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ประกาศราย'ฟ้อผู้น ีสิห ธสอบ การแข่ง ฟัน หางวิช าการ ระติเบนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระ๙'บเฃดฟ้น ที่ สอบวิน อาทิต ย์ท ี่ 12 มกราคม 2563
วิช า วิท ยาศาสตร์ ระดับ ประถมดัก ษา

ห ้อ ง ส อ บ ท ี่

สำนัก งานเขตฟ้น ที่ก ารดัก ษาประถมดัก ษาสุร าษฎร์ธ านี เขต 1
ณ อาคารขนปชูท ฟ้น ์ 3 ป.วิ/1 โรงเรีย นมานดา'นเคราะห์

ลำดับ

ที่

เลขประจำตัว
สอบ

1

3101631639

เด็ก หญิง กชชนก สํม เกสิย ง

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิท ย์ป ระถม

2

3101631258

เด็ก หญิง กชนัน ทิ มีส ุข

ป.วิ โรงเรีย นมานิต า'นเคราะห์

วิห ย้ป ระกุม

3

3101631259

เด็ก หญิง กชพร โชติส ิง ห์

ป.6 โรงเรีย นมานิต าชูเ คราะห์

วิห ย์ป ระถม

วิ

3101631640

เด็ก หญิง กชพรรณ จัน เรีย ง

ป.6 โรงเรีย นอชูบ าลหชูน ้อ ย

วิท ย้ป ระถม

5

3101630094

เด็ก หญิง กชพรรณ ชูม หอง

ป.4 โรงเรีย นอชูบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย่ป ระถม

6

3101631641

เด็ก ชายกดัญ ญิว ิฌ น่ โพร่อ ,อน

ป.ร โรงเรีย นอชูบ าลหชูน ้อ ย

วิท ย์ป ระถม

7

3101630742

เด็ก หญิง กนกกร ชฺต ิจ ัร ะกุล

ป.5 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิห ย่ป ระถม

8

3101630743

เด็ก หญ ิง กนกนัน ทิร ดา ณะเสน

ป.5 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

9

3101631260

เด็ก หญิง กนกพรรณ ชูแ ก้ว

ป.6 โรงเรีย นมานิต าชูเ คราะห์

วิท ย้ป ระถม

10

3101630095

เด็ก หญิง กนกพิช ญ์ บริ!!รณ'

ป.วิ โรงเรีย นอชูบ าลสุร าษฎร์ธ านิ

วิห ย์ป ระถม

11

3101631261

เด็ก หญิง กนกวรรณ ติด ละเรยด

ป.6 โรงเรีย นมานิด าชูเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

12

3101630096

เด็ก ชายกนพล เมีอ งสวิส ดํ่

ป.6 โรงเรีย นอชูบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย์ป ระถม

13

3101631642

เด็ก ชายกมนณพ งามผิว

ป.ร

วิท ย้ป ระถม

14

3101631262

เด็ก หญิง กมลชนก ศริสวิสติ*

ป.4 โรงเรีย นมานิต าชูเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

15

3101631762

เด็ก หญิง กมลชนก อรรณพ

ป.ร โรงเรีย นสารสาสน์ว ิเ ทศสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย้ป ระถม

16

3101631263

เด็ก หญิง กมลลัก ษณ ์ ผ่อ งสมัย

ป.6 โรงเรีย นมานีด าชูเ คราะห์

วิท ย่ป ระถม

17

3101630097

เด็ก หญิง กมลลัก ษณ ์ ยอดแกว

ป.6 โรงเรีย นอชูบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย์ป ระถม

18

3101630098

เด็ก หญิง กรกนก เทิย นเริอ ง

ป.6 โรงเรีย นอชูบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย้ป ระถม

19

3101631264

เด็ก ชายกรณ์เ ทพ มติธ รรม

ป.6 โรงเรีย นมานีต าชูเ คราะห์

รทย้ป ระถม

20

3101630744

เด็ก หญิง กรธิด า สุว รรณโณ

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปหระ

วิท ย่ป ระถม

21

3101630099

เด็ก ชายกรภัห ร์ ชูมี

ป.วิ โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย์ป ระถม

22

3101630745

เด็ก หญิง กรรณชนก รอดอุน า

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิห ย้ป ระถม

23

3101630746

เด็ก ชายกรวิช ญ ิ กุม ภกาญจน์

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ย้ป ระถม

24

3101631539

เด็ก ชายกรวิช ญ์ ชูญ เทศ

ป.6 โรงเรีย นวมีน ทร์ว ิท ยา (มัว เหมีง )

วิท ย์ป ระถม

25

3101631265

เด็ก ชายกริณ กร ชูพ ยัค ฆ์

ป.ร โรงเรีย นมานีด าชูเ คราะห์

วิห ย์ป ระกุม

26

3101631643

เด็ก หญิง กรีช ฎานาถ จิด เมดไตร

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิห ย์ป ระถม

27

3101630293

เด็ก ชายกทชณ์ท ศรีเทพ

ป.ร

โรงเรีย นจอย

วิท ย้ป ระถม

28

3101630747

เด็ก ชายกกุด ธณ ัฐ พงค์ สุน ทร

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย้ป ระถม

29

3101631540

เด็ก ชายกกุด ธน โรจน์ว ิเ ป็ย รรัต น์

ป.5 โรงเรีย นวมีน ทร์ว ิท ยา (มัว เหมิง )

