอาทิตชุที่ 12 มกราคม 2563 ห ้อ งส อ บ ท ี่

วิชา ว ิทยาศาสตร์ ระคับประถมคักษา
สำนักงานเขตพื้นท ี่การคักษาประถมคักษาสราษฎร์ธานี 1ขต 1 "3  1

ณ อาคารมานิดา ฟ้น 2 ป.6/11 โรงเรียนมานีดานุเคราะห์

ส่าดับ 
ท่ี

เลขประจำคัว 
สอบ

ปอ-สทล พื้น โรงเ?ยน วิชาที่สอบ

1051 3101631485 เด็กหญิงสภชาพร ราชอวาง ป.6 โรงเ?ยนมานิตาชุเคราะห์ ว ิทยํประถม

1052 3101631486 เด็กหญิงสภนิชา คันดีคุณาภรณ่ ป.6 โรงเ?ยนมานัตาชุเคราะห์ วิทชุประถม

1053 3101631487 เด็กหญิงสคัสสร จันหร์เรีอง ป.4 โรงเ?ยนมานิตาชุเคราะห์ วิทชุประถม

1054 3101631076 เด็กหญิงสภาพร รื่นหอม ป.6 โรงเ?ยนรดาแปพระ วิทชุประถม

1055 3101631077 เด็กหญิงสภาวดี อุ่นเจ?ญ ป.ร โรงเ?ยนรดาแม่พระ วิทย'ประถม

1056 3101631584 เด็กหญิงสภาสืน ี ค่าศ? ป.ร โรงเ?ยนวมํนทร่ว ิทยา (คัวเหมิง) วิหชุประถม

1057 3101631078 เด็กชายสรคักดี เสือสวิ ป.6 โรงเ?ยนรดาแม่พระ ไทชุ'ประถม

1058 3101631488 เด็กหญิงสวัสวดี ค่ารอด ป.6 โรงเ?ยนมานิตานุเคราะห ์ วิทชุประถม

1059 3101631079 เด็กชายสวฟ้ช จันทร์สขศ? ป.6 โรง1?ยนรดาแปพระ วิทชุประถม

1060 3101631489 เด็กชายสวรรทเร่!,ย จันทร์ณรงค์ ป.4 โรง L? ยนมานิตานุเคราะห ์ วิทชุประถม

1061 3101631081 เด็กชายสไจักฃณ่ ไจเพชร ป.6 โรงเ?ยนรดาแปพระ วิทชุประถม

1062 3101631080 เด็กชายสวิจ ักฃณ่ แสงเ??อหนุบ ป.4 โรงเ?ยนรตาแม่พระ วิทย์ประถม

1063 3101631082 เด็กหญิงสวิสาข่ ช ุจ ันทร์ ป.6 โรง L? ยนธิ ตาแปพระ วิทชุประถม

1064 3101631123 เด็กหญิงเสาวคักษณ์ ศ?สวัสดั๋ ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทชุประถม

1065 3101631129 เด็กหญิงโสรชา แปหสิม ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ ไทย'ประถม

1066 3101630519 เด็กชายหสยสํ ป ีล ีอตโค้ ป.6 โรงเรียนเทพมิตรคักษา ไทย'ประถม

1067 3101631746 เด็กหญิงห์'ทยา เตชมณี ป.6 โรงเรื่ยนอุ่นวัก 2 ภาษา ไทย'ประถม

1068 3101631084 เด็กชายห์วัญกทษฎิ้ ทิพชุ?ตป ป.6 โรงเ?ขน§ตาแปพระ วิทชุประถม

1069 3101631523 เด็กหญิงเหมิอนฝัน แย้มแสง ป.6 โรงเ?ยนมานิตานุเคราะห ์ วิหย'ประถม

1070 3101631085 เด็กหญิงอคิ?ชชุ หชุข่า ป.ร โรงเรื่ยนธิดาแปพระ ไทย'ประถม

1071 3101631490 เด็กหญิงอนีรญา ผลาสืงห่ ป.6 โรงเ?ยนมาบิดานุเคราะห์ รทชุประถม

1072 3101631086 เด ็กหญ ิงอนีรญาร์ คาวสวรรณ ป.5 โรงเ?ยนธิดาแปพระ วิหชุประถม

1073 3101631491 เด็กชายอดีเทพ วักสวัสดี" ป.ร โรงเรื่ยนมานิตานุเคราะห์ วิทย‘ประถม

1074 3101631492 เด็กชายอดีว ัณณี จ ันทร์เรยด ป.4 โรงเ?ยนมานิตานุเคราะห ์ ไทย'ประถม

1075 3101631087 เด็กชายอดีว ิชญ ิ ทองยอด ป.6 โรงเรื่ยนธิดาแม่พระ ไทชุประถม

1076 3101631493 เด ็กชายอรภร นาคสด ป.4 โรงเรื่ยนมานิตานุเคราะห์ ไหชุประถม

1077 3101631088 เด็กหญ ิงอรชา ใจเรi ยม ป.ร โรงเ?ยนธิคาแปพระ วิทชุประถม

1078 3101631089 เด็กหญ ิงอรชา สวรรณชุวักษ์ ป.6 โรงเ?ยนธิดาแปพระ วิทชุประถม

1079 3101631494 เด็กชายอรวัศ เวชฦล ป.6 โรงเ?ขนมานิดานุเคราะห์ รหชุประถม

1080 3101631090 เด็กหญิงอนงค์นาท มณีวรรณ ป.6 โรงเ?ยนธิตาแม่พระ ไทย'ประถม

1081 3101630250 เด็กหญิงอนรรบวี ชุข่วย ป.6 โรงเรียนอนุบาลสราษฎร์ธานี วิทชุประถม

1082 3101630251 เด ็กชายอนันตฟัชร์ ฟันธ'วิชาดีฦล ป.5 โรงเรียนอนุบาลสราษฎร์ธานี วิหชุประถม

1083 3101630520 เด็กชายอนันต์ยศ ด่านิล ป.6 โรงเรียนเทพมิตรคักษา ไหชุประถม

1084 3101631495 เด็กชายอนาดีน หวังเจ?ญ ป.6 โรงเรียนมานีดานุเคราะห ์ รหชุประถม

1085 3101631496 เด็กชายอนิวัด ฟ้ษคชุ'ท ป.ร โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ ไทชุประถม
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ประmp|รายริ}อฮส ิ หธ ิ สอม การแข่งข่โนทางวิชาการ ระพันนานาชาติ ประจำtl VJ.PI. 2563
รอบแรก : ระพับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตปที่ 12 มกราคม 2563 ห ้อ งส อ บ ท ี่

รชา วิทยาคาสตริ ระพ ับประถมสืกชา
สำฟ ้กงานเขตพนที่การส ืกชาประถมสืกชาสุราษฎร์ธาน ี 1ขต 1 ^  o

ณ อาคารมานีดา ร็โน 2 ป.6/12 โรงนิ๒ นมานีดาบ ุเคราะห ์ ~ '  ^ ๗

ล่าพับ 
ท่ี

เลขประจ่าพัว 
สอบ

^อ-สกุล ฟ้น โรงเรียน วิชาที่สอบ

1086 3101631585 เด็กหญิงอภิชญา จิตสคนธ' ป.6 โรงเรียนวมินทริว ิทยา (อัวเหมิง) วิทปประถม

1087 3101631091 เด็กหญิงอภิชญา แดงนาวา ป.6 โรงเรียนรดาแม่พระ วิหปประถม

1088 3101631499 เด็กชายอภิเดชบ' ฉิมเรศ ป.6 โรงเรียนมานีดาบุเคราะห์ วิทยัประถม

1089 3101631092 เด็กชายอภิว ักป ข ฺนหองแก้ว ป.5 โรงเรียนรดาแม่พระ วิทปประถม

1090 3101631497 เด็กชายอภิว ัฒน์ ยานีาก ป.ร โรงเรียนมานีตา!!เคราะห์ วิหย'ประถม

1091 3101631498 เด ็กหญ ิงอภิชฎา ทองคำสิง ป.6 โรงเรียนมานีตาใ!เคราะห์ วิทปประถม

1092 3101631093 เด็กชายอภิสิทธิ จิคราภิรมย' ป.4 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทย'ประถม

1093 3101631500 เด็กหญิงอมรวัตน' จอมทวักษ์ ป.6 โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ วิทย์ประถม

1094 3101630254 เด็กหญิงอมรวัตป พรหมเกํด ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทปประถม

1095 3101630252 เด็กหญิงอมรวัดนี พัฒนะ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี รทชประถม

1096 3101630521 เด็กหญิงอมรวัตน่ คร?(รี ป.6 โรงเรียนเทพมิดรสิกชา รทย'ประถม

1097 3101630253 เด็กหญิงอมรวัตน' เศวตศํลป๋ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ว ิทย์ประถม

1098 3101631501 เด็กหญิงอมราวัถเท! มากแก้ว ป.6 โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ วิทปประถม

1099 3101630255 เด็กหญิงอมลวรรณ เนีองแก้ว ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎริธานี รทย'ประถม

1100 3101631502 เด็กหญิงอมาวส ฦมิพ ิห ักห ์ ป.4 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ รทย'ประถม

1101 3101630256 เด็กหญิงอรณิชา วราข่ย ป.ร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี รทปประถม

1102 3101631503 เด็กหญิงอรหัย สิรีทอง ป.6 โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ วิทย์ประถม

1103 3101631094 เด ็กหญ ิงอรนรน จิตสงค' ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทปประถม

1104 3101630522 เด็กหญิงอรปรียา เข่ญทอง ป.6 โรงเรียนเทพมิดรฝ็กษา วิทย'ประถม

1105 3101630257 เด็กหญิงอรพิชญา นุเภิด ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราช-ฎร'ธานี ว ิหย่ประถม

1106 3101631095 เด็กหญิงอรยา ยอดขยัน ป.5 โรงเรียนธิดาแม่พระ รทยัประถม

1107 3101631096 เด็กหญิงอรีญชป ธรรมานวักป ป.5 โรงเรียนธิดาแม่พระ วิทปประถม

1108 3101631721 เด็กชายอริญชย์ เหล่าสกุล ป.ร โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย วิทย์ประถม

1109 3101631098 เด็กหญิงอริสา คงเค็ม ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ รทย'ประถม

1110 3101631504 เด็กหญิงอริสา ใจกว้าง ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ รทปประถม

1111 3101631097 เด็กหญิงอริสา เส์อนหนุวงสิ ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ รหปประถม

1112 3101631505 เด ็กหญ ิงอรสา ทองชนะ ป.ร โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ วิทยัประถม

1113 3101630258 เด็กหญิงอสิสา พรหมฟวย ป.5 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วิทปประถม

1114 3101631506 เด็กหญิงอสินดา ศรีฒ ีอง ป.ร โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ รทปประถม

1115 3101631106 เด ็กชายอเด็กชานเดอริ พัทสพัลเลอริ ป.5 โรงเรียนธิดาแม่พระ รทปประถม

1116 3101630523 เด็กหญิงอสมาภรณ์ พัฒน์ชนะ ป.6 โรงเรียนเทพมิครฝ ็ภชา วิทย'ประถม

1117 3101630524 เด็กชายอัครพล อัศนียวงสิ ป.ร โรงเรียนเทพมิตรสิกชา วิหปประถม

1118 3101631507 เด ็กชายอัครวินฬ อัมพัชนี ป.4 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ รทปประถม

1119 3101631508 เด็กหญิงอัจจริยา อินทรกำเหนีด ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ รทปประถม

1120 3101631099 เด็กหญิงอัญข่สา นิลวัชรมณี ป.5 โรงเรียนธิดาแม่พระ รหปประถม
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ประกาศรายชอผู้ฟ ้ส่หธั๋สอบ การนซ่งฟ้'นหางวิชาการ ระดับนานา'ชาติ ประจำปี W.PI. 2563
รอบแรก : ระด ับ เข ต พ น ท ี่ สอบว ิ'น อาท ิต ปท ี่ 12 มกราคม 2563

รชา ว ิท ย าค ่าส ต ร ์ ระด ับ ป ระถ ม ส ก ษ า
หัองสอบที่

<11 ลำฟ้กงาบเขตพนที่การสกษาประถมสกษาสุราษฎ'ร์ธาปี เขต 1 
ณ อาคารมานิตา ป้น้ 2 ป.6/13 โรงเ?ยนมานีตาบุเคราะห์ 33

ลำดับ
ท่ี

เลขประจ่าคัว 
สอบ

ร!อ-สๆล ฟ้น โรงเ?ยบ วิชาที่สอบ

1121 3101630259 เด็กหญิงอัญญา ดันหร์เส ียว?ค่นิ ป.4 โรงเ?ยนอบุบาลสราษฎร์ธานี วิหปประถม

1122 3101630260 เด็กหญิงอัฐชนกมล ถกษ่ติ ป.ร โรงเ?ยนอบุบาลสุราษฎร์ธานี รทปประถม

1123 3101631100 เด็กหญิงอัณ?ตบ' ศ?ยาภัย ป.6 โรงเ?ยนรคาแปพระ รทชประถม

1124 3101631509 เด็กชายอับคาฟ้'น ๅฒ ิด ักติ' ป.ร โรง1?ยนมานีดาบุเคราะห์ วิทปประถม

1125 3101631586 เด็กหญิงอันนา ดับหร์ฦล ป.6 โรงเ?ยนวนินหร์วิทยา (ดัวเหนิง) วิหปประถม

1126 3101631101 เด็กชายอัฟฟาน น้นตสีน3 ป.6 โรงเ?ยนรดาแม่พระ รทปประถม

1127 3101631102 เด็กหญิงอัมฟ้กา พงปไทย ป.ร โรง1?ยนรตาแม่พระ รทย์ประถม

1128 3101630339 เด็กหญิงอัยฎา สมปติมาก ป.ร โรงเ?ยนจอย วิทย์ประถม

1129 3101631103 เด็กหญิงอัยฟัชร โรจบสา?มกกิจ ป.ร โรงเ?ยนรคาแม่พระ วิทปประถม

1130 3101631722 เด็กชายอัค่ฮา? ค่าสิเนียว ป.6 โรงเ?ยนอบุบาลหบุน้อย รทชประถม

1131 3101630261 เด็กชายอัษฎาๅธ พ้นภัย ป.ร โรง1?ยนอบุบาลสุราษฎร์ธานี รทย่ประถม

1132 3101631104 เด ็กหญ ิงอาภากร๔  โชติธนที่'กษ่ ป.6 โรงเ?ยนรตาแม่พระ รทย'ประถม

1133 3101630262 เด ็กหญิงอาภาภัทร สีนวม ป.6 โรงเ?ยนอบุบาลสุราษฎร์ธานี วิหปประถม

1134 3101630340 เด็กหญิงอิกขณา ถหร์โรจนๆล ป.ร โรงเ?ยนจอย รทย'ประถม

1135 3101631105 เด็กหญิงอิงฟ้า มณีกาญจน์ ป.4 โรงเ?ยนรคาแม่พระ รทย'ประถม

1136 3101631510 เด ็กชายอ ิหรฟ ัหร ์ บุหดันศ?ชาติ ป.5 โรงเ?ยนมานีตาบุเคราะห์ รหย์ประถม