วิท ย์ป ระกุม

30

3101631266

เด็ก ชายกกุด นนทิ ผลสวิสติ*

ป.ร

วิท ย้ป ระกุม

31

3101630748

เด็ก ชายกกุด ภัค ณ พ้ห สุง

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระกุม

32

3101631645

เด็ก ชายกกุด เมธ ไทรย้อ ย

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิท ย์ป ระกุม

33

3101631644

เด็ก ชายกกุต ิธ ี ชูฟัฒ น'

ป.4 โรงเรีย นอชูบ าลหนุน ้อ ย

รทย'ประกุม

34

3101630749

เด็ก ชายภกุต ิธ ี ทรัพ ย์ร นนาบ

ป.5 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

รทย'ประกุม

35

3101630100

เด็ก ชายกกุด ิน บ,ญประสงค์

ป.ร

วิห ย์ป ระกุม

ฟ้อ -สกุล
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ฟ้น

โรงเรีย บ

โรงเรีย นอนุบ าลหชูน ้อ ย

โรงเรีย นมานีด าชูเ คราะห์

โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิช าที่ส อบ

1/51

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

20/12/2562

ประกาศรายฟ้อ&เนส์หธํ่สอบ การแข่ง ฟัน หางวิช าการ ระฅัน นานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับ เฃดพื้น หั๋ สอบวัน อาหิต ปที่ 12 มกราคม 2563
วิช า วิ'ทยาคา ร์ ระดับ ประถมดัก ษา
สำปัก งานเขตพื้น ที่ก ารดัก ษาประถมดัก ษ าสุร าษฎร์ธ านี เขต 1
ณ อาคารชุบ ปชุท ฟ้น์ 3 ป.4/2 โรงเรีย บมานีต าชุเ คราะห์

สต

ฟ้อ -สกล

ฟ้น

โรงเรีย น

2

น่อ งสอบที่

วิช าที่ส อบ

36

3101631267

เด็ก ชายกกดัน เพชรปา'?ง

ป.6 โรงเ?ยนมานิด าชุเ คราะฬ

วิท ย์ป ระทม

37

3101630750

เด็ก ชายกกดัพ งดั โชคฟ้ย ปัถ มาพร

ป.6 โรงเ?ยนธํด าแปพระ

วิท ย์ป ระถม

38

3101630751

เด็ก หเปิง กกดัม า คงหน

ป.5 โรงเ?ยนรคาแม่พ ระ

วิห น์ป ระถม

39

3101630752

เด็ก ชายกกษฎา เจ?ญวฺฒ ิ

ป.ร

โรงเ?ยนรคาแปพระ

วิห ปประถม

40

3101630101

เด็ก ชายกกษณะ วงห์ส ุว รรณ

ป.4 โรงเ?ยนอชุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิห ย์ป ระถม

41

3101630753

เด็ก หญิง กวิน หิพ ป ใจสบาย

ป.6 โรง1?ยนธิด าแม่พ ระ

วิห ย์ป ระถม

42

3101630754

เด็ก หญ ิง กวิน หิพ ย์ เตชะ

ป.6 โรงเ?ยนรดาแม่พ ระ

วิห ย์ป ระถม

43

3101630756

เด็ก หญ ิง กวิน รดา แกวกาศ

ป.6 โรงเ?ยนธิด าแปพระ

วิท ย์ป ระทม

44

3101630755

เด็ก หญ ิง กวิน รคา เขีย วแตง

ป.ร

โรงเ?ยนธิด าแปพระ

วิท ปประถม

45

3101630294

เด็ก หญิง กวิส รา ดัน ห?โชติ

ป.ร

โรงเ?ยนจอย

วิท ย่ป ระถม

46

3101630757

เด็ก หญิง กษิร า ลาชุม เหล็ก

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ย่ป ระถม

47

3101630106

เด็ก ชายก้อ งภพ หชุห อง

ป.6 โรงเ?ยนอชุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย์ป ระถม

48

3101630105

เด็ก ชายก่อ ท?พป ภู?วิม ลฟ้ย

ป.4 โรง1?ยนอชุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิห ปประถม

49

3101630758

เด็ก หญิง กอบแก้ว เอิย ดดัท ธิ? กษ์

ป.4 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิห ปประถม

50

3101630295

เด็ก หญิง ก้ญ จน์ป กิณ ?กป'รอต

ป.ร โรง1?ขนจอย

วิห ย่ป ระถม

51

3101630759

เด็ก หญิง ดัญ ญ ล็น หรํ ล่านิล

ป.ร

วิห ย์ป ระถม

52

3101631646

เด็ก หญิง ก้ญ ญิว รา เกษมวฺฒ ิ

ป.6 โรงเ?ยนอชุบ าลหชุน ์อ ย

วิท ปประถม

53

3101630760

เด็ก หญิง กัญ ญาท่ใ ฐ แก้ว กัน ?ตป

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ปประถม

54

3101630761

เด็ก หญิง กัญ ญา£ปัฐ ณ นคร

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ยํป ระถม

55

3101630102

เด็กหญิงกัญ ญาท]เฐ ฟัด หอง

ป.4 โรงเรีย นอชุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิทย'ประถม

56

3101631268

เด็ก หญิง กัญ ญาฬชร ขวัญ รอด

ป.4 โรงเรีย นมานีต าบุเ คราะห์

วิห ย์ป ระถม

57

3101631269

เด็ก หญิง กัญ ญาวีป เปีอ งพรัอ ม

ป.6 โรงเรีย นมานีต าชุเ คราะห์

วิท ปประถม

58

3101630762

เด็ก หญิง กัญ ญาวี? ดัด ยาคม

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

59

3101631737

เด็ก ชายกัน ต์ธ นิก ชุช นะกิจ

ป.ร

วิท ปประถม

60

3101631270

เด็ก ชายกัน ดพ งดัร ามรงค'

ป.6 โรงเรีย นมานีต าบุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

61

3101631271

เด็ก ชายกัน ดฟัฒ ป ไชยเมธานัน ห์

ป.6 โรงเรีย นมานีต าบุเ คราะห์

วิทย■ ประถม

62

3101630763

เด็ก ชายกับ ตฬฒป ปัวทอง

ป.ร

วิท ปประถม

63

3101630103

เด็ก ชายกัน ตภณ ชาญชล

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิห ย์ป ระถม

64

3101630764

เด็ก หญิง กัน ยกร เกษมกิจ โภคิน

ป.5 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ปประถม

65

3101630765

เด็ก ชายกัป ตัน ถกดัน ห?

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิห ย์ป ระถม

66

3101631272

เด็ก หญิง กัล ยกร ชุม วระ

ป.4 โรงเรีย นมานีค าชุเ คราะห์

วิห ย์ป ระถม

67

3101631738

เด็ก หญิง กัล ยภรท! เจ?ญธุร ะกิจ

ป.ร

วิห ย์ป ระถม

68

3101630766

เด็ก หญิง กัล ยา?คนํ พื้น พิพ ัฒ น์

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิห น์ป ระถม

69

3101630768

เด็ก หญิง กานด'รตา งานดั

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิห ย์ป ระถม

70

3101630767

เด็ก ชายกานดพงห์ คช?กษ่

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท น์ป ระถม
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โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

โรงเรีย นอุ่น ?ก 2 ภาษา

โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

โรงเรีย นอุ่น ?ก 2 ภาษา
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รส

'i

ประกาศรายชิ}อ^''ฝ็ส์ห อบ การแข่ง ฟัน Vทงวิช าการ ระลัน นานาชาติ ประจำปี พ,ศ.
รอบแรก : ระดับ เขตที่น ที่ สอบวัน อาทิต ย์ท ี่ 12 มกราคม 2563
วิช า วิท ยาศาสตร์ ระดับ ประถมสืก ษา

■9

สำสกงานเขตที่น ที่ก ารสืก ษาประทมด็ก ษาสุร าษฎร์ธ านี เขต 1
ณ อาคารชุน ปนุห คั้น 3 ป.4/3 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