1137 3101631511 เด็กชายอินฬช เนียมวิ'ชนะ ป.6 โรงเ?ยนมานีดาบุเคราะห์ รทย'ประถม

1138 3101630263 เด็กชายอิศราบุว ัฌน้ 1เณีเอียค ป.6 โรงเ?ยนอบุบาลสุราษฎร์ธานี รทปประถม

1139 3101631512 เด็กหญิงอิส?ป ทหรฬฌน์ ป.6 โรงเ?ยนมานีตาบุเคราะห์ รทย'ประถม

1140 3101631513 เด็กหญิงอุมมึ๋ กลาหาญ ป.ร โรง1?ขนมานีดาบุเคราะห์ รทย'ประถม

1141 3101630529 เด็กชายเอกบตินติ' ใบเวิน ป.6 โรงเ?ยนเทพนิดรสกษา รทอ้ประถม

1142 3101631124 เด็กหญิงเอมสุข สุขใหม่ ป.ร โรงเ?ยนรดาแปพระ วิทปประถม

1143 3101631526 เด็กหญิงโอบอ้อม สมสวิ'สติ ป.ร โรงเ?ยนมานีตาบุเคราะห์ รทย'ประถม
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ประกาศ รายท ี่อพ ู่ฆ ส ิห รสอบ  การน ข ่งฟ ้'น ทางว ิชาการ ระล ับ น าน า“ชาต ิ ประจำป ี พ .ศ. 2563
รอบแรก : ระล ับ เข ต พ น ท ี่ ส อ บ ว ัน อ าท ิต ย ์ท ี่ 12 มกราคม 2563

ว ิชา ค ณ ิต ศ าส ต ร ์ร ะล ับ ป ระถ ม ส ิก ษ า
ห้องสอบที่

mm สำบักงาบเขตพื้นท ี่การสิกษาประถมสิกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
ณ อาคาร 6 สุคบธา ที่น 4 ห้อง 642 โรงเรียนอนุบาสุราษฎร์ธานี 34

ส่าดับ 
ท่ี

เลขประจำตัว 
สอบ

ที่อ-สถล ท่ี,น โรงเริยน วิชาที่สอบ

1144 1101631131 เด็กหญิงกชพรรณ วงสิกรด ป.ร โรงเริยนมานีตาบุเคราะห์ คณิตประถม

1145 1101630343 เด็กหญิงกนกกาญจน้ ทองเฝือก ป.6 โรงเริยนเทพนีตรสิกษา คณิตประถม

1146 1101630001 เด็กหญิงกนภวรรณ กรดจำนงค' ป.5 โรงเริยนอบุบาลสิราษฎรธานี คณิตประถม

1147 1101631132 เด็กชายกนกวัตป แฟจํง ป.ร โรงเริยนมานีดาบุเคราะห์ คณิตประถม

1148 1101630002 เด็กหญิงกนิษฐนาฎ ศรขวัญ ป.ร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1149 1101631133 เด็กหญิงกมลชนก คงรอด ป.4 โรงเริยนมานีตาบุเคราะห์ คณิตประถม

1150 1101630003 เด็กชายกมลภพ แก้วสุกใส ป.6 โรงเริยนอบุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1151 1101631601 เด็กหญิงกรชนก สํม่เกลี้ยง ป.4 โรงเริยนอนบาลหบุน์อย คณิตประถม

1152 1101630004 เด็กหญิงกรภัทร กลางณรงค์ ป.ร โรงเริยนอบุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1153 1101631134 เด็กชายกรมิษฐํ ชานาญนา ป.4 โรงเริยนมานีตาบุเคราะห์ คณิตประทม

1154 1101630530 เด็กชายภรวิชญิ ทิพย์ประชา ป.ร โรงเริยนรดาแปพระ คณิตประถม

1155 1101630344 เด็กชายกรวิชญ ์ อรใหญิ ป.4 โรงเริยนเทพนีดรสิกษา คณิตประถม

1156 1101630531 เด็กชายกถที่ท จีนหนีก ป.5 โรงเริยนรดานปพระ คณิตประถม

1157 1101630345 เด็กชายกถฎากร ถ้าหลีมสิะ ป.4 โรงเริยนเทพนีดรสิกษา คณิตประถม

1158 1101630532 เด็กชายกฤตภาส แชเร ัยว ป.4 โรงเรียนรดาแม่พระ คณิตประถม

1159 1101630346 เด็กหญิงกฤดิกา บัวอ่อน ป.6 โรงเริยนเทพมิตรสิกษา คณิตประถม

1160 1101630005 เด็กชายกฤดิเตช วิทิพย์รอต ป.6 โรงเริยนอบุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1161 1101631135 เด็กชายกฤคิธี แชมที่น ป.6 โรงเริยนมานีตาบุเคราะห์ คณิตประถม

1162 1101630006 เด็กชายกฤษฎา ทรัพย์ประเสริฐ ป.4 โรงเริยนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1163 1101630007 เด ็กชายกฤษฎากรณ ิ โกละกะ ป.ร โรงเริยนอบุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1164 1101630008 เด็กชายกฤษฎั๋ กลสาบัญ ป.4 โรงเริยนอบุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1165 1101630533 เด ็กชายกฤษณพงสิ ^บฤทัย ป.ร โรงเรียนรดาแม่พระ คณิตประถม

1166 1101631602 เด็กชายกฤษตบุณ บุณยะต,ลานนท์ ป.ร โรงเริยนอบุบาลหบุน้อย คณิตประถม

1167 1101630534 เด็กชายกวิณ สุร ัตนะพราหมณิ ป.4 โรงเริยนธํตาแม่พระ คณิตประถม

1168 1101630009 เด็กหญิงกวินหรา เที่อบุญ ป.6 โรงเรียนอบุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1169 1101631136 เด็กชายกวินท ์ พับทิมทอง ป.4 โรงเรียนมานีตาบุเคราะห์ คณิตประถม

1170 1101631137 เด็กชายกษิด ิ้เดช คงแก้ว ป.4 โรงเรียนมานีตาบุเคราะห์ คณิตประถม

1171 1101630351 เด็กชายก้องภพ คงฉาย ป.ร โรงเรียนเทพมิตรสิกษา คณิตประถม

1172 1101630352 เด็กชายก้องภพ ริกษาทรัพย์ ป.6 โรงเรียนเทพมิตรสิกษา คณิตประถม

1173 1101631529 เด็กหญิงกะรัต ที่นเพชร ป.6 โรงเรียนวมินทร์ว ิทยา (ที่วเหมิง) คณิตประถม

1174 1101630348 เด็กหญิงกัญญ์วรา ที่นนัย ป.4 โรงเรียนเทพมิตรสิกษา คณิตประถม

1175 1101630010 เด็กหญิงกัญญาภัทร คงแก้ว ป.ร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1176 1101630347 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไชยรม ป.6 โรงเรียนเทพมิตรสิกษา คณิตประทม

1177 1101631603 เด็กหญิงกัญพัชญ' บัวสุวรรณ ป.4 โรงเรียนอนุบาลหบุน้อย คณิตประถม

1178 1101631138 เด็กชายกัณ£ บัญญาบุคร ป.5 โรงเรียนมานีตาบุเคราะห์ คณิตประถม
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ประภาศราย■ ชอฝ'ฟ้สิหธิ้สอบ การแข่งน ับทางวิรทภาร ระตับนานารททิ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระส ับเขตที่นท ี่ สอบวันอาทิตย์ท ี่ 12 มกราคม 2563 ห ้อ งส อ บ ท ี่

วิชา คณ ิตคาสตร์ ระสับประถมสืกษา
สำนักงานเขตที่นท ี่การส ักษาประถมสักษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ^  ^
ณ อาคาร 6 สคนขา นับ 4 ห้อง 643 โรงเรียนอนุบาสุราษฎร์ธานี *■  ̂^

ลำดับ
ท่ี

เลขประจำตัว 
สอบ

นัอ-สๆล นัน โรงเรียน วิชาที่สอบ

1179 1101631139 เค็กหญิงกันติชา ทองปานติ ป.ร โรงเรียนมานีคาบุเคราะห์ คณิตประถม

1180 1101631604 เด็กชายกันติน ันทิ เกษตรรวากรณ ่ ป.6 โรงเรียนอนุบาลหบุน้อย คณิตประถม

1181 1101631141 เด็กชายกันติน ันทิ ไตรศร ป.ร โรงเรียนมานีดาบุเคราะห์ คณิตประถม

1182 1101631140 เด็กชายกับติน ันทิ สวัสติ'วงษ์ ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห ์ คณิตประถม

1183 1101630535 เด็กหญิงกันยกรณิ กัภดีพรหม ป.ร โรงเร ียนเดาแม่พระ คณิตประถม

1184 1101631530 เด็กชายกัมปนาท ปวยสติตป ป.6 โรงเรียนวนีนทรีว ิทยา (นัวเหนีง) คณิตประถม

1185 1101631605 เด็กหญิงกัลยกร ประทฺมสุวรรณ ป.5 โรงเรียนอบุบาลหนุน้อย คณิตประถม

1186 1101630536 เด็กหญิงกัลยกร โมควงสั ป.4 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิตประถม

1187 1101631142 เด็กหญ ิงกัลยวักป ชุลีธรรม ป.ร โรงเรียนมานีคานุเคราะห์ คณิตประถม

1188 1101631606 เด ็กหญิงกัลยวรรธนั รักษ ์ศรีหอง ป.4 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย คณิตประถม

1189 1101630011 เด็กหญิงกานด่พ ิชชา ธรรมทิปกฺล ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1190 1101630349 เด็กหญิงกานต์รวี ศรประติษร) ป.6 โรงเรียนเทพปีตรสักษา คณิตประถม

1191 1101631595 เด็กชายกํคดํโชค สัรีว ัฒนั ป.6 โรงเรียนอนุบาลก,ลบ,ดร คณิตประถม

1192 1101630537 เด็กชายกิตติธ ิช ุ ทิพย์มณฑา ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิตประถม

1193 1101630538 เด็กชายกิตติพล แข่สิง ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิตประถม

1194 1101630539 เด็กชายกิตติภณ แสวงกาญจนั ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิตประถม

1195 1101630012 เด็กชายกิต ิพ ัฌน์ ทิวแพ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1196 1101630350 เด็กหญิงก,ญฟ้ชชา ภัทรชยาง/]ร ป.4 โรงเรียนเทพมิตรสักษา คณิตประถม

1197 1101630088 เด็กหญิงเกดน'สิรี บุญชุ ป.5 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1198 1101630437 เด็กหญิงเกวสิน ปุบ ป.4 โรงเรียนเทพมิตรสักษา คณิตประถม

1199 1101631143 เด็กหญิงขนีศฐคา ชวาสิต ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ คณิตประถม

1200 1101630612 เด็กชายเขมวัฒนั ป.6 โรงเรียนธิตาแม่พระ คณิตประถม

1201 1101630540 เด็กชายคณิสนันท ิ อินทรประเสรีฐ ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิตประถม

1202 1101630353 เด ็กชายคณ ิสฟ ้ส ิษ ย ึ่ส ิบ ป.4 โรงเรียนเทพมิตรสักษา คณิตประถม

1203 1101630541 เด็กชายดณิศ คงแก้ว ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิตประถม

1204 1101630013 เด็กชายดรีสเติยน วันหวัเส ือน ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1205 1101630354 เด็กหญิงคีตภัทร สุทธิทุล ป.6 โรงเรียนเทพมิตรสักษา คณิตประถม

1206 1101631144 เด็กหญิงจงกล วินัยติษฐ ป.4 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ คณิตประถม

1207 1101630355 เด ็กหญ ิงจรัสวันหรี จ5ญรักษ์ ป.4 โรงเรียนเทพมิตรสักษา คณิตประถม

1208 1101631145 เด ็กหญ ิงจรีนทรีท ิพย์ จามพัฒน์ ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ คณิตประถม

1209 1101630278 เด็กชายจักรพ ันธ์ ทองคำ ป.4 โรงเรียนจอย คณิตประถม

1210 1101631146 เด็กหญิงวันท ิมา บุญรักษา ป.4 โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ คณิตประถม

1211 1101631147 เด็กหญิงจารฺก ัญญ ิ อินทรีจ ันทร์ ป.ร โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ คณิตประถม

1212 1101631148 เด็กชายจํณณะ แสงกระจ่าง ป.ร โรงเรียนมานีคานุเคราะห์ คณิตประถม

1213 1101631727 เด็กชายวัรกิตต' โสรัจจากิน ันท ิ ป.ร โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา คณิตประถม
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ประกาศราย'ชอผ ู้น ส ิหธ ิ้สอบ ก ารแช ่งฟ ัน ห างว ิ,ช าก าร  ระล ิบ นาน า'ชาล ิ ประจำฃ พ .ศ. 2563
รอบแรก : ระด ับ เข ต ท ี่น ท ี่ สอบว ิ'น อาท ิต ปท ี่ 12มก ราคม  2563

ว ิชา ค ณ ิต ศ าสต ร ์ ระด ับ ป ระถ ม ส ิก ษ า
ห้องสอบที่

m m
ส่าฟ ักงานเขตพนที่การสิกษาประถมสิกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
ณ อาคาร 6 สคนธา ฟ้น 4 ห้อง 644 โรงเรียนอนุบาสุราษฎร์ธานี 36

พร*
ล่าดับ 

ท่ี
เลขประจ่าดัว 

สอบ
ร่}อ-สภูล 1รน โรงเ?ยน วิชาที่สอบ

1214 1101631149 เด็กชายจิรภ ัทร โกงเหลง ป.ร โรงเ?ยนมานีตาบุเคราะห์ คณิตประถม

1215 1101630014 เด็กชายจิรภ ัทร พฟัคข?กษ์ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1216 1101630015 เด็กหญิงจิ?,ชญา นพฟันวงสิ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1217 1101631150 เด็กชายจิ?ฎ^ เมธารีนทร์ ป.6 โรงเ?ยนมานีคานุเคราะห ์ คณิตประถม