2563
ห''องสอบที่

3

ลำคับ
ที่

เลขประจ่า ตัว
สอบ

71

3101630104

เด็ก หญิง กานต์พ ิช ชา วิรัต ฐวรฺต ม'กุล

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย์ป ระถม

72

3101630769

เด็ก หญิง กานต'ทิช ชา เพชรสถิต ป

ป.4 โรงเรีย นรดาแปพระ

วิห ย์ป ระถม

73

3101630770

เด็ก หญิง กานต่ส ิร ี โงนกา

ป.ร

โรงเรีย นรดาแม่พ ระ

วิห ย์ป ระถม

74

3101631647

เด็ก ชายกานต์ กาจปกาญจบทิ'ชร

ป.ร

โรง เรีย นอนุบ าลหนุส อ ย

วิท ย์ป ระถม

75

3101631273

เด็ก หญิง กายวิญ ญิ สัง ข์ช ุม

ป.6 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

76

3101630443

เด็ก หญิง การต'ทิช ชา เพชรรัก ษ์

ป.4 โรงเรีย นเทพมิต รสืก ษา

วิท ย์ป ระถม

77

3101631277

เด็ก หญิง ภั๋ง แกา แก้ว มงคล

ป.ร

วิท ย์ป ระถม

78

3101630771

เด็ก ชายกิต ติร 'ช ติษ ราชา

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิห ย์ป ระถม

79

3101630296

เด็ก ชายกิต ติร 'ช เหมะ

ป.ร

วิท ย์ป ระถม

80

3101631274

เด็ก ชายกิต ติพ งต์ เสนามิต ร

ป.6 โรงเรีย นมานิต านุเ คราะห์

วิห ย์ป ระถม

81

3101631275

เด็ก ชายกิต ติพ ศ สัง คหะพงต์

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

82

3101630772

เด็ก ชายกิต ติส ัก ด็ โกละกะ

ป.ร โรงเรีย นธิด าแปพระ

วํห ย์ป ระถม

83

3101631276

เด็ก ชายกิต ติส ัภ ด็ ศรีส วัส ต

ป.4 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

84

3101630773

เด็ก หญิง กิต รตา ศรีเมธากุก ทกุล

ป.4 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

85

3101630774

เด็ก หญิง กีร ัต ยา เหพสืร ี

ป.ร โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

86

3101630297

เด็ก หญิง กุป ็า ภัล ย์ นาคทอง

ป.6 โรงเรีย นจอย

วิห ย์ป ระถม

87

3101630775

เด็ก หญิง ก,ลปรีย า คั้น เข้ง

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิห ย์ป ระถม

88

3101630776

เด็ก หญิงก,ลิส รา สัน เพชร

ป.ร

โรงเรีย นธิค าแปพระ

วิท ย์ป ระถม

89

3101630264

เด็ก ชายเกตสิร ี ปีน วล

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสราษฎร์ธ านี

วิท ย์ป ระถม

90

3101631107

เด็ก หญิง เกศสตา รอตภัย

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิห ย์ป ระถม

91

3101630341

เด็ก หญิง แกมไหม ทินลานห;ม

ป.6 โรงเรีย นจอย

วิท ย์ป ระถม

92

3101630270

เด็ก ชายโกสิต สฺว รรทแฮง

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิห ย์ป ระถม

93

3101630777

เด็ก ชายขจรสัก ตั๋ สัก กะณรงค์

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิห ย์ป ระถม

94

3101630778

เด็ก หญิง ชริน หร'ทิพ ย์ ใจงาม

ป.ร โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

95

3101630779

เด็ก หญิง ขวัญ ข้า ว ค่า ทอง

ป.5 โรงเรีย นธิต าแปพระ

วิท ย์ป ระถม

96

3101630107

เด็ก หญิง ขวัญ ชนก ทองด่า สิง

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย์ป ระถม

97

3101630108

เด็ก หญิง ขวัญ ทิช ชา เวชกุล

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

าทย์ป ระถม

98

3101631587

เด็ก หญิง เขมวิร า สิน รรภัท ร

ป.ร

วิท ย์ป ระถม

99

3101631108

เด็ก หญิง เขมวิร า อมพฺก านน

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ย์ป ระถม

100

3101630265

เด็ก ชายเขมทิ'ต รอดภัย

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย์ป ระถม

101

3101630525

เด็ก ชายเขมพ้ช ร์ พชรากรต่อ สกุล

ป.6 โรงเรีย นเทพมิค รสืก ษา

าทย์ป ระถม

102

3101631109

เด็ก หญิง เขปีก า สัง ข์ป ระคอง

ป.4 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

103

3101630266

เด็ก หญิง เขปีส รา แก้ว สว่า ง

ป.ร

โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย์ป ระถม

104

3101630267

เด็ก หญิง เขปีส รา ใจสมหร

ป.ร โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิห ย์ป ระถม

105

3101631110

เด็ก หญิง เขมิส รา ปวงชุม

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย'ประถม

คั้อ -สกุล
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โรงเรีย น

คั้น

โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

โรงเรีย นจอย

โรงเรีย นวมิน หร์ว ิท ยา (คั้ว เหมิง )

วิช าที่ส อบ
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ประก-น!lรายชอชุ้น สิห ธิ้ฟ ิอ บ การแข่ง ฟัน ทางวิช าการ ระลิบ นานาชาลิ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระตับ เขดทีน ที สอบวัน อาทิด ปที 12 มกราคม 2563
ชา
ยาคาสตร์ ระตับ ประถมสิก ษา

ร รท

ส่า น้ก งานเขตพื้น ทีก ารสิก ษ าประถมสิก ษาสุร าษฎร์ธ านี เขต 1
ถเ อาคารชุบ ปนุท ทีน 2 ป.4/4 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

ห ้อ ง ส อ บ ท ี่

A

ลำ๙'บ
ใ?!

เลขประจำตัว
สอบ

106

3101631588

เล็ก หญิง เขมิส รา ชุญ ส่า ราญ

ป.6 โรงเวัย นวบิน ทร์ร ทยา (ทีวเหบิง)

วิท ย์ป ระทม

107

3101630298

เล็ก ชายดณพศ จัน ทร์ค ่า

ป.6 โรงเวัย นจอย

วิท ย์ป ระถม

108

3101631281

เล็ก ชายคเณสิพ ศ สุงประเสรีรุ)อ่ง

ป.ร โรงเวัย นมาบิด าบุเ คราะห์

วิห ปประถม

109

3101630109

เล็ก ชายคมกถต สม]วัติแก้ว

ป.ร

วิท ปประถม

110

3101630780

เล็ก หญิง ครองขวัญ รนคาวรรท!