1218 1101631151 เด ็กชายจิรายุ ค่าสุวรรณ ป.ร โรงเ?ยนมานีตานุเคราะห ์ คณิตประถม

1219 1101631531 เด็กชายจิรายุ มิสติ ป.4 โรงเ?ยนวมินทร์ว ิทยา (ภัวเหมิง) คณิตประถม

1220 1101630438 เด็กชายเจตนีพ ัทร์ ไกรนรา ป.ร โรงเรียนเทพมิตรสิกษา คณิตประถม

1221 1101631607 เด็กหญิงฉัตรชนก ภูวนวิหยาคม ป.4 โรงเ?ขนอนุบาลหนุน้อย คณิตประถม

1222 1101631608 เด ็กชายฉัตรเมร รีกชาด่ ป.ร โรงเ?ยนอนุบาลหนุน้อย คณิตประถม

1223 1101630089 เด ็กชายเฉรมเก ิยรต ิ คล้ายสุวรรณโณ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1224 1101631152 เด็กชายชญาบนห้ เกิดปลอค ป.ร โรงเ?ยนมานีคานุเคราะห ์ คณิตประถม

1225 1101630016 เด็กหญิงชญาฟ้บห ์ จิ''นพร์เจิญ ป.5 โรง1?ยนอบุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1226 1101630356 เด็กหญิงชญาบุช ขาวด้วง ป.4 โรงเรียนเทพมิตรสิกษา คณิตประถม

1227 1101630017 เด็กหญิงชนรคี จรปลอด ป.6 โรงเ?ยนอบุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1228 1101630542 เด็กหญิงชฟัญฟัตา มาศฟ็ท ักษํ ป.6 โรงเรียนรตาแม่พระ คณิตประถม

1229 1101630357 เด็กหญิงชบากานต์ จ ิระวงด้ ป.4 โรงเรียนเทพมิตรสิกษา คณิตประถม

1230 1101631153 เด็กชายชนารป ฟัวนย''ม ป.5 โรงเ?ยนมานีตานุเคราะห ์ คณิตประถม

1231 1101630358 เด็กหญิงชปิกา บุรฌะพงสิ ป.6 โรงเรียนเทพมิตรสิกษา คณิตประถม

1232 1101630018 เด็กหญิงชฉสรา แก้วด็ ป.ร โรงเ?ยนอบุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1233 1101631154 เด็กหญิงชนิสรา สฺระพร ป.6 โรงเ?ขนมานีตานุเคราะห์ คณิตประถม

1234 1101630543 เด ็กชายชยธร ก,ลจิตติส่าราญ ป.5 โรงเรียน!)คาแม่พระ คณิตประถม

1235 1101631728 เด็กชายชยฟันห์ โส?จจาภิฟับฬ ป.6 โรงเรียนอ่บ?ก 2 ภาษา คณิตประถม

1236 1101630020 เด็กชายชยพล พลภักดี ป.6 โรงเ?ขนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1237 1101630019 เด็กชายชยพล ศ?สาคร ป.6 โรงเ?ยนอบุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1238 1101630544 เด็กหญิงชลพรรช- มากศ? ป.4 โรงเ?ยนรตาแม่พระ คณิตประถม

1239 1101630359 เด็กหญิงชลรตา รีตนเกล้า ป.ร โรงเ?ขนเทพมิตรสิกษา คณิตประถม

1240 1101631155 เด็กชายชวกร เทพเฉลิม ป.6 โรงเ?ขนมานีดานุเคราะห์ คณิตประถม

1241 1101631156 เด็กชายชวภณ สาครพานิช ป.5 โรงเ?ยนมานีตานุเคราะห ์ คณิตประถม

1242 1101631609 เด็กชายชวินบุตร พันปครฺฑ ป.6 โรง1?ยนอนุบาลหนุน้อย คณิตประถม

1243 1101631610 เด็กหญิงชวิศา สิ?พชรภาส ป.ร โรงเ?ขนอนุบาลหนุน้อย คณิตประถม

1244 1101631157 เด็กหญิงฟ้ชฎาภรณ์ เบดังวาศ ป.6 โรงเรียนมานีคานุเคราะห ์ คณิตประถม

1245 1101630360 เด็กชายฟัรวิหย์ อรใหญ่ ป.4 โรงเรียนเทพมิตรสิกษา คณิตประถม

1246 1101630361 เด็กหญิงฟัสาพัช? จิ'บท?แจ่มศ? ป.5 โรงเรียนเทพมิตรสิกษา คณิตประถม

1247 1101630545 เด็กชายบุต ิพ ันธ่ เผอกภูมิ ป.4 โรงเรียนรตาแม่พระ คณิตประถม

1248 1101630617 เด็กหญิงโชติรส เพชรอาๅธ ป.ร โรงเรียนรตาแม่พระ คณิตประถม
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ประกาศรายชือผู้ฟ ้ส ิหธสอบ การแช่งช ่โนหางวิชาการ ระตับนานาชาดิ ประจำปี พ.ศ. 2563 
รอบแรก : ระล็เบเขตพนที่ สอบ’รโ,นอาทิตปที่ 12 มกราดม 2563 

วิชา คณ ิตศาสคร์ ระตับประถมดิกษา 
ส่าน้กงาบเขตพื้นท ี่การดิกษาประถมดิกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
ณ อาคาร 6 สุคนธา พื้น 4 หัอง 645 โรงเรียนอใ!บาสุราษฎร์ธานี

ริรอ-สฦล พื้น โรงเรียบ

ห้องสอบที่

37
วิชาที่สอบ

1249 1101630442 เล็กหญิงไขษิตา รนหรประส ิห ! ป.6 โรงเรียนเทพมิตรดิกษา คญิตประถม

1250 1101630021 เล็กขายญาณกร ริ3วหากาญจน ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คญิดประถม

1251 1101630362 เล็กหญิงญาณัจฉราภา วิระวิดต' ป.4 โรงเริยนเทพมิตรดิกษา คณิตประถม

1252 1101630022 เล็กขายญาณาฬฌบุ้ คฤหเตช ป.5 โรงเริยนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1253 1101631158 เล็กหญิงญาณิดา บุญสิท!' ป.5 โรงเริยนมานิตานุเคราะห์ คณิตประถม

1254 1101630023 เล็กหญิงญาทเดา นพชนะ ป.4 โรงเริยนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1255 1101631159 เล็กหญิงญาณิดา สุท!จำนงค' ป.ร โรงเริยนมานีดานุเคราะห ์ คณิตประถม

1256 1101631160 เล็กหญิงญาณิสา แช่ด่าน ป.5 โรงเริยนมานีตานุเคราะห์ คณิตประถม

1257 1101630363 เล ็กหญ ิงเตญา มากยอต ป.4 โรงเริยนเทพมิตรดิกษา คณิตประถม

1258 1101631161 เล ็กหญ ิงเยาภา ค่ารอต ป.4 โรงเริยนมานีตานุเคราะห์ คณิตประถม

1259 1101631162 เล็กขายณกฤล็ ภาภรณิ ป.4 โรงเริยนมานีคานุเคราะห์ คณิตประถม

1260 1101630364 เล ็กขายณฐนนท์ นิลสาย ป.6 โรงเริยนเทพมิตรดีกษา คณิตประถม

1261 1101630546 เล็กหญิงณฐพร งามขา ป.ร โรงเร ิยน!ตาแปพระ คณิตประถม

1262 1101630365 เล็กขายณฐมงดส นิลสาย ป.4 โรงเริยนเทพมิตรดีกษา คณิตประถม

1263 1101630547 เล็กหญิงณฐรวล็ ร์มโพ!'ทอง ป.ร โรงเร ิยน!ตาแม ่พระ คณิตประถม

1264 1101630024 เล็กหญิงณฐรีน ีป หรบบุ้ย ป.6 โรงเรินนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1265 1101631611 เล็กหญิงณปภัช แกม/วิจ ป.4 โรงเริยนอนุบาลหนุน ้อย คณิตประถม

1266 1101630025 เล็กชายณภ้ท ์ร งามประล ็ษ เ ป.ร โรงเริยนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1267 1101630279 เล็กชายณภัทร สุนทรกรญ ิย ์ ป.6 โรงเริยนจอย คณิตประถม

1268 1101630548 เล็กหญิงณัขขา บุญวันหร' ป.6 โรงเร ิยน!คาแม ่พระ คณิตประถม

1269 1101630026 เล็กหญิงณ ัขชา อ่าลอย ป.4 โรงเริยนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1270 1101631612 เล็กขายณิป็ฐกิตติ' จารฺฬบข ป.ร โรงเริยนอนุบาลหนุน ้อย คณิตประถม

1271 1101631729 เล็กขายท!ฎฐพื้ย ติงทรงสวัสติ' ป.4 โรงเริยนอุ่นริก 2 ภาษา คณิตประถม

1272 1101630027 เล ็กหญ ิงณ ัฎเฎาพร บุญสอน ป.ร โรงเริยนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1273 1101631163 เล็กหญิงท!ฎฐณิชา บุเมิอง ป.6 โรงเริยนมานีตานุเคราะห์ คณิตประถม

1274 1101631164 เล็กหญิงณ ิฎฐณิขา ฟ ัฒบประล ็ษเ ป.6 โรงเริยนมานีตานุเคราะห์ คณิตประถม

1275 1101630549 เล ็กหญิงถ!ฎรูณ ิชา ส่าล็ ป.6 โรงเร ิยน!ดาแม ่พระ คณิตประถม

1276 1101630366 เล ็กชายถ!ฎเ ปนนัย ป.4 โรงเริยนเทพมิตรดิกษา คณิตประถม

1277 1101630028 เล็กชายถ!ฐ อภันินหขาล็ ป.4 โรงเริยนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1278 1101630550 เล ็กหญ ิงถ ่!รูกานต ์ เรีองทอง ป.4 โรงเร ิยน!ดาแม ่พระ คณิตประถม

1279 1101631165 เล็กขายท!ฐขนน สุขวรรณ ป.ร โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ คณิตประถม

1280 1101630029 เล็กขายท!ฐตนป ริตบพรหม ป.ร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1281 1101630367 เล็กหญิงถ!ฐธยาน้ สงเจริญ ป.4 โรงเรียนเทพมิตรดีกษา คณิตประถม

1282 1101631166 เล ็กหญ ิงถ!ร ู!ชา เปรณาวิน ป.6 โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ คณิตประถม

1283 1101630551 เล ็กหญ ิงถ!ฐ!ตา บุญญาบุวัตร ป.6 โรงเร ียน!ดาแม ่พระ คณิตประถม
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ประภาศรายชอห้ม ีส ิทธสอบ การนฃ่งข ันหางว ิชาการ ระฅันนานาชาติ ประจำฃ w.rt. 2563

รอบแรก : ระส ับเขตพื้นท ี่ สอบวันอาทิตปที่ 12 มกราคม 2563 ห ้อ งส อ บ ท ี่
วิชา คณ ิตศาสตร์ ระสับประทมสืกษา

สำนีกงานเขตพื้นท ี่การสืกษาประถมสืกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ^  Q
ณ อาคาร 6 สคบธา พื้น 3 ห้อง 631 โรงเรียนอบุบาสุราษฎร์ธานี ' ๒̂

ลำดับ เลขประจำตัว 
สอบ

พื้อ-สกุล พื้น โรงเรืยน วิชาที่สอบ

1284 1101630030 เด็กหญิงณัฐธิดา ส่งประติษฐํ ป.ร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1285 1101631613 เด็กหญิงณัฐธิดา อู'อ}ณ ป.ร โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย คณิตประถม

1286 1101630031 เด็กหญิงถ!ฐนีนท่ สมส่า ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1287 1101630552 เด็กชายท!ฐพล เครีอแต้ ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ คณิตประถม

1288 1101630553 เด็กหญิงท!ฐพิชชา นภสินTางสํ ป.4 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิตประถม

1289 1101630368 เด็กชายถ!ฐพํชาพงสํ สิงห์สมขัติ ป.4 โรงเรียนเทพมิตรสืกษา คณิตประถม

1290 1101631167 เด็กชายณัฐภัทร โกละกะ ป.6 โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ คณิตประถม

1291 1101631532 เด็กชายณัฐภัทร *ม'โหร ป.ร โรงเรียนวป้นทร์ว ิทยา (ขัวเหป้ง) คณิตประถม

1292 1101631168 เด็กชายท!ฐกาคป แขัขัง ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ คณิตประถม

1293 1101631169 เด็กชายณ ัฐภูม ํบทร์ พลรีกห ์ ป.ร โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ คณิตประถม

1294 1101631170 เด็กหญิงณัฐวตี เสมเถึ๋อน ป.4 โรงเรียนมานีตานุเคราะห ์ คณิตประถม

1295 1101630554 เด็กหญิงณัฐวรา ร{นสกุล ป.4 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิตประถม

1296 1101630555 เด็กชายถ!ฐวัป็ร เป้องพรหม ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิตประถม

1297 1101630556 เด็กชายถ!ฐสิทธิ เกลี้ยงตะพงค' ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิตประถม

1298 1101630032 เด็กหญิงณิชกมล มาฆทาน ป.5 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1299 1101631171 เด็กหญ ิงณ ิชกานต์ สุวรรณปอย ป.5 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ คณิตประถม

1300 1101630557 เด ็กหญ ิงญ ิชปนหนี จันหะโร ป.ร โรงเรียนธิดาแปพระ คณิตประถม

1301 1101630033 เด็กชายตฺสิด แก้วเทศ ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1302 1101631251 เด็กชายเตชพล นาคขวัญ ป.4 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ คณิตประถม

1303 1101630369 เด็กชายติณณกพ จันหวงสํ ป.ร โรงเรียนเทพมิดรสืกษา คณิตประถม

1304 1101630370 เด็กหญิงติณณา คงปาน ป.4 โรงเรียนเทพมิตรศีกษา คณิตประถม

1305 1101631252 เด็กชายเตชธรรม บุญร์ม ป.4 โรงเรียนมานีคานุเคราะห์ คณิตประถม

1306 1101630371 เด็กหญิงทิ!กษภรณิ เป๋าอินทร์ ป.4 โรงเรียนเทพมิตรสืกษา คณิตประถม

1307 1101631172 เด ็กหญ ิงห ัชชกร เครือหงสํ ป.4 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ คณิตประถม

1308 1101631173 เด็กชายทิพฟสยาม สุทธิจำนงด' ป.4 โรงเรียนมานีตานุเคราะห ์ คณิตประถม

1309 1101631174 เด็กหญิงทาภัสสร คนเกณ,ห์ ป.5 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ คณิตประถม

1310 1101631175 เด็กชายทินภัทร ปัวแยัม ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห ์ คณิตประถม

1311 1101631176 เด็กหญิงธญาดา กสิ'บคง ป.4 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ คณิตประถม

1312 1101630372 เด็กชายธนกร ใยกุหร่ ป.4 โรงเรียนเทพมิดรสืกษา คณิตประถม

1313 1101630558 เด็กชายธนกทต จุ้ยรอด ป.ร โรงเรียนธิดาแปพระ คณิตประถม

1314 1101631177 เด็กชายธนดล หมึ๋นขันธ์ ป.5 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ คณิตประถม

1315 1101630280 เด็กหญิงธนภรณ' ปมแก้ว ป.ร โรงเรียนจอย คณิตประถม

1316 1101630034 เด็กชายธนภัทร ขังวิวัฒน์ ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1317 1101630376 เด็กชายธนภัทร ใยถทธิ ป.6 โรงเรียนเทพมิตรสืกษา คณิตประถม

1318 1101630374 เด็กชายธนภัทร วรรณกุลวิวัฒน์ ป.ร โรงเรียนเทพมิตรสืกษา คณิตประถม
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ประกาศรายชอผู้ม ีส ืหธสอบ การแข ่งข ่นหางว ิชาการ ระทันนานาชาศิ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระด ับเขตพนที่ สอบวินอาทิตย์ท ี่ 12 มกราคม 2563 ห ัอ งส อ บ ห ี่

วิชา คณ ิตศาสตร์ระด ับประทมสืกษา
สำน้กงานเขตพนที่การสืกษาประทมสืกษาสฺราษฎร์ธานี เขต 1 ^  Q
ณ อาคาร 6 สฺคนธา Tpน 3 ห้อง 632 โรงเรียนอนุบาสฺราษฎร์ธานี

ลำดับ
ท่ี

เรขประจำคัว 
สอบ

ป้อ-สก,ล ป้น โรงเวิยน วิชาที่สอบ

1319 1101630375 เด็กชายธนดัหร ว่องไวพาณิชย์ ป.ร โรงเรียนเทพมิครสืกษา คณิตประถม

1320 1101630373 เด็กชายธนดัหร สบุหรจํนคา ป.4 โรงเรียนเทพมิตรสืกษา คณิตประถม

1321 1101631178 เด็กหญิงธนวรรณ คงกะแตะ ป.4 โรงเวิยนมานีตาบุเคราะห์ คณิตประถม

1322 1101631614 เด็กชายธนวินห์ บุญวิฒน์ห่รัญก,ล ป.6 โรงเวิยนอบุบาลหบุนัอย คณิตประถม

1323 1101630559 เด็กชายธน่วนห' ฝ็ร ีโภคฟัฒน์ ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิตประถม

1324 1101630377 เด็กชายธนเสฎ^ นาคฟังกาญจน์ ป.4 โรงเรียนเทพมิตรสืกษา คณิตประถม

1325 1101630035 เด็กชายธนัดท บุมทอง ป.6 โรงเรียนอบุบาลสฺราษฎร์ธานี คณิตประถม

1326 1101630560 เด ็กชายธนหธร ศวิฟ้า ป.4 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิตประถม

1327 1101631615 เด็กชายธนากร ถํ่ฆชาญ ป.4 โรงเรียนอบุบาลหบุน์อย คณิตประถม

1328 1101630561 เด็กชายธนากร เริงวิพย์ ป.4 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิตประถม

1329 1101631616 เด ็กหญ ิงธน ีษราพร บุญธรรม ป.4 โรงเรียนอนุบาลหบุน้อย คณิตประถม

1330 1101631533 เด็กหญิงธมลวรรณ เสาวลักษณ่ทล ป.4 โรงเรียนวมินทวิวิทยา (ธัวเหมิง) คณิตประถม

1331 1101630378 เด็กชายธรพนธั พรหมสวิสติ' ป.6 โรงเรียนเทพมิครสืกษา คณิตประถม

1332 1101630281 เด็กชายธรรมธรรศ บุแดง ป.ร โรงเรียนจอย คณิตประถม

1333 1101631179 เด็กชายธรรศ พงด้ฟ้ฟ ัฒนา ป.6 โรงเรียนมานีตาบุเคราะห์ คณิตประถม

1334 1101631617 เด็กชายธทนห' ศวิประติษรฺ} ป.4 โรงเรียนอบุบาลหนุน้อย คณิตประถม

1335 1101631180 เด็กหญิง๕ญชนก ด้วงติ ป.4 โรงเรียนมานีดาบุเคราะห์ คณิตประถม

1336 1101630379 เด็กหญิงธัญชนก โอชารส ป.6 โรงเรียนเทพมิตรสืกษา คณิตประถม

1337 1101630562 เด็กหญิงธัญญชนก อุ่นฟัป้ย ป.4 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิตประถม

1338 1101630563 เด็กหญิงธัญญรัตน์ สฺรว,ฒํสกฺล ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิตประถม

1339 1101631181 เด็กหญิงธัญทิพย์ อินหรสาร ป.6 โรงเรียนมานีตาบุเคราะห์ คณิตประถม

1340 1101631182 เด็กหญิงธัญฟัส บุญมาก ป.ร โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ คณิตประถม

1341 1101631183 เด็กหญิงธัญฟ้มล ทยสาย ป.4 โรงเรียนมานีตาบุเคราะห์ คณิตประถม

1342 1101630564 เด็กชายธัญวรัตม' วิงสวิสติ' ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิตประถม

1343 1101631184 เด็กหญ ิงธัณย์ปชนกสํ ฟัฟักษ์วง(สํ ป.6 โรงเรียนมานีดาบุเคราะห์ คณิตประถม

1344 1101630565 เด็กชายธาร วงด้ป ียะบวร ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิตประถม

1345 1101631185 เด็กชายธาราธร อินทวิก5ด ป.6 โรงเรียนมานีคานุเคราะห์ คณิตประถม

1346 1101630566 เด็กหญิงธิดารัตป วิเป ้ยรวงฝ ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิตประถม

1347 1101630036 เด็กชายธิติวฺฒ ิ บุเสือหีง ป.ร โรงเรียนอนุบาลสฺราษฎร์ธานี คณิตประถม

1348 1101630567 เด็กหญิงธิต ิอ ุ่คา นีตยา ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิตประถม

1349 1101631186 เด็กชายธีห ัด นพรัตน์ ป.4 โรงเรียนมานีคานุเคราะห์ คณิตประถม

1350 1101631188 เด็กชายธิวิธวิช งามดี ป.4 โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ คณิตประถม

1351 1101630568 เด ็กชายธิรล ัหร สมหวิง ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิตประถม

1352 1101630037 เด็กชายธิรเมธ ภักติบุญ ป.6 โรงเรียนอบุบาลสราษฎร์ธานี คณิตประถม

1353 1101630038 เด็กหญิงธิวิวรา คงฟันธั ป.ร โรงเรียนอนุบาลสราษฎร์ธานี คณิตประถม
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ประกาศราย'ชอผู้มสิหธสอบ การแข ่งข ่นหางว ิชาการ ระลับนานา'ชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระล ับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตปที่ 12 มกราคม 2563 ห ้อ งส อ บ ท ี่

วิชา คณ ิตศาสตร์ ระลับประถมสืกษา 
สำพักงานเขตพื้นท ี่การส ืกษาประถมสืกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
ณ อาคาร 6 สุคนธา ริ}น 3 ห้อง 633 โรงเรียนอนุบาสุราษฎร์ธานี

ลำดับ
ท่ี

เลขประจำตัว 
สอบ

ริ}อ-สๆล ริ}น โรงเวัยบ วิชาที่สอบ

1354 1101631187 เด็กชายธิร์ สุมประตีษฐ่ ป.4 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ คณิตประถม

1355 1101630292 เด ็กชายเธ ียรกานด ํธรรมโขด ็ ป.5 โรงเรียนจอย คณิตประถม

1356 1101630439 เด็กชายเธิยรวิชญ ์ แก้วแสง ป.4 โรงเรียนเทพนิตรศิกษา คณิตประถม

1357 1101631618 เด ็กชายนนหฬบธิ อาจพอง ป.5 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย คณิตประถม

1358 1101630380 เด็กชายนพกร พัวลัด ป.ร โรงเรียนเทพนิดรสืกษา คณิตประถม

1359 1101630381 เด็กชายนพรุจ รนหร์ส ุวรรณ ป.4 โรงเรียนเทพมิตรสุกษา คณิตประถม

1360 1101630569 เด็กชายนพัตธร หิพปประชาบาล ป.5 โรงเรียนธีตาแม่พระ คณิตประถม

1361 1101630039 เด็กชายนภทีป๋ ปานเมิอง ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1362 1101631189 เด็กหญิงนภัสสร ชูเริ}ต ป.4 โรงเรียนมานิตานุเคราะห ์ คณิตประถม

1363 1101630282 เด็กหญิงนภัสสร ไอควรรปวงห้ ป.ร โรงเรียนจอย คณิตประถม

1364 1101630040 เด็กหญิงนลัสสรณ' ธิระดำรงกฺล ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานิ คณิตประถม

1365 1101631190 เด็กห{จูงนรพร ทองเฝือก ป.6 โรงเรียนมาปิตานุเคราะห์ คณิตประถม

1366 1101631191 เด็กชายบรวัดป สุปันตี ป.4 โรงเรียนมาบิดานุเคราะห์ คณิตประถม

1367 1101630570 เด็กห{จูงน{ใมล โรยนรีนทร์ ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิตประถม

1368 1101630041 เด็กหญิงนสืนี แท่นนิลโเล ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1369 1101630042 เด็กห(จูงนววัตน่ อ่าลอย ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1370 1101631619 เด็กชายนิหธวัฒน์ เสือคาว ป.4 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย คณิตประถม

1371 1101630382 เด็กชายนินดไชย ชูรณะพงสุ ป.4 โรงเรียนเทพนิดรสืกษา คณิตประถม

1372 1101630045 เด็กหญิงพันท์นก้ส จงพัฌน์ ป.ร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1373 1101630384 เด็กหญิงพันท่นภัส จิตนีลพ้'ทธิ ป.4 โรงเรียนเทพนิดรสืกษา คณิตประถม

1374 1101631192 เด็กหญิงพันท่นภัส สุขสนิท ป.4 โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ คณิตประถม

1375 1101630044 เด็กหญิงพันท่บภัส อภ้พันหชาตี ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1376 1101630043 เด็กหญิงพับทวดี ข่วยวักษา ป.ร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1377 1101630383 เด็กชายนันท ิพ ัฌน้ ข่วยเวัอง ป.4 โรงเรียนเทพมิตรสุกษา คณิตประถม

1378 1101630571 เด็กชายนันท ิพ ัฌนิ เนิองชู ป.ร โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิตประถม

1379 1101630572 เด็กหญิงพัรจิสชา หมัดชา ป.4 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิตประถม

1380 1101630283 เด็กหญิงนาถนภา ส์งน้ทองจีบ ป.6 โรงเรียนจอย คณิตประถม

1381 1101631620 เด็กชายนานนท์ สวนานนท์ ป.ร โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย คณิตประถม

1382 1101631193 เด็กหญิงนิชชพันท' กส่อมเจริญ ป.6 โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ คณิตประถม

1383 1101630573 เด็กหญิงนิธีชญา นิพัย ป.5 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิตประถม

1384 1101631621 เด็กชายนิธ ิศ ชูอ่อน ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย คณิตประถม

1385 1101631534 เด ็กชายบวรวิหป ทองเติม ป.ร โรงเรียนวนิบทร์วิทยา (พัวเหนิง) คณิตประถม

1386 1101630574 เด็กหญิงพัณทํดา สุภสืลป๋ ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิตประถม

1387 1101630046 เด ็กชายชูณยกร นิสภกล ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1388 1101631194 เด็กหญิงนุษยา บ,ญแหน ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ คณิตประถม
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ประกาศรายริ}อ^ไนีสิหร์ฟิอบ การแข่งฟ ันหางวิรทการ ระลับนานา'ชาติ ชระจำปี พ.ศ. 2563 
รอบแรก : ระลับIขดพนที่ สอบวิ'นอาทิตปที่ 12มกราคม 2563 

วิชา คณ ิตศาสตรีระด ับประถมติกษา 

ส ่าป ักงานเขตฟ้นท ี่การต ิกษาประถมติกษาสุราษฎรีราน ี เฃค 1 
ณ อาคาร 6 สุคนธา ฟ้น 3 ห้อง 634 โรงเรียนอนุบาสุราษป็รีธานี

ห้องสอบที่

41
ลำคับ 

ท่ี
เลขประจำดัว 

สอบ
ริ}อ-สกุล ฟ้น โรงเรียบ วิชาที่สอบ

1389 1101630440 เด็กหญิงเบญญากร อักษรธรรม ป.ร โรงเรียนเหพมัดรติกษา คณิตประถม

1390 1101630090 เด็กหญิงเบญญาพร มีสวิสติ* ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุราษป็รีธานี คณิตประถม

1391 1101630091 เด็กหญิงเบญญาภา มัสวัสติ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรีธานี คณิตประถม

1392 1101630092 เด ็กหญิงเบนจามัน จต ุภ ัหร’ใกรสืบ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรีธานี คณิตประถม

1393 1101631535 เด็กขายปกรณิเก ียรด็ ประบุฃ ป.ร โรงเรียนวมันหรีว ิหยา (อัวเหมัง) คณิตประถม

1394 1101630385 เด็กชายปชาบด็ ก ้องสุวรรณศรี ป.6 โรงเรียนเหพมัตรติกษา คณิตประถม

1395 1101631195 เด ็กชายปฐฟ ัหร ิ ทิวแพ ป.6 โรงเรียนมานีดาบุเคราะห้ คณิตประถม

1396 1101630284 เด็กหญิงปปัญญกร ถาวโรจป ป.ร โรงเรียนจอย คณิตประถม

1397 1101630047 เด็กหญิงปปัตดา สตรติบุ้ย ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรีธานี คณิตประถม

1398 1101630386 เด็กชายปดังกร ตุ้มดัย ป.4 โรงเรียนเหพมัตรติกษา คณิตประถม

1399 1101630575 เด็กชายปดังกร ฟัฌนรีงสรรค' ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ คณิตประถม

1400 1101630048 เด็กชายประชา ธรรมดัทรกุล ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษป็รีธานี คณิตประถม