ป.4 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

111

3101630299

เล็ก ชายครองวัฐ ชุห ธชนะ

ป.6 โรงเรีย นจอย

วํท ย์ป ระถม

112

3101630110

เล็ก ชายตัน ธํส รณ' ทองจัน ทร์

ป.ร โรงเรีย นอบุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย์ป ระถม

113

3101631648

เล็ก ชายคาบิน โพ รจัน ท ร์

ป.5 โรงเรีย นอนุบ าลหบุน ้อ ย

วิทย'ประถม

114

3101630781

เล็ก ชายคาร์ม อน โมเตอร์

ป.6 โรงเรีย นรคาแม่พ ระ

วิท ปประถม

115

3101630782

เล็ก หญิง ติร ภัส สร ค่ม หอง

ป.6 โรงเรีย นรคาแม่พ ระ

วิท ปประถม

116

3101631278

เล็ก หญิง ติต า เทพพิท ัก ษ์

ป.6 โรงเรีย นมานีด าบุเ คราะห์

วิห ย่ป ระถม

117

3101631279

เล็ก ชายFเท่!ชญ' มาศภสิน

ป.4 โรงเรีย นมานีด าบุเ คราะห์

วิท ย่ป ระถม

118

3101631596

เล็กหญิงค,ท่!ญญา คงแง่ง

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลกฺล บุด ร

วิท น้ป ระถม

119

3101630783

เล็ก หญิงค,ถ!ญญา ค่า พ่ม

ป.5 โรงเรีย นรดาแม่พ ระ

วิท ปประถม

120

3101631280

เล็ก หญ ิง เท่!ญญา วัก พรหม

ป.ร โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิห ย่ป ระถม

121

3101631649

เล็ก ชายดฺณ านนด์ ข่ว ยนคร

ป.ร โรงเรีย นอบุบ าลหนุน ้อ ย

วิห ย์ป ระถม

122

3101630300

เล็ก ชายคฺณ านนท์ จงประเสวัฐ

ป.5 โรงเรีย นจอย

วิห ย์ป ระถม

123

3101630111

เล็ก ชายคฺณ าสิน สกลแก้ว

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท น้ป ระถม

124

3101630784

เล็ก หญิง จวัย าวล็ เพชรศวั

ป.6 โรงเรีย นรดาแม่พ ระ

วิท ปประถม

125

3101631650

เล็ก ชายจอมพล พรนราตล

ป.6 โรงเรีย นอบุบ าลหนุน ้อ ย

วิท ย์ป ระถม

126

3101631651

เล็ก หญิง จัน ทกานติ๋ รนดาวร

ป.6 โรงเรีย นอบุบ าลหนุน ้อ ย

วิท น้ป ระถม

127

3101630112

เล็ก หญิง จัน ทวัช รนสฦล

ป.ร

128

3101630444

เล็ก หญิง จิญ าทัฒ น้ ตัน ติก ิต ิท ีย ฤล

ป.6 โรงเรีย นเทพบิด รสิก ษา

วิห ย์ป ระถม

129

3101630445

เล็ก หญ ิง รณ ณ พัต ทรหด

ป.6 โรงเรีย นเทพบิด รสิก ษา

วิท ย่ป ระถม

130

3101630785

เล็ก หญ ิง รณ ณ พัต นิล ทัพ

ป.6 โรงเรีย นรดาแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

131

3101630113

เล็ก หญ ิง รณ ณ ทัด ผฤงเติย รติย ศ

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย์ป ระถม

132

3101630786

เล็ก หญ ิง รดาภา โชคทีย กวิน

ป.ร โรงเรีย นรดาแม่พ ระ

วิท น้ป ระถม

133

3101631282

เล็ก หญ ิง รดาภา วิเ ทีย รนพวงส์

ป.4 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

วิห ย์ป ระถม

134

3101631283

เล็ก หญ ิง รตณ ัฐ ดา รนทสุว รรณ โณ

ป.4 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

135

3101630787

เล็ก หญ ิง รตติท ัฌ ป พิฦ ลทอง

ป.4 โรงเรีย นรดาแม่พ ระ

วิห น้ป ระถม

136

3101630788

เล็ก หญ ิง รตติม า แข่ด ั้ง

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

137

3101631284

เล็ก หญ ิง รตพิช ญ า ชาดริ

ป.4 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

138

3101630446

เล็ก หญ ิง รดรก้ญ ญ า รด ราต ิร ม ร

ป.6 โรงเรีย นเทพบิด รสิก ษา

วิห ปประถม

139

3101630448

เล็ก ชายรรภัท ร สิง หนาท

ป.6 โรงเรีย นเทพบิด รสิก ษา

วิห ย์ป ระถม

140

3101630447

เล็ก ชายรรภัท ร รนหร์แ ก้ว

ป.ร

วิห ย์ป ระถม

ทีอ-สฦล

f
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โรงเวัย น

ทีน

โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

โรงเรีย นเทพบิด รสิก ษา

วิช าทีส อบ

วิห ปประถม
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ประกาศราบที่อผุ!มสิท ธสอบ การแที่งที่'นหางวิร ทการ ระลับ นานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับ Iขดพบที่ สอบวัน อาทิด ปที่ 12 มกราคม 2563
วิช า วิท ยาสาสดร์ ระดับ ประถมสืก ษา
สำปัก งานเขตฟ้น ที่ก ารสืก ษาประถมสืก ษาสุร าษฎร์ธ านี เขต 1
ทเ อาคารแบปไ)ห ที่'น 2 ป.4/5 โรงเรีย นมาบิด าไ)เคราะห์

ที่อ -สrเส

โรงเรีย น

ที่น

5

หัอ งสอบที่

วิช าที่ส อบ

141

3101630114

เด็ก หญ ิง วิร วรรณ รติม าภร

ป.6 โรงเรัย นอไ)บาลสราษฎร์ธ านี

วิท ปประถม

142

3101630449

เด ็ก ช ายวิร ะพ งค ่ย ม วิน รท

ป.6 โรงเรัย นเหพบิต รสืก ษา

วิห ปประถม

143

3101631541

เด็ก หญิง วิร ัช ญ า คงวิน หร์

ป.6 โรงเรัย นวบิน หร์ว ิห ยา (ดัวเหบิง )