1401 1101630576 เด ็กหญ ิงปรางค์ จีนต์วง ป.4 โรงเรียนธิดาแปพระ คณิตประถม

1402 1101630285 เด็กชายปรานต' ธนาโรจป ป.5 โรงเรียนจอย คณิตประถม

1403 1101630577 เด็กหญิงปรญญคา อำลอย ป.4 โรงเรียนธิดานม'พระ คณิตประถม

1404 1101630049 เด็กชายปรีนหร เใ}องเกตุ ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรีธานี คณิตประถม

1405 1101631196 เด็กหญิงปรียา ตวงพรหม ป.6 โรงเรียนมานีดาบุเคราะห์ คณิตประถม

1406 1101631197 เด็กหญิงปรีชาญาทิพป จามฟัฌน้ ป.4 โรงเรียนมานีคาบุเคราะห์ คณิตประถม

1407 1101631198 เด็กหญิงปวรีคา สุระพร ป.ร โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ คณิตประถม

1408 1101631622 เด็กหญิงปวีณ ิลคา คงเจรีญ ป.ร โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย คณิตประถม

1409 1101630387 เด ็กชายปัญญากร ใฒ ิจ ันหรี ป.4 โรงเรียนเหพมัตรติกษา คณิตประถม

1410 1101630050 เด็กหญิงปัญญาฟัฒบุ้ ส์งฟันคร ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรีธานี คณิตประถม

1411 1101631199 เด็กหญิงป็แเ■ หิตา บุญเพชร ป.4 โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ คณิตประถม

1412 1101631200 เด็กหญิงป็ณฑิตา พละเลิศ ป.ร โรงเรียนมานีตาบุเคราะห์ คณิตประถม

1413 1101630388 เด็กหญ ิงป ็ณฟ้ตา ศรนิมิตร ป.4 โรงเรียนเหพมัครติกษา คณิตประถม

1414 1101631201 เด็กชายปัณณทิต นาคขวิ'ญ ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ คณิตประถม

1415 1101631752 เด็กชายปัถเณทิด นาคฟ ัน๙ ป.ร โรงเรียนสารสาสน้ว ิเหศสุราษ!]รีธานี คณิตประถม

1416 1101630051 เด็กชายปัณณธร ริ!ณรา ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษ!]รีธานี คณิตประถม

1417 1101630052 เด็กชายปัณณวิชญ ์ วิ'งนรา ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรีธานี คณิตประถม

1418 1101630578 เด็กชายปัณณวิชญ ิ ส ุรไพศาลบนห์ ป.4 โรงเรียนธิดาแปพระ คณิตประถม

1419 1101631202 เด็กชายปัณณวิชญ ์ อักขราภรณ์ ป.4 โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ คณิตประถม

1420 1101630579 เด็กหญิงปารีมา โกยสมปัต ิโอฬาร ป.4 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิตประถม

1421 1101630286 เด็กหญิงrimขวัญ ฟัยยศ ป.ร โรงเรียนจอย คณิตประถม

1422 1101630389 เด็กชายป็ยะพงห์ แง่'เจรีญกุล ป.5 โรงเรียนเหพมัตรติกษา คณิตประถม

1423 1101630390 เด็กหญ ิงป ียาดัหร สงโสม ป.4 โรงเรียนเหหมัดรติกษา คณิตประถม
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ประกาศรายฟ ้อฝ ็ส ิห ธลอบ การแข่งรรันหางวิ'ชาการ ระลับนานาชาศ ิ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก ะ ระตับเขตพบที่ สอบวันอาทิตย์ท ี่ 12 มกราคม 2563 ห ัอ งส อ บ ท ี่

วิชา คณ ิตศาสตร์ ระลับประทมสิภษา
ส่าน ้กงานเขตฟ้นท ี่การส ิกษาประถมสีกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 A  0
ณ อาคาร 6 ส่คบธา ฟ้น้ 3 ห้อง 635 โรงเรียนอนุบาสุราษฎร์ธานี *^๗

ลำดับ
ท่ี

!ลขประจำตัว 
สอบ

ฟ้อ-สกุล ฟ้น โรงเรียบ วิชาที่สอบ

1424 1101630580 เด ็กหญ ิง!เยาภ ัหร์ ทรัพย์ปารฺง ป.ร โรงเรียนธิตาแปพระ คณิตประถม

1425 1101631730 เด็กหญิงปฺญญ์ ตันทรังสิกุล ป.6 โรงเรียนอินรัก 2 ภาษา คณิตประถม

1426 1101630391 เด็กชายปณณวิชญ ์ พรหมทอง ป.4 โรงเรียนเทพมิตรสีกษา คณิตประถม

1427 1101630392 !ด็กชายปุณยวัจป ทุลสิน ป.5 โรงเรียนเทพมิตรสีกษา คณิตประถม

1428 1101630053 เด ็กหญ ิงปณยวีร ์ ส ุภวัฒนพงสิ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1429 1101630393 เด็กหญิง!]ณยาพร ฟวยทอง ป.6 โรงเรียนเทพมิตรสีกษา คณิตประถม

1430 1101630441 !ค็กหญิง!ปบิกา ตับปาน ป.5 โรงเรียนเทพมิตรสิกษา คณิตประถม

1431 1101630613 !ดิกหญิง!ปรมพระพร ศรีมุข ป.5 โรงเรียนธิดาแปพระ คณิตประถม

1432 1101631203 เด็กหญิงผาณิตนีภา ขวัญแก้ว ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ คณิตประถม

1433 1101631623 เด็กชายพงสิจํน ัน ว่องเจริญโชค ป.4 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย คณิตประถม

1434 1101630394 เด็กชายพงสิ'พันธิ สว่างแสง ป.6 โรงเรียนเทพมิตรสีกษา คณิตประถม

1435 1101630395 เด็กชายพงษกร เส์ยววาณิชย์ ป.4 โรงเรียนเทพมิตรสิกษา คณิตประถม

1436 1101630054 เด็กหญิงพชรพรรณ ประทุมรัดป ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1437 1101631204 เด็กหญิงพชรวรรณ ทองพรหม ป.4 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ คณิตประถม

1438 1101630581 เด็กชายพนธกร ไชยเชษรุ] ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิตประถม

1439 1101630055 เด็กชายพนาย แสงมณี ป.ร โรงเรียบอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1440 1101630056 เด็กหญิงพรชนก เนตรีข่า ป.ร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1441 1101630057 เด็กหญิงพรปวีณ ิ ข,นหอม ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1442 1101631624 เด็กหญิงพรพรรณ นุรพเกียรติ ป.5 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย คณิตประถม

1443 1101631205 เด็กหญิงพรรณวสฺ แก้วสิขาว ป.ร โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ คณิตประถม

1444 1101631206 เด็กชายพกุฌ ิ‘นนท์ ทิพย์บรรพต ป.4 โรงเรียนมานีตานุเคราะห ์ คณิตประถม

1445 1101630058 เด็กชายพลานภาพ ชนทอง ป.ร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1446 1101630582 เด็กชายพศวัต ม ุญท ิพย์ ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิตประถม

1447 1101631625 เด็กชายพศวัต ลิ้มพัฌนสิริ ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย คณิตประถม

1448 1101630059 เด็กชายพสุเทพ ด็ลมะโย ป.ร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1449 1101630583 เด ็กหญ ิงพ ัทธน้นท ์ พงสิรต ิเมธิ ป.5 โรงเรียนธิตาแม่พระ คณิตประถม

1450 1101630584 เด็กชายฟันธวิศ เลิ้ยงสุวรรณ ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิตประถม

1451 1101631626 เด็กหญิงพาขวัญ รัตนะ ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย คณิตประถม

1452 1101631207 เด็กหญิงพ ิชชาพร วงสิรักษ์ ป.6 โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ คณิตประถม

1453 1101631627 เด็กหญิงฟ้ชชาภัทร อใเรักษ์ ป.ร โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย คณิตประถม

1454 1101630060 เด็กหญิงพ้ชญาภา เจริญสุขสมนุรณ์ ป.ร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1455 1101631208 เด็กหญิงพิชฎา อินช ป.ร โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ คณิตประถม

1456 1101630061 เด็กหญ ิงฟ ้ชนินท์ ชอเสียงมงคล ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1457 1101631209 เด็กหญิงพิชามญฟ้ คำอุปละ ป.ร โรงเรียนมานีตาน ุเคราะห ์ คณิตประถม

1458 1101630062 เด ็กหญ ิงฟ ิชามญข่ ทองตันหรี ป.ร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม
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ประกา*!เรายช ึ๋อฝ ็ส ์หร์ฟ ิอบ การนซ่งฟ้'นหางวิรทการ ระa นนานารทa ประจำฃ M.P1. 2563 
รอบแรก : ระส ับเขตที่นท ี่ สอบวันอาทิตปหี่ 12 มกราคม 2563 

วิชา คท่เตศาสตรี ระสับประถมส์กษา 
ล่าน ้กงาบเขตที่นท ี๋การส ิกษาประถมสิกษาสุราษฎรีธานี เขต 1 
ณ อาคาร 6 ร(คบธา ร่โบ 3 หัอง 636 โรงเรียบอบุบาสุราษฎรีธานี

ที่อ-สๆล ที่น โรงเรียน

ห้องสอบที่

43
วิชาห ึ่สอบ

1459 1101630585 เด็กหญิงพิชามญรj พิชญะอน้นต์ทล ป.ร โรงเรยนธิดาแปพระ คณิตประถม

1460 1101630396 เด็กหญิงพิมฬนีภา สิรถกษ์ ป.4 โรงเรยนเทพมิครสิกษา คณิตประถม

1461 1101630397 เด็กหญิงพิมลคา 'ปอยมา ป.4 โรงเรยนเทพปีดรสิกษา คณิตประถม

1462 1101630586 เด็กหญิงพิรญาณิ กองประด็ษฐ ป.6 โรงเรยนรดาแปพระ คณิตประถม

1463 1101630398 เด็กหญิงพิส ิณ ิป แปตาบ ป.6 โรงเรยนเทพปีครสิกษา คณิตประถม

1464 1101631210 เด็กชายพิล ่ษ§ คงแก้ว ป.ร โรงเรยนมาปีตา!(เคราะห์ คณิตประถม

1465 1101630063 เด็กชายพิรวิส พ ูลเวิด ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรีธานี คณิตประถม

1466 1101631211 เด็กชายพิรวิชญ' จรียาพจน้ ป.5 โรงเรียนมานีตา!(เคราะห์ คณิตประถม

1467 1101631753 เด็กชายพฺตเดิศ เหล่าปัทเฑิต ป.6 โรงเรียนสารสาสปวิเทศสุราษป็รธานี คณิตประถม

1468 1101630064 เด็กหญิงพ ุดนามศน์ เสืศป็ยะธนาๆล ป.5 โรงเรียนอ!(บาลสุราษฎรธานี คณิตประถม

1469 1101631628 เด็กหญิงพหธปภา ปัวเจรญ ป.4 โรงเรียนอนุบาลห!(น้อย คณิตประถม

1470 1101631629 เด็กหญิงพฺหธิปภา ป'วเจริญ ป.ร โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย คณิตประถม

1471 1101631212 เด ็กชายพ ฺหธิพงส ิ นุชาด็ ป.4 โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ คณิตประถม

1472 1101631638 เด็กหญิงเพชรรตน์ บพรตน ป.ร โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย คณิตประถม

1473 1101631537 เด็กหญิงเพชรสิรนธร แก้วเวิดเส์อน ป.ร โรงเรียนวปีนทรีว ิทยา (สัวเหปีง) คณิตประถม

1474 1101631256 เด็กหญิงแพรวประกาย สับหรีหยก ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ คณิตประถม

1475 1101631257 เด็กหญิงแพรวรรณ แก้วศรใส ป.4 โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ คณิตประถม

1476 1101630587 เด็กหญิงฟ้าใส วิเศษมณี ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ คณิตประถม

1477 1101630588 เด็กหญิงฟ้าใส สงเวิม ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ คณิตประถม

1478 1101630399 เด็กหญิงภกรกัญ ภาราทอง ป.6 โรงเรียนเทพปีตรสิกษา คณิตประถม

1479 1101631213 เด็กหญิงภรณ์ชนก นุวยสงค' ป.ร โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ คณิตประถม

1480 1101630065 เด็กชายภวิทป เกษตราฟ้นทิ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษภูรีธานี คณิตประถม

1481 1101631731 เด็กชายภวินทํสืร ธานีรณานนห' ป.4 โรงเรียนนุ่นรก 2 ภาษา คณิตประถม

1482 1101630066 เด็กชายภวิบห่ โต ๊ะรสอ ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรีธานี คณิตประถม

1483 1101631630 เด็กชายภัฎ หวิง!(ทิตาฦล ป.4 โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย คณิตประถม

1484 1101630589 เด็กหญิงภัทรดา นุฬ'น๙ ป.6 โรงเรียนธิดาแปพระ คณิตประถม

1485 1101630287 เด็กชายภัทรธร ก่อนุญขวัญ ป.6 โรงเรียนจอย คณิตประถม

1486 1101630068 เด็กหญิงภัทรบถน วงสิเจริญ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษภูรีธานี คณิตประถม

1487 1101630067 เด็กชายภัทรปบห' เพชรอปบต่ ป.5 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรีธานี คณิตประถม

1488 1101631214 เด็กหญิงภัทราพร สิมจา1ถาวร ป.6 โรงเรียนมานีดานุเคราะห์ คณิตประถม

1489 1101630400 เด็กหญิงภัสนา นุมละออง ป.4 โรงเรียนเทพมิตรสิกษา คณิตประถม

1490 1101630401 เด็กหญิงภาสีน ี ปานาญศร ป.5 โรงเรียนเทพมิตรสิกษา คณิตประถม

1491 1101631631 เด ็กชายรม หวัง!(ทิดาๆล ป.ร โรงเรียนอนุบาลหนุน ้อย คณิตประถม

1492 1101630402 เด็กชายภูด็ส บรีน ุรณ ิเกษตร ป.4 โรงเรียนเทพมิตรสิกษา คณิตประถม

1493 1101630069 เด็กชายภูม ิภ ัทร ทองสๆล ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษป็รีธานี คณิตประถม
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ประกาศราย'ชอผู้มสิฬธสอบ การแข่งข ่มหางวิ'ชาการ ระตับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระค ับเขตพื้นท ี่ สอบวันอาหิตปที่ 12 มกราคม 2563 ห ้อ งส อ บ ท ี่

วิชา คณ ิตคาสดริ ระดับประทมสิกษา
ส่าน ี'กงานเขตพื้นที่การสิกษาประทมสิกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 4 4
ณ อาคาร 6 สุคบธา พื้น 2 ห้อง 621 โรงเรียนอนุบาสุราษฎร์ธานี