วิห ปประถม

144

3101630115

เด็ก หญิง วิร ัช ญ า โชคธนะสภลที่ย

ป.6 โรงเรัย นอไ)บาลสราษฎร์ธ านี

วิห ปประถม

145

3101630789

เด็ก ชายวิร ัป ็ส ์ ด่า นชนะ

ป.6 โรงเรีย น{รดาแม่พ ระ

วิท ที่ป ระถม

146

3101630116

เด็ก หญ ิง วิร ัเ ติก าล สืบร)ข

ป.6 โรงเรีย นอไ)บาลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ปประถม

147

3101631285

เด็ก หญ ิง วิร าภรณ ์ สำสิ

ป.6 โรงเรีย นมานีด าไ)เคราะห์

วิท ปประถม

148

3101630117

เด็ก หญิง วิร าภา ศรีส งที่แ ก้ว

ป.5 โรงเรัย นอไ)บาลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย์ป ระถม

149

3101630790

เด็ก หญ ิง วิร าวรรณ ติรอด

ป.ร โรงเรัย นรดาแปพระ

วิท ปประถม

150

3101630118

เด็ก หญ ิง วิร ปัน ท์ ใจติ

ป.6 โรงเรัข นอไ)บาลสุร าษฎร์ธ านี

วิห ปประถม

151

3101630791

เด็ก หญิง จุฑ ามณี วิเที่ย ร

ป.6 โรงเรีย นธิต าแปพระ

วิท ปประถม

152

3101630792

เด็ก หญิง จุฑ ามาศ คงค่า

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิห ปประถม

153

3101630119

เด็ก ชายจุม พลกัห ร์ เฟง1เญดัน

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ปประถม

154

3101630793

เด็ก หญิง จุฬ าดัก ษถ! เกื้อ ด้ว ง

ป.6 โรงเรัย นธิด าแม่พ ระ

วิห ปประถม

155

3101631112

เด็ก ชายเจตที่ส ถษ'$ สุว รรณฬฒที่

ป.ร โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิห ชประถม

156

3101631111

เด็ก ชายเจตบิฬ พร เฟ็ง ศรี

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิห ย์ป ระถม

157

3101631723

เด็ก ชายเจตผล ผสิว รรณ

ป.ร

โรงเรียนอไ)บาลหไ)น้อย

วิห ปประถม

158

3101630794

เด็ก หญิง ฉวีว รรณ หิบ หอง

ป.ร โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ปประถม

159

3101631652

เด็ก ชายดัน หพัฒ ที่ หองเรีอ ง

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิห ปประถม

160

3101630450

เด็ก หญ ิง ชญ ารป สิท ธิเ กษมสิจ

ป.6 โรงเรีย นเหพบิด รสืก ษา

วหย์ป ระถม

161

3101630795

เด็ก ชายชญานบ กรีป ัญ ญานนท์

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ที่ป ระถม

162

3101630796

เด็ก ชายชญ านนท์ สุว รรณฬฒที่

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิห ที่ป ระถม

163

3101630798

เด็ก หญิง ชญาบิศ Vjnเฉื่อ ย

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิห ปประถม

164

3101630797

เด็ก หญิง ชญาบิศ สะโรจที่

ป.ร โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ปประถม

165

3101630451

เด็ก หญิง ชญาบิศ สุว รรณมณี

ป.6 โรงเรีย นเทพบิด รสิก ษา

วิท ย์ป ระถม

166

3101631286

เด็ก หญิง ชญาบิษ ะf ที่าปราง

ป.6 โรงเรีย นมานีด าไ)เคราะห์

วิท ที่ป ระถม

167

3101630799

เด็ก หญิง ชญาบิ แก้ว ทองด้ว ง

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ปประถม

168

3101631542

เด็ก หญิง ชญาไ)ตม่ เสิศวัฒ นาส/ๅล

ป.ร

โรงเรีย นวบิบ หร์ว ิห ยา (ที่วเหบิง)

วิท ปประถม

169

3101630120

เด็ก หญิง ชฎารัด ที่ เบิอ งพรหม

ป.4 โรงเรีย นอไ)บาลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ปประถม

170

3101630800

เด็ก หญิง ชณีส รา วิรีย าก,ลกัท ร

ป.4 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ปประถม

171

3101630121

เด็ก ชายชนกัน ต์ วรรณเฟ้ช ร

ป.4 โรงเรีย นอไ)บาลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย์ป ระถม

172

3101631543

เด็ก หญิง ชนกานต์ เลํศ วัฒ นาสๆล

ป.6 โรงเรีย นวบิน ทร์ว ิท ยา (ที่วเหบิง)

วิท ปประถม

173

3101630801

เด็ก หญิง ชนมน ฟ้ท ์ก ที่ว งค่

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ปประถม

174

3101630802

เด็ก หญิง ชนสรณ' ท์บ นหน

ป.5 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ปประถม

175

3101631653

เด็ก หญิง ชบัญ ที่ค า ชสิก รปวงต์

ป.6 โรงเรียนอไ)บาลหไ(น้อ ย

วิห ชประถม
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ประกาศร-เยริ)อ^ไนีสิหรสอบ การแข่ง ฟัน หางวิช าภาร ระฅับ นานาชาศิ ประจำฃ พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับ เขตฟ้บ ที่ สอบวัน อาทิด ย์ท ี่ 12 มกราดม 2563
วิช า วิท ยาดาสต,ร์ ระดับ ประถมดัก ษา
ส่า ฟัก งานเขตพนที่ก ารดัก ษาประถมดัก ษาสุร าษฎร์ธ านี เขต I
ณ อาคารขฺน ปนุห if'น 2 ป.4/6 โรงเรีย บมานีต านุเ คราะห์

ริ}อ-สก.ส

ริ}'น

โรงเรีย น

6

หัอ งสอบที่

วิช าที่ส อบ

176

3101630301

เด็กหทุ)งชฟัญ ริ!ดา ริ}พเวสารัช

ป.6 โรงเรัย นจอย

วิท ย์ป ระถม

177

3101631287

เด็ก หญิง ชนัญ ริ} ดา ควงโส

ป.6 โรงเรีย นมานีต าบุเ คราะห์

วิท ย่ป ระถม

178

3101630804

เด็ก หญิงชฟัญ ริ}ตา สก,ลฟันย์

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

179

3101630803

เด็ก หญิงชฟัญ ริ}ตา แพนาค

ป.5 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

180

3101630805

เด็ก หญิง ชฟัต ดา วิร ัน ทรั

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

181

3101630302

เด็ก ชายชฟัน ตพล ฟัอ ยสรัา ง

ป.4 โรงเรัย นจอย

วิท ย์ป ระถม

182

3101630122

เด็ก หญิง ชฟัน รดา คงแถวทอง

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย์ป ระถม

183

3101631288

เด็ก หญิง ชบากานด' ข่า นา

ป.6 โรงเรัย นมาบิด านุเ คราะห์

วิทย'ประถม

184

3101631654

เด็ก หญิง ชนากานด' ฟัฌ ฟัร ัก ษา

ป.6 โรงเรัย นอบุบ าลหนุน ้อ ย

วิท ย์ป ระถม

185

3101630806

เด็ก หญิง ชนากานต์ มณีว รรณ

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

186

3101630807

เด็ก หญิง ชปีภ า เที่ง ทอง

ป.6 โรงเรัย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

187

3101631289

เด็ก หญิง ชบิด าภา วิด รา/}รมย์

ป.6 โรงเรัย นมาบิด าบุเ คราะห์

วิห ย์ป ระถม

188

3101631544

เด็ก หญิง ชบิภ รณี รัก การ

ป.ร โรงเรัย นวบิบ หรัว ิท ยา (สัวเหบิง )