ล่าคับ 
ท่ี

เลขประจ่าคัว 
สอบ

บุ้อ-สก,ล พื้น โรงเริยน วิชาที่สอบ

1494 1101630070 เด็กชายภูมิมิ'ส พรสิวะภูล ป.ร โรงเริยนอบุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1495 1101630590 เด็กหญิงภูรีชญา ปานเด็ด ป.6 โรงเรียนรดาแม่พระ คณิตประถม

1496 1101631215 เด็กชายภูรีณ ิ5 วิ'ตนมณี ป.4 โรงเริยนมานีตาบุเคราะห์ คณิตประถม

1497 1101630591 เด็กชายภูวิว ิชญิ จฺลาบุฬนธั ป.6 โรงเริยนรดาแปพระ คณิตประถม

1498 1101631754 เด็กชายภูวิส สุนหรวราภาส ป.4 โรงเรียนสารสาสน์ว ิเหสสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1499 1101630403 เด็กชายภูวดล เดชะฬนธั ป.6 โรงเรียนเหพมิตรสิกษา คณิตประถม

1500 1101631632 เด็กชายภูวเตช ลีมพ้ฒนสิรี ป.4 โรงเรียนอบุบาลหบุน้อย คณิตประถม

1501 1101630404 เด็กชายภูวิศ เชาวถทรํ ป.4 โรงเรียนเหพมิตรสิกษา คณิตประถม

1502 1101631633 เด็กหญิงภูษณ ิสา เมิองสว่าง ป.4 โรงเรียนอบุบาลหบุน์อย คณิตประถม

1503 1101630405 เด็กชายภูษิต สุวรรณรัตน์ ป.ร โรงเรียนเหพมิตรสิกษา คณิตประถม

1504 1101630071 เด็กหญ ิงมธฺรวันต ์ บุญอร ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1505 1101630592 เด็กหญิงมิวินตา กาญจนมิจ ป.5 โรงเรียนรตาแปพระ คณิตประถม

1506 1101631216 เด็กหญิงบุกตะวัน โกละกะ ป.5 โรงเรียนมานีตานุเคราะห ์ คณิตประถม

1507 1101630614 เด็กชายเมธวัจน์ สุรไพสาลนนห' ป.ร โรงเรียน!!ดาแม่พระ คณิตประถม

1508 1101631538 เด็กหญิงโมไนยา เหพเมิอง ป.4 โรงเรียนวมินทร์ว ิหยา (พื้วเหมิง) คณิตประถม

1509 1101630593 เด็กชายยศกร นวเลิศป็ญญา ป.ร โรงเรียนรดาแม่พระ คณิตประถม

1510 1101630594 เด็กชายรชต ธนอดิโรจน์ ป.ร โรงเรียนรดาแปพระ คณิตประถม

1511 1101631217 เด็กชายรณสิห!! บาขาว ป.ร โรงเรียนมานีตาบุเคราะห์ คณิตประถม

1512 1101630596 เด ็กหญ ิงร ิมว ัตร บุณยนพพงสิ ป.4 โรงเรียนรตาแม่พระ คณิตประถม

1513 1101631732 เด็กชายรัชกถต จินตรานนหํ ป.6 โรงเรียนอ่นรัก 2 ภาษา คณิตประถม

1514 1101630595 เด ็กชายรัชชานนฬ นข่โอ่'ว ป.5 โรงเรียน!เตาแม่พระ คณิตประถม

1515 1101630072 เด็กหญิงรัตนมบ ภาสมิรมป ป.4 โรงเรียนอบุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1516 1101631218 เด็กหญิง1งนภา เพชรบุ ป.6 โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ คณิตประถม

1517 1101630073 เด็กหญิงรฺจิรดา วงษ์ฟ้อ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1518 1101630406 เด็กหญิงส์ญชภรณ์ บุ้ยไม ป.6 โรงเรียนเหพมิตรสิกษา คณิตประถม

1519 1101630407 เด็กหญิงคัภนาริป สบุยเจริญสิน ป.5 โรงเรียนเหพมิตรสิกษา คณิตประถม

1520 1101631219 เด็กหญิงลีลาวตี ต ิณฟันธั ป.6 โรงเรียนมานีคาบุเคราะห์ คณิตประถม

1521 1101630597 เด็กชายวงธนา กนเส่ยง ป.ร โรงเรียนรตาแปพระ คณิตประถม

1522 1101631220 เด็กหญิงวบุรญาณิ แก ้วว ันหริ ป.ร โรงเรียนมานีตานุเคราะห์ คณิตประถม

1523 1101630598 เด็กชายว'รรวิหป อติเทพสมิต ป.ร โรงเรียนรตาแปพระ คณิตประถม

1524 1101630288 เด็กชายวธัญญ นีจจรัลกล ป.6 โรงเรียนจอย คณิตประถม

1525 1101630408 เด็กหญิงวรกานต์ ฟ้งเฟ้อง ป.6 โรงเรียนเหพมิตรสิกษา คณิตประถม

1526 1101630409 เด็กชายวรเมธ หองปลุก ป.ร โรงเรียนเหพมิตรสิกษา คณิตประถม

1527 1101630074 เด็กชายวรยุส โพรํหอง ป.6 โรงเรียนอบุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1528 1101631221 เด็กหญิงวริศรา วันหริเริอง ป.6 โรงเรียนมานีตาบุเคราะห์ คณิตประถม
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ประกาศราย■ ชีอผู้มสิหริสอบ การแข ่งอ ันหางว ิชาการ ระอับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก ะ ระส ับเขตที่นท ี่ สอบวันอาหิตปที่ 12 มกราคม 2563 ห ้อ งส อ บ ท ี่

วิชา คณ ิตศาส6๙ ระสับประถมสักษา
สำบักงาบเขตพนที่การสักษาประถมสักษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 A  ^
ณ อาคาร 6 สุคนธา ชีน 2 ห้อง 622 โรงเรียบอบุบาสุราษฎร์ธานี '  '๒̂

ส่าสับ 
ท่ี

เลขประจ่าตัว 
สอบ

ชีอ-สกุล ชีน โรงเริยน วิชาที่สอบ

1529 1101630075 เด็กหญิงวริสนา จาชุวิตนิ ป.ร โรงเริยนอบุบาลสุราษฎร์ธาปี คณิตประถม

1530 1101630410 เด็กชายวสุธร วิชียด็ษร) ป.6 โรงเริยนเทพมิตรสักษา คณิตประถม

1531 1101630076 เด็กชายวิชรา!ชญํ วิงภูรวิตบ' อุยสุย ป.ร โรงเริยนอบุบาลสุราษฎร์ธามิ คณิตประถม

1532 1101630077 เด ็กชายวิหธิกร ดาโอะ ป.4 โรงเริยนอบุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1533 1101630411 เด ็กชายวันอา!ท แก้วสกุล ป.4 โรงเริยนเทพมิตรสักษา คณิตประถม

1534 1101630599 เด็กหญิงวิชญา วิส ัษฎริญญากุล ป.ร โรงเริยนรดาแม่พระ คณิตประถม

1535 1101631222 เด็กหญิงวิภาวิ โสมอันเวิน ป.ร โรงเริยนมานีตาบุเคราะห์ คณิตประถม

1536 1101631223 เด็กหญิงวิลดา ชมเชย ป.5 โรงเริขนมานีตานุเคราะห์ คณิตประถม

1537 1101630600 เด็กชายวิศรฺต ฟ้ตหปน ป.4 โรงเริยนรตาแม่พระ คณิตประถม

1538 1101631224 เด็กหญิงวิศรฺตา สอนประสม ป.5 โรงเริยนมานีตาบุเคราะห์ คณิตประถม

1539 1101630412 เด็กชายวิ!!•{บุ เฉรมชีโย ป.6 โรงเริยนเทพมิตรสักษา คณิตประถม

1540 1101631225 เด็กชายวิรบุทธ ใจชีอ ป.6 โรงเริยนมานีตาบุเคราะห์ คณิตประถม

1541 1101630615 เด็กชายเวชฟิสิฐ วงค่เวชสวิสส์ ป.ร โรงเริยนรดาแม่พระ คณิตประถม

1542 1101630413 เด็กชายศตาบุ ฟ ัผน ์คง ป.6 โรงเริยนเทพมิตรสักษา คณิตประถม

1543 1101630289 เด็กหญิงศตพร เลิ้อหบุน ป.4 โรงเริยนจอย คณิตประถม

1544 1101630414 เด็กหญิงศชุกานต์ แพกุล ป.6 โรงเริยนเทพมิตรสักษา คณิตประถม

1545 1101630078 เด็กหญิงศสัธร โงวิตนชวาลา ป.ร โรงเริยนอบุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1546 1101630415 เด็กหญิงศสิภ ัสสร ขวัญข่วย ป.4 โรงเริยนเทพมิตรสักษา คณิตประถม

1547 1101630079 เด ็กชายส ักด ็ส ืหริ วันหร'แก้ว ป.6 โรงเริยนอบุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1548 1101630601 เด็กชายสักรบันหบ่ พรหมเมอง ป.4 โรงเริยนรคาแม่พระ คณิตประถม

1549 1101630416 เด็กหญิงศารยา คงนิ]อง ป.6 โรงเริยนเทพมิตรสักษา คณิตประถม

1550 1101630080 เด็กหญ ิงด็ธณ ิ5) เฉรมพงส ั ป.ร โรงเริยนอบุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1551 1101630081 เด็กหญิงสัวิวิคน์ ลิ้มสกุล ป.6 โรงเริยนอบุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1552 1101631226 เด็กชายสัลาดล สังชีมิ ป.ร โรงเริยนมานีตาบุเคราะห์ คณิตประถม

1553 1101630602 เด็กชายสัวกรณ ์ ศรีสุวรรณ ป.4 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิตประถม

1554 1101630417 เด็กชายส์วิช บุโฉม ป.4 โรงเริยนเทพมิตรสักษา คณิตประถม

1555 1101630418 เด็กชายด็วิช ไทรแก้ว ป.4 โรงเริยนเทพมิตรสักษา คณิตประถม

1556 1101630603 เด็กหญิงสุกโกุดี ปราบภัย ป.6 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิตประถม

1557 1101631750 เด็กชายศฺภกกุฒ สุขานนท์สวิสด็ ป.6 โรงเริยนนานาชาด็ส ุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1558 1101631227 เด็กชายสุภณิฎรฺ} เฉวิยงหงษํ ป.ร โรงเริยนมานีดาบุเคราะห์ คณิตประถม

1559 1101630604 เด็กชายศฺภณิฐ ณ นคร ป.4 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิตประถม

1560 1101630419 เด็กชายสุภณิฐ ทุลมาศ ป.4 โรงเรียนเทพมิตรสักษา คณิตประถม

1561 1101631228 เด็กชายชุภณิฐ แสงวันหร์ส ัร ิ ป.6 โรงเรียนมานีคานุเคราะห์ คณิตประถม

1562 1101630082 เด็กชายชุภพล แตงประหิป ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1563 1101631229 เด็กหญิงศฺภฟ้ชญํ ค่าอุปละ ป.6 โรงเรียนมานีดาบุเคราะห์ คณิตประถม
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ประกๆศราย"ชีอฝมสิหธั๋ฟิอบ การนซ่งฟ้'นนางวิชาการ ระร ับนานาชาล ิ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก ะ ระร ับเขตพ ็นท ี่ สอบวันอาทิตปที่ 12 มกราคม 2563 ห ้อ งส อ บ ท ี่

วิชา คณ ิดศาสตร์ ระร ับประทมรักษา 
ส ่าม ักงาบเขตพ ็นท ี่การร ักษาประถมรักษาส ุราษฎร์ธาป ี เขต 1
ณ อาคาร 6 สุคนธา มัน 2 ห้อง 623 โรงเรียนอนุบาสุราษฎร์ธาปิ *

ลำดับ
ท่ี

เลขประจำตัว 
สอบ

มัอ-สฤล มัน โรงเรียน วิชาที๋สอบ

1564 1101631733 เด ็กชายค ์ภว ิชญ ิบ ุญรักษ ์ สุทธิบุ้น ป.6 โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา คณีตประทม

1565 1101631230 เด ็กชายศภสว ัสด ีรอคเพชร ป.4 โรงเรียนมาปิตาบุเคราะห์ คณีดประทบ

1566 1101631231 เด็กหญิงศฺภ ัชญา วัดนมณี ป.ร โรงเรียนมาปิตาบุเคราะห์ คณิตประถม

1567 1101631253 เด็กชายเศรษรฺทต่] ชมภูพัศป ป.6 โรงเรียนมาปิตาบุเคราะห์ คณิตประทม

1568 1101631736 เด็กชายเศรษฐสิรี ธานีรณานนท์ ป.6 โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา คณิตประถม

1569 1101630420 เด ็กชายสตางค์ มาสข ป.4 โรงเรียนเทพมิตรรักษา คณิตประทม

1570 1101630290 เด็กชายสรฉัดร์ สุขศ'วั ป.6 โรงเรียนจอย คณิตประถม

1571 1101631536 เด็กชายสรธิญ เลยวสุวรรณ ป.6 โรงเรียนวมินทรีว ิทยา (มัวเหมิง) คณิตประถม

1572 1101631634 เด็กชายสรวิศ สุขบุ้วย ป.6 โรงเรียนอบุบาลหบุมัอย คณิตประถม

1573 1101630083 เด็กชายสวัล สิงห์ชุ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1574 1101630087 เด็กหญิงสโรชา สินพิศทธิ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1575 1101631232 เด็กหญิงสสิประกา ต้อยแกว ป.6 โรงเรียนมาปิตาบ เุคราะห์ คณิตประถม

1576 1101630421 เด็กชายสหวัฐ จงจิตต ์ ป.6 โรงเร ียนเทพมิตรรักษา คณิตประถม

1577 1101630605 เด็กชายสิ'ณหณัฐ ต่าสุวรรณ ป.6 โรงเรียนร ตาแม่พระ คณิตประถม

1578 1101630422 เด็กชายส์นดีม ัย วักษายศ ป.4 โรงเรียนเทพมิตรรักษา คณิตประถม

1579 1101631233 เด็กหญิงสายสวรรค์ เด ี่ยมังกรพันธิ ป.ร โรงเรียนมาปิตาบุเคราะห์ คณิตประถม

1580 1101630606 เด็กหญิงสาลิณ ี วัตนโพบุลป ป.6 โรงเรียนธิตาแม่พระ คณิตประทม

1581 1101631234 เด็กชายสิรพ ัฌบุ้ ฬฒปคล้าย ป.6 โรงเรียนมาปิตาบุเคราะห์ คณิตประถม

1582 1101630084 เด็กชายสิรภพ สมวงค์ ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1583 1101631734 เด ็กชายส ิรวิชญํ โปสื ป.6 โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา คณิตประถม

1584 1101631235 เด็กหญิงส ิร กีร บุญชนะ ป.6 โรงเรียนมาปิตาบ เุคราะห์ คณิตประถม

1585 1101630607 เด็กหญิงสฺม ัญญา คงพมัคฬ ป.4 โรงเรียนปิตาแม่พระ คณิตประถม

1586 1101631236 เด็กหญิงสุชาวดี คงเจรีญเม อิง ป.6 โรงเรียนมาปิตาบ เุคราะห์ คณิตประถม

1587 1101630423 เด็กชายสุทธิพงค์ ปานเกาะใต้ ป.6 โรงเรียนเทพมิตรรักษา คณิตประถม

1588 1101631237 เด็กหญิงสุพ ัชญา ดงชาตรี ป.4 โรงเรียนมาปิตาบ เุคราะห์ คณิตประถม

1589 1101631238 เด็กหญิงสุฟ ิชญา บาvfงบุ้ย ป.4 โรงเรียนมาปิตาบุเคราะห์ คณิตประถม

1590 1101631239 เด็กหญิงสุฟ ้ชญา สุพับธิ ป.6 โรงเรียนมาปิตาบุเคราะห์ คณิตประถม

1591 1101631240 เด็กหญิงสุภจิรา ใจห้าว ป.6 โรง เรียนมาปิตาบุเคราะห์ คณิตประถม

1592 1101630085 เด็กหญิงสุภ ัสสร นาคข่า ป.6 โรงเรียนอบุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1593 1101630086 เด็กหญิงสุภ ัสสรากรณ ี ก้อนทอง ป.4 โรงเรียนอบุบาลสุราษฎร์ธานี คณิตประถม

1594 1101631241 เด็กหญิงสุภาวดี โชดีปวง ป.6 โรงเรียนมาปิตาบุเคราะห์ คณิตประถม

1595 1101631242 เด็กชายสุรพ ัฒน์ หมิกแตง ป.4 โรงเรียนมาปิตาบุเคราะห์ คณิตประถม

1596 1101631243 เด็กหญิงสุรกา กลาศรทีอง ป.6 โรงเรียนมาปิตานุเคราะห์ คณิตประถม

1597 1101630424 เด ็กหญ ิงส ุร ีรกา หีดเพ็ง ป.4 โรงเรียนเทพมิตรรักษา คณิตประถม

1598 1101630608 เด็กหญิงสุวภัทร บุญมา ป.4 โรงเรียนปิตาแม่พระ คณิตประถม

www.obecimso.net/web63/office/reportStdRoomPlaceAll.php 46/51

http://www.obecimso.net/web63/office/reportStdRoomPlaceAll.php
http://www.obecimso.net/web63/office/reportStdRoomPlaceAll.php


20/12/2562 www.obecinnso.net/web63/offi ce/reportStdRoomPlaceAll.php

ประm etรทนชปีผู้มสิหรสอบ การนข่งฟ้'นหางวิชาการ ระ๘'ฆนานาชา๙ ประจำปี พ.ห. 2563 
รอบแรก : ระส ับเขตที่นท ี่ สอบวันอาทิตย์ท ี่ 12 มกราคม 2563 

วิชา คณ ิตศาสตรี ระสับประถมสิกษา 
ส่านักงาบเขตฟ้นท ี่การส ีกษาประถมสีกษาสุราษฎรีธานี เขต 1 
ณ อาคาร 6 สุคบธา ร่โน 2 ห้อง 624 โรงเรียนอบุบาสุราษฎรีธาบี

ร่}อ-สฤล ปน โรงเรียน

หัองสอบที่

47
วิชาที่สอบ

1599 1101630425 เด็กชายสุวัจน์ สองวิหค ป.4 โรงเวิยนเหพมิตรสีกษา คณิตประถม

1600 1101630609 เด็กหญิงสุวิชาตา อยู่เย็บ ป.4 โรงเวิยนรตาแม่พระ ดณีตประถม

1601 1101630426 เด็กชายอดีส ักดั๋ ฬฌน่มณี ป.6 โรงเรียนเหพมิตรสีกษา คณิตประถม

1602 1101631244 เด็กหญ ิงอต ิกานต์ บขาว ป.ร โรงเรียนมามิคาบเคราะห้ คณิตประถม

1603 1101630427 เด็กชายอรป โพรบร ป.6 โรงเรียนเหพมิตรสีกษา คณิตประถม

1604 1101630428 เด็กชายอนพล สุรส ีว ิ ป.ร โรงเรียนเหหมิตรสีกษา คณิตประถม

1605 1101630429 เด ็กชายอนพ ัพร ก.ลสีวิ ป.ร โรงเรียนเหพมิตรสีกษา คณิตประถม

1606 1101630430 เด็กชายอนับดา คงนัว ป.ร โรงเร ียนเหพมิตรส ีก!ท คณิตประถม

1607 1101630610 เด็กหญิงอภิชญา โสมมาก ป.ร โรงเรียนรตานปพระ คณิตประถม

1608 1101631245 เด็กหญิงอภิสรา โชยนาเคนพร ป.6 โรงเรียนมานัตาบเคราะห์ คณิตประถม

1609 1101631246 เด็กชายอมรเหพ ปฺงใหม่ ป.ร โรงเรียนมามิตาบเคราะห์ คณิตประถม

1610 1101631247 เด็กชายอมเรศ พองขาว ป.6 โรงเรียนมามิคาบเคราะห์ คณิตประถม

1611 1101630431 เด็กหญิงอรจํรา แสงมณี ป.4 โรงเรียนเหพมิตรสีกษา คณิตประถม

1612 1101631735 เด็กหญิงอรอินห' คงเพชร ป.6 โรงเรียนอุ่นวิก 2 ภาษา คณิตประถม

1613 1101631635 เด็กชายอวิยะ ถาวรวงษ์ ป.6 โรงเรียนอบบาลหบน้อย คณิตประถม

1614 1101630432 เด็กชายอวิยะ สุขรมย์ ป.4 โรงเรียนเหพมิตรสีกษา คณิตประถม

1615 1101630611 เด็กหญิงอสิสา โตะหะ ป.5 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิตประถม

1616 1101631248 เด็กหญิงอักษร พัเสิศวิม ่ย์ ป.ร โรงเรียนมามิตาบเคราะห์ คณิตประถม

1617 1101631249 เด็กชายอัจฉรียะ เคารพวิตป ป.4 โรงเรียนมานิตาบเคราะห์ คณิตประถม

1618 1101630291 เด็กหญิงอัสด ็ชารี ยะดี ป.ร โรงเรียนจอย คณิตประถม

1619 1101630433 เด็กชายอัสสันต์ สมภักดี ป.ร โรงเรียนเหพมิตรสีกษา คณิตประถม

1620 1101630434 เด็กชายอาคะเนย์ บญเลิศ ป.6 โรงเรียนเหพมิตรสีกษา คณิตประถม

1621 1101631250 เด็กหญิงอาคิรา สาพิม ป.4 โรงเรียนมามิตาบเคราะห์ คณิตประถม

1622 1101630435 เด็กหญ ิงอาหิตญาพร นาคพัน ป.4 โรงเรียนเหพมิตรสีกษา คณิตประถม

1623 1101630436 เด็กชายอาทิตย์ เห ิอกสุบรรณ ป.4 โรงเรียนเหพมิตรสีกษา คณิตประถม

1624 1101631636 เด ็กชายอ ิหรพ ับร หิพยธรรม ป.4 โรงเรียนอบบาลหบนอย คณิตประถม

1625 1101631637 เด็กชายอิบรอฮม ค่าฝ็เขียว ป.4 โรงเรียนอบบาลหบน้อย คณิตประถม

1626 1101630616 เด็กชายเอกธนัน เกสุแก้ว ป.ร โรงเรียนธิตาแม่พระ คณิตประถม

1627 1101631254 เด็กชายเอกภวิษย์ เภิตเกส์ยง ป.6 โรงเรียนมามิคาบเคราะห์ คณิตประถม

1628 1101630093 เด็กหญิงเอมิกา ภัญจนกาญจน' ป.6 โรงเรียนอบบาลสุราษป็รีธานี คณิตประถม

1629 1101631255 เด็กหญิงเอมิกา ยู่ฬฒน'พงษ์ ป.ร โรงเรียนมามิตาบเคราะห์ คณิตประถม
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ประกาศรายชีอผู้ฆสิหธสอบ การแข่งอันหางวิ'บาการ ระอับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 
รอบแรก : ระด ับเขตฟ้นทึ๋ สอบวันอาทิตย์ท ี่ 12 มกราคม 2563 

วิชา คณ ิตศาสตร์ ระคับบัธยมสืกษาตอนด้น 
ส่าบ ักงาบเขตฟ้นท ี่การสักษาประถมสักษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
ณ อาคาร 6 สุคนธา ชีน 2 ห้อง 625 โรงเรียนอนุบาสุราษฎร์ธานี

ชีอ-สกล ชีน โรงเรียน

ห้องสอบทึ่

48
วิชาที่สอบ

1630 2101630619 นางสาวกนภวรรณ คงมณิ ม.3 โรงเรียนธิดาแปพระ คณิต ม.ต้น

1631 2101630618 นางสาวกนกวรรณ บฺญสุข ม.3 โรงเรียนธิดาแปพระ คณิต ม.ต้น

1632 2101630620 นางสาวกรนีษ^ นะมะ ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1633 2101630621 เด็กหญิงกรรยารีตป ทองรอด ม.3 โรงเรียนธิดาแปพระ คณิต ม.ต้น

1634 2101630622 เด็กหญิงกฦตยา แก่นแก้ว ม.3 โรงเรียนธิตาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1635 2101630623 นางสาวกทด็มา ณรงค์ททร์ ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1636 2101630624 นางสาวกวินท ิพย์ เดชมณิ ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1637 2101630625 เด็กหญิงก้ญญ''วรา ยิ้มสุด ฆ.3 โรงเรียนธิตาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1638 2101630626 นางสาวก้นด์กนีษรุ) ธนากร ม.3 โรงเรียนธิดาแปพระ คณิต ม.ต้น

1639 2101630627 นางสาวก้ลลยกร แก่นสมบัติ ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1640 2101630628 เด็กหญิงภฺลภัสส่ ต้นด็ษัณสกล ม.3 โรงเรียนธิดาแปพระ คณิต ม.ต้น

1641 2101630629 นางสาวขวัญกมล ฟันธิสีแก้ว ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1642 2101631755 เด็กหญิงจณิสดา มีสิทธิ ม.2 โรงเรียนสารสาสปวิเทศสุราษฎร์ธานี คณิต ม.ต้น

1643 2101630630 นางสาวจรรยมณฑน์ มีสืรี ม.3 โรงเรียนธิตาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1644 2101630631 เด็กหญิงจรียากรณ' ศรีวิเศษ ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1645 2101630632 เด็กหญิงจิคาภา อิรีสดาน ม .1 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1646 2101630633 นางสาวจิตรโสภา เอ่งอ้วน ม.3 โรงเรียนธิตาแปพระ คณิต ม.ต้น

1647 2101630634 นางสาวจิรบันท' บาคเรีอง ม.3 โรงเรียนธิตาแปพระ คณิต ม.ต้น

1648 2101630635 นางสาวจิรภ ัทร โปเมีอง ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1649 2101630636 นางสาวจิรัชญา ดีอ่อน ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1650 2101630637 เด็กหญิงจิรัชญา เนียมมูสิก ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1651 2101630638 นางสาวจุรีร ัตป ทองขาว ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1652 2101630639 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เจรีญสิน ม.1 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1653 2101630640 นางสาวชญานีศวร์ ก,ลชียยะฟัฌน่ ม.3 โรงเรียนธิดาแปพระ คณิต ม.ต้น

1654 2101630641 เด็กหญิงชณิกาญจน่ หนุดงนุ้ย ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1655 2101631591 เด็กหญิงชนนุ้น ีภา เฉวกอ้ม ม.1 โรงเรียนสัรีสาธิต คณิต ม.ต้น

1656 2101630642 เด็กหญิงชบัญธิดา มีเดช ม.3 โรงเรียนธิดาแปพระ คณิต ม.ต้น

1657 2101630643 เด็กหญิงชนากานต์ หฺเลศรี ม .1 โรงเรียนธิดาแปพระ คณิต ม.ต้น

1658 2101630644 นางสาวชรกา เทพชู ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1659 2101630645 นางสาวชลธิชา ชลรีนหร์ ม.3 โรงเรียนธิดาแปพระ คณิต ม.ต้น

1660 2101630647 เด็กหญิงข่อผกา โชยธงรัตป ม.1 โรงเรียนธิดาแปพระ คณิต ม.ต้น

1661 2101630648 เด็กหญิงข่อฟ้า หฺนหวน ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1662 2101630646 นางสาวชูดีกาญจน' ฟ ้าสิรีพร ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1663 2101630650 นางสาวญาคา จินหรขนิฐ ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1664 2101630649 นางสาวญาคา นุญสุข ม.3 โรงเรียนธิตาแม่พระ คณิต ม.ต้น
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ณ อาคาร 6 สุคบธา ชีน 2 ห้อง 626 โรงเรียนอนุบาสุราษฎร์ธานี
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ห้องสอบที่

49
ล่าดับ 

ท่ี
เลขประจ่าตัว 

สอบ
ชีอ-สกุล ชีน โรงเรียน วิชาที่สอบ

1665 2101630651 นางสาวเต ิร ัดน ์ ทองi l l ง ม.3 โรงเรียนรคาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1666 2101631756 เด็กหญิงรุ)คิวรคา อ'อนปอย ม.2 โรงเรียนสารสาสน์ว ิเทศสุราษฎร์ธานี คณิต ม.ต้น

1667 2101630652 นางสาวณรตา หรีภบางงอน ม.3 โรงเรียนรคาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1668 2101630653 เด็กหญิงณิชชา สืลจุติ]วันหร์ ม.3 โรงเรียนรดาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1669 2101630654 เด็กหญิงณิชนีชา ช ูมวร!าฮ ม.3 โรงเรียนรดาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1670 2101630655 เด็กหญิงถ!ฐกานต' จินา ม.3 โรงเรียนรดาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1671 2101630656 นางสาวณ ั!ชฎาภรถ! ชูจิตร ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1672 2101630657 นางสาวถ!ฐชนก ราชนุรี ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1673 2101630660 นางสาวณ ิ!ธ ิดา นนทดักติ ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1674 2101630659 นางสาวถ!ฐรตา นุขนาค ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1675 2101630658 นางสาวท!!ธิดา ส่าดัญจิตด' ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1676 2101630661 เด ็กหญ ิงถ!!น ันห ้ แก้วคงคา น.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1677 2101630662 นางสาวณ ิ!พ ้ชร ์ แสงศรีค่า ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1678 2101630663 เด ็กหญ ิงถ!!รต ิ แก้วขวัญ ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1679 2101630664 เด็กหญิงท!!วิภา มากนุ้ย ม.3 โรงเรียนธิตาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1680 2101630665 นางสาวณ ิชภัทร วัติสุ น.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1681 2101630666 นางสาวตติยา ประเสรี! ม.3 โรงเรียนธิดาแปพระ คณิต ม.ต้น