วิท ย์ป ระถม

189

3101631290

เด็ก หญิง ชบิส รา ประดูใ หญ่

ป.4 โรงเรัย นมาบิด าบุเ คราะห์

วิห ย์ป ระถม

190

3101630808

เด็ก หญิง ชบิส รา เพชรครั

ป.4 โรงเรัย นธิด าแม่พ ระ

วิห ย่ป ระถม

191

3101630809

เด ็ก ห ญ ิง ชม พ ูเ น ก ข่ป ล อด ภัย

ป.6 โรงเรัย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

192

3101630452

เด็ก ชายชยธร เรัอ งครั

ป.6 โรงเรัย นเทพมิด รดัก ษา

วิห ย์ป ระถม

193

3101630810

เด็ก หญิง ชยํค า บุญ มา

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

194

3101630811

เด็ก หญิง ชอสรา อำไพเฝ็อ ง

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระคม

195

3101631763

เด็ก ชายชบุด า ประวิ'นบาน

ป.ร โรงเรีย นสารสาสน์ว ิเ ทคสุร าษฎร์ธ านี

วิท ยประถม

196

3101630133

เด็ก ชายชโยดม เสัอ สฤล

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิห ย์ป ระถม

197

3101630812

เด็ก หญ ิง ชรัน ทรัท ิพ ย์ จรารัด ป

ป.4 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

198

3101630813

เด็ก หญิง ชลกนก อหิ'ยบุญ ญะลาภา

ป.ร โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิห ชประถม

199

3101630814

เด็ก หญิง ชลชนก ส่า ดัญ วิด ต'

ป.ร

วิท ย์ป ระถม

200

3101630123

เด็ก หญิง ชลคา ตงดมคง

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิห ย์ป ระถม

201

3101630124

เด็ก หญ ิง ชลรชา วงดัวริ}รวัฒ น้

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษป็ร ัธ านี

วิท ย์ป ระถม

202

3101630125

เด็ก หญิง ชลพรรษ พ่ว งวิน ดา

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎรัธ านี

วิท ย์ป ระถม

203

3101630126

เด็ก หญิง ชลลดา ร}มเพชร

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิห ย์ป ระถม

204

3101631655

เด็ก ชายชวกร ฟัย บิว ัฌ นา

ป.4 โรงเรีย นอบุบ าลหนุน ้อ ย

วิท ย์ป ระถม

205

3101630127

เด็ก ชายชวณีฐ วิ''นทรัวรเชษรฺ)

ป.ร

วิห ย์ป ระถม

206

3101631545

เด็ก หญิง ชวัล ลัก ษณ ์ บัว บาน

ป.4 โรงเรีย นวมิน ทร์ว ิท ยา (ภัว เหมิง )

วิห ย์ป ระถม

207

3101630128

เด็ก ชายชวัล วิช วิ'กรหนุ

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิทย'ประถม

208

3101631656

เด็ก ชายชวัล วิห ย์ ปวยเกส์ย ง

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิท ย'ประถม

209

3101631291

เด็ก ชายริ}'ชชานนท์ เรีอ งวิน หร์

ป.6 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

วิท ย'ประถม

210

3101631292

เด็ก หญิงริ}'ชฎาภรณ์ ปวงชูศ รั

ป.4 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม
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ประกาศรายริ}อ*สู้นีสิหธสอบ การแข่งริ)'นพางวิรทการ ระทัน นานารทศิ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระคับ เขตพนที่ สอบวัน อาทิต ปที่ 12 บกราคม 2563
วิช า วิท ยาศาสตร์ร ะคับ ประถมคัก ษ า
ส่า น้ก งานเขตพนที่ก ารคัก ษาประถมคัก ษาสุร าษฎร์ธ านี เขต 1
ณ อาคาร 5 * 1 1 ป.5/1 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

ห้อ งสอบที่

7

ลำดับ
vi

เลขประจ่า คัว
สอบ

211

3101631293

เด็ก ชายป'ชนนท์ กรดหนุ

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ย่ป ระถม

212

3101631294

เด็ก ชายป,ช นัน ท์ สุร ทิน

ป.6 โรงเรีย นมานิต านุเ คราะห์

วิท ย'ประถม

213

3101630815

เด็ก ชายป'ชพล กริ} ราน้น ตวัฒ น์

ป.ร

วิท ปประถม

214

3101630129

เด็ก หญิง ปญญา ปลอดจัน ทร์

ป.5 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท น้ป ระถม

215

3101630130

เด็ก หญิง ป'ญญาบุช นามนวล

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสราษฎร์ธ านี

วิท น์ป ระถม

216

3101630303

เด็ก หญิง ปญญาบุช พฤกษวานิช

ป.6 โรงเรีย นจอย

วิห ปประถม

217

3101631295

เด็ก หญิง ปญญาพัท ป ศรีสวัสตี'

ป.6 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

วิห ยประถม

218

3101631296

เด็ก หญิง ชาครีย า ทองสุว รรณ

ป.4 โรงเรีย นมานีค านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

219

3101630816

เด็ก ชายชานน สอนสุท ธิ

ป.ร

วิท ปประถม

220

3101630453

เด็ก ชายชานนวรรธป บุ้ส กฺล

ป.6 โรงเรีย นเทพนีต รคัก ษา

วิท ปประถม

221

3101630454

เด็ก หญ ิง ชามาวิร ์ เรีอ งทอง

ป.ร

วิท ปประถม

222

3101630820

เด็ก หญิง ชาลิส า คัา เจริญ

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิห ย์ป ระถม

223

3101630818

เด็ก หญิง ชาลิส า ฉํม บุ้ท อง

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ปประถม

224

3101630821

เด็ก หญิง ชาลิส า เชนรีตน'

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

225

3101631297

เด็ก หญิง ชาลิส า ธรรมตี

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ปประถม

226

3101630817

เด็ก หญิง ชาลิส า นาคสวาท

ป.ร โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิห ปประถม

227

3101631546

เด็ก หญิง ชาลิส า ไพ'ทุร ย์

ป.6 โรงเรีย นวมิน ทรีว ิท ยา (คัว เหนีง )

วิห ปประถม

228

3101630819

เด็ก หญิง ชาลิส า วริ} ราน้บ ดวัฒ น์

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท น้ป ระถม

229

3101631547

เด็ก หญิง ชาลิส า หวยบุ้ย

ป.6 โรงเรีย นวมิน ทรีว ิท ยา (คัว เหม่ง )

วิท ปประถม

230

3101630455

เด็ก หญิง ชาลิส า ตริเล็ก

ป.ร

โรงเรีย นเทพมิต รคัก ษา

วิห ย์ป ระถม

231

3101631298

เด็ก หญิง ปตชญา ว}ณโรจน์

ป.ร

โรง เรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

232

3101631657

เด็ก ชายปนาธิป ตะเภาน้อ ย

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิห ปประถม

233

3101630823

เด็ก หญิง ปโนรส เพชรอา}ธ

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

234

3101631548

เด็ก ชายริ}ษทเพงคั วงคัก ระพ้น ๙

ป.ร

โรงเรีย นวม่น ทรีว ิท ยา (คัว เหม่ง )

วิห ปประถม

235

3101630822

เด็ก หญิง ปสา เพชรหบุ

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

236

3101630456

เด็ก หญิง ปวาพร สก,ลวรคักตี

ป.6 โรงเรีย นเทพมิต รคัก ษา

วิท ย์ป ระถม

237

3101630824

เด็ก หญิง ปนชยาภรก! ทองศรี

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท น์ป ระถม

238

3101630132

เด็ก หญิง ชตีก าญ จน์ (สู้I lfอ

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎรีธ านี

วิท ปประถม

239

3101630131

เด็ก หญิง ชฺต ีก าญจน์ สุฃ กล็น

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย์ป ระถม

240

3101630825

เด็ก หญิง ชตีม น'ทน์ เรยดจัน ท รี

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ย์ป ระถม

241

3101631113

เด็ก ชายเร่} คบุ้เกีย รด็ พิม เสน

ป.ร

โรงเรีย นธิต าแม่พ ระ

วิห ย์ป ระถม

242

3101631125

เด็ก หญิง โชติก า วงษ์ท อง

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ปประถม

243

3101631126

เด็ก หญิง โชษิต า ทองตีบ

ป.ร

วิท ปประถม

244

3101630134

เด็ก หญ ิง ชาราห์ กีเรลท์

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย์ป ระถม

245

3101630826

เด็ก หญิง ญพิภ า ศรีส ุว รรณ

ป.5 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท น้ป ระถม

ริ}อ-สสุล

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

โรงเรีย น

ปน

โรงเรีย นรคานม'พระ

โรงเรีย นธิด าแปพระ

โรงเรีย นเทพนีด รคัก ษา

โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิช าที่ส อบ
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ประกาด่รายริ}อผู้ม ส์ห ธิ้ส อบ การแข่ง ข่น หางวิซ าการ ระทับ นานาชาติ ประจำปี M.PI. 2563
รอบแรก : ระดับ เขตพนทึ่ สอบวัน อาทิต ย์ท ี่ 12 มกราคม 2563
วิช า วิท ยาคาสตร์ร ะดับ ประถมค์ก ษ า
สำน้ก งานเขตพนที่ก ารสืก ษาประทมค์ก ษาสุร าษฎร์ธ านี เขต 1
ณ อาคาร 5 * 1 1 บ่.5/2

ลำดับ

หองสอบที่

8

ที่

เลขประจ่า ตัว
สอบ

246

3101630135

เด็ก หญิง ญัย ดา ยูโซะ

ป.ร

247

3101630457

เด็ก หญิง ญาณิค า ทองปาน

ป.6 โรงเรีย นเทพมิค รสืก ษา

248

3101630304

เด็ก หญิง ญาทเคา ธรรมวัก ษา

ป.ร

249

3101630136

เด็ก หญ ิง ญ าfflคา วัก ชฺม

ป.4 โรงเวัย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย์ป ระถม

250

3101630828

เด็ก หญิง ญาทํเคา สุร าราษฎร์

ป.ร โรงเวัย น*ดาแปพระ

วิท ย์ป ระถม

251

3101630827

เด็ก หญิง ญาณํค า เสวกวัง

ป.ร โรงเรีย นธิด านม'พระ

วิท ย์ป ระถม

252

3101631299

เด็ก หญิง ญาบิส า คงเจ่วัญ

ป.6 โรงเวัย นมามิต าบุเ คราะห์

วิห ย์ป ระถม

253

3101631300

เด็ก