1682 2101630667 เด็กหญิงถิรน ุช โพริโพ ้น น.3 โรงเรียนธิดาแปพระ คณิต ม.ต้น

1683 2101630668 เด็กหญิงฬกษพร สุบรรณิ ม .1 โรงเรียนธิดาแปพระ คณิต ม.ต้น

1684 2101630669 เด็กหญิงธนกร พ ้ฌสิทริ ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1685 2101630670 เด็กหญิงธนภรณ ์ วัณนพถกพ้ ม.3 โรงเรียนธิดาแปพระ คณิต ม.ต้น

1686 2101630671 เด็กหญิงธมลวรรณ ว ิช ียต ิษ! ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1687 2101630672 เด็กหญิงธัญทิชชา วิมล ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1688 2101630673 นางสาวธัญลักษณ์ เนตรเจรีญ ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1689 2101630674 นางสาวธัญวรีตนุ้ เชีอโห ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1690 2101630675 เด็กหญิงธัญสิรี วิวรรณสัรี ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1691 2101630676 เด็กหญิงธับยชนก รักชีวทอง ม.3 โรงเรียนธิดาแปพระ คณิต ม.ต้น

1692 2101630677 นางสาวริญาตา ไทยชนะ ม.3 โรงเรียนธิดาแปพระ คณิต ม.ต้น

1693 2101631748 เด ็กชายรธัช บรรณาลังค' ม. 1 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ ์ สุราษฎร์ธานี คณิต ม.ต้น

1694 2101630678 นางสาวนงพงา ชมรนหร์ ม.3 โรงเรียนธิดาแปพระ คณิต ม.ต้น

1695 2101630679 เด็กหญิงนภเกตป วงปแหวน ม.1 โรงเรียนธิดาแปพระ คณิต ม.ต้น

1696 2101630680 นางสาวบถมล ขวัญแก้ว ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ต้น

เด็กหญิงนถมล ปิยะติจ
โรงเรียนองค์การปรีหารส ่วนวังหวัดส ิราษฎร์ราน ี 1 คณิต ม.ต้น1697 2101631747 ม'3 (ดอนลัภผสุงวิหป)

1698 2101630681 นางสาวอัทธมน ล ักษณะร'! ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ต้น

1699 2101630684 นางสาวอันห ้ชญาป รักเติยรติ ฆ.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ต้น
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ล่าดับ เลขประจ่าดัว 
ท่ี สอบ

ประกาศรายฟ้อผู้มสิหรสอบ การแช ่งห ันหางว ิชาการ ระตับนานาชาทิ ประจำปี พ.ศ. 2563 
รอบนรก : ระดับเขตที่บที่ สอบวันอาหิตย์ท ี่ 12 มกราตม 2563 

วิชา คณ ิตศาสตรีระด ับมิ'ธยมสีกษาตอนตัน 
ล ่าน ักงาบเขตฟ้นที่การสีกษาประทมสีกษาสุราษฎรีธานี เขต 1 
ทเ อาคาร 6 ร)คบธา ข่โน 2 ห้อง 627 โรงเรียนอบบาสุราษฎรีธานี

ฟ้อ-สบล ฟ้น โรงเรียน

ห้องสอบที่

50
วิชาที่สอบ

1700 2101630682 เด็กหญิงนับหนา ชนะฦล ม.3 โรงเรียนธิดาแปพระ คณิต ม.ตัน

1701 2101630685 เด็กหญิงนันห์ภ ัส วงค'สุบรรณ ม.3 โรงเรียนธิดาแปหระ คณิต ม.ตัน

1702 2101630683 นางสาวนันห ิพร เหล่าบญภล'อม ม.3 โรงเรียนธิตาแม่พระ คณิต ม.ตัน

1703 2101630686 เด็กหญิงนันธิตา สุขสม ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ตัน

1704 2101630687 เด็กหญิงนัชา จ่าปากลาย ม.3 โรงเรียนธิตาแม่พระ คณิต ม.ตัน

1705 2101630688 นางสาวบ้ณหัคา ฦหธิวงสี ม.3 โรงเรียนธิดาแม่หระ คณิต ม.ตัน

1706 2101630739 เด็กหญิงเบญญาตา ประคองบ,คย' น.2 โรงเรียนธิดาแม่หระ คณิต ม.ตัน

1707 2101631592 เด็กหญิงปภิตตา คลิ้งสุวรรณ ม.1 โรงเรียนสีรีสาธิต คณิต ม.ตัน

1708 2101630689 เด็กหญิงปณิตา สารเทพ ม.3 โรงเรียนธิดาแปพระ คณิต ม.ตัน

1709 2101630690 เด็กหญิงปหิตตา รนด ัะโน ม.3 โรงเรียนธิคาแปพระ คณิต ม.ตัน

1710 2101630691 เด็กหญิงปนัดดา ว ันดาหงษ ์ ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ตัน

1711 2101630692 เด็กหญิงปฟ้ชญา ณบญโณ ม.1 โรงเรียนธิดาแปหระ คณิต ม.ตัน

1712 2101630693 นางสาวปภัสสร ล่มแก่'ว ม.3 โรงเรียนธิดาแปพระ คณิต ม.ตัน

1713 2101630694 นางสาวปรณิฐ ภัทรรีงรอง ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ตัน

1714 2101630695 นางสาวประภัสสร หัฌน์แช่ม ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ตัน

1715 2101631757 เด็กชายปรีชญ' สุวรรณคง ม.2 โรงเรียนสารสาสน์ว ิเทศสุราษป็รีธานี คณิต ม.ตัน

1716 2101630696 เด็กหญิงปรีญญดา หิมบ่ารฺง ม.3 โรงเรียนธิดาแปพระ คณิต ม.ตัน

1717 2101630697 เด็กหญ ิงปาจรีย ์ ณ บญใณ ม.3 โรงเรียนธิดาแปหระ คณิต ม.ตัน

1718 2101630698 นางสาวปาสิตา เสนน้อย ม.ร โรงเรียนธิดาแปพระ คณิต ม.ตัน

1719 2101630699 เด็กหญิงปฺญญิสา แก้วคงคา ม.3 โรงเรียนธิดาแปพระ คณิต ม.ตัน

1720 2101630700 เด็กหญิงปญณญิศา ดิน'ฐาน ม.3 โรงเรียนธิดาแปพระ คณิต ม.ตัน

1721 2101630701 เด็กหญิงปรีมปรีชญ ิ ทองด้วง ม.1 โรงเรียนธิดาแปพระ คณิต ม.ตัน

1722 2101630702 เด็กหญิงพนัดา บ,ญปาน ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ตัน

1723 2101630703 นางสาวพรไพรน หดักบม ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ตัน

1724 2101630704 เด็กหญิงพิโชรมณิ ค่าเจรีญ ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ตัน

1725 2101630705 เด็กหญิงพิ'ชราภา สุเชาว์ ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ตัน

1726 2101630706 เด็กหญ ิงพ ิชามญช่ ฦลสีรี ม.3 โรงเรียนธิดาแปพระ คณิต ม.ตัน

1727 2101631758 เด็กหญิงพิมพ์บงกช พรหมวันหรี ม.2 โรงเรียนสารสาสน์ว ิเทศสุราษฎรีธานี คณิต ม.ตัน

1728 2101630707 นางสาวพิมพ์มณิ ครีสตัป็ญญา ม.3 โรงเรียนธิดาแปพระ คณิต ม.ตัน

1729 2101630708 เด็กหญิงพิมพ์วรีชณ ์ เจรีญพงค' ม.3 โรงเรียนธิดาแปพระ คณิต ม.ตัน

1730 2101630740 เด็กหญิงเพลงพิณ ห ับมะรีบหรี ม.3 โรงเรียนธิดาแปพระ คณิต ม.ตัน

1731 2101630741 นางสาวแพรวมิตา เหพแก้ว ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ตัน

1732 2101630709 นางสาวภัหราพร แป๋บปส์ม ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ตัน

1733 2101630710 นางสาวภาพตะวัน ว ันหรีส ุ้น ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ตัน

1734 2101630711 นางสาวมนัสน ันฬ ฬทราช ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ตัน
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ประกาศรายชอผู้ป ๋ส ์ทธิสอบ การแข ่งม ันพางว ิชาการ ระตับนานาชาลิ ประจำปี พ.ศ. 2563 
รอบแรก : ระร ับเขตพนท ี่ สอบวันอาทิตปที่ 12 มกราคม 2563 

วิชา คณ ิตศาสตร์ ระร ับม ัธยมรักษาดอนต ับ 
สำม ักงานเขตพนที่การร ักษาประถมรักษาส ุราษฎร์ธาน ี เขต 1 
ณ อาคาร 6 สุคนธา มัน 2 ห''อง 628 โรงเรียบอนุบาสุราษฎร์ธามั

ห้องสอบที่

51
ร ่า ร ับ  

ท่ี
เลขประจำรัว 

สอบ
มัอ-สกล มัน โรงเรียบ วิชาที่สอบ

1735 2101630712 นางสาวมนัสวี นวลละออง ม.3 โรงเรียนร คาแปพระ คณิต ม.ตัน

1736 2101630713 เด็กหญิงปีงกมล ชอเสียงมงคล ม.3 โรงเรียนร ดาแปพระ คณิต ม.ตัน

1737 2101630714 เด็กหญิงรมิคา คงสุวรรณ ม.3 โรงเรียนร ดาแม่พระ คณิต ม.ตัน

1738 2101630715 นางสาวรวิพร หนุมาก ม.3 โรงเรียนร คาแปพระ คณิต ม.ตัน

1739 2101630716 เด็กหญิงลลํตภัทร แสงเพลิง ม.3 โรงเรียนร ตาแม่พระ คณิต ม.ตัน

1740 2101630717 เด็กหญิงวรรธมับทิ สุงข่ถทร่ ม.! โรงเรียนร ดาแม่หระ คณิต ม.ตัน

1741 2101630718 นางสาววรีมพร สุมแกว ม.3 โรงเรียนร ตาแม่พระ คณิต ม.ตัน

1742 2101630719 เด็กหญิงศตพร เรีองธรรม ม.3 โรงเรียนร ตาแม่พระ คณิต ม.ตัน

1743 2101630720 นางสาวศรีณปพร นุญสุข ม.3 โรงเรียนร ดาแปพระ คณิต ม.ต้น

1744 2101630721 นางสาวรัยาพร สมด็คหมาย ม.3 โรงเรียนร คาแม่พระ คณิต ม.ตัน

1745 2101630722 เด ็กหญ ิงร ัราพร ภับลิอนาม ม.3 โรงเรียนร ดาแปพระ คณิต ม.ตัน

1746 2101631593 เด ็กหญ ิงศ ฺหธห'รัย ชุทอง ม.1 โรงเร ียนรัร ีสารต คณิต ม.ตัน

1747 2101631749 เด็กชายศฺภณิฐ กรัมพสุต ม.3 โรงเรียน มอ. ว ิทยานสรณ ิ สุราษฎร์ธามั คณิต ม.ตัน

1748 2101631759 เด ็กหญ ิงศ ฺภรัทธ ปีข่า ม.3 โรงเรียนสารสาสปวิเทศสุราษฎร์ธานี คณิต ม.ตัน

1749 2101631760 นายสุภสิทธิ โสมะเกิด ม.3 โรงเรียนสารสาสปวิเทศสุราษฎร์ธานี คณิต ม.ตัน

1750 2101631761 เด็กหญิงศฺก ิชญา ฟ้นุลป ม.2 โรงเรียนสารสาสน์ว ิเทศสุราษฎร์ธานี คณิต ม.ตัน

1751 2101630723 นางสาวสรณ ิส ิร ี ศรีเมัยม ม.3 โรงเรียนร ดาแม่พระ คณิต ม.ตัน

1752 2101630724 เด็กหญิงสรีลรีตป ปรันทนุตร ม .1 โรงเรียนร ดาแปพระ คณิต ม.ตัน

1753 2101630725 เด็กหญิงสรีสวันต์ ปรันหน ุตร ม .1 โรงเรียนธิตาแม่พระ คณิต ม.ตัน

1754 2101630726 เด็กหญิงสราสิม ัป เสรยางภูร ม.3 โรงเรียนธิดาแปพระ คณิต ม.ตัน

1755 2101630727 นางสาวสรีตา พูลสวัสด็ ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ตัน

1756 2101630734 เด็กหญิงสโรชา ปานเกิด ม.3 โรงเรียนธิดาแปพระ คณิต ม.ตัน

1757 2101630728 เด็กหญิงสลิดา เงินไกร ม.3 โรงเรียนธิดาแปพระ คณิต ม.ตัน

1758 2101630729 เด็กหญิงสลิลทิพป รังข ์เมข ม.3 โรงเรียนธิตาแม่พระ คณิต ม.ตัน

1759 2101630730 นางสาวสุภัณ'ต์น ีกา เรีอนทองรีคป ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ตัน

1760 2101630731 เด็กหญิงสุจ ิตรา สุวรรณนุผา ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ตัน

1761 2101630732 เด็กหญิงสุดารีตป ชุสุวรรณ น.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ตัน

1762 2101630733 เด็กหญิงสุมัตา ชุทอง ม.3 โรงเรียนธิตาแปพระ คณิต ม.ตัน

1763 2101630735 เด ็กหญ ิงหรัยภ ัทร สุทธิเพชร ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ตัน

1764 2101630736 นางสาวอรชามล เรีองศรี ม.3 โรงเรียนธิดาแปพระ คณิต ม.ตัน

1765 2101630737 เด็กหญิงอัญญาวีร์ ม ันทเจริญพานช ม.3 โรงเรียนธิตาแม่พระ คณิต ม.ตัน

1766 2101631594 เด็กหญิงอาทิตด็ยา ฬนธรีงษ์ ม .1 โรงเรียนรัร ีสาธิต คณิต ม.ตัน

1767 2101630738 เด็กหญิงอรรีษา บาลทิพป ม.3 โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิต ม.ตัน
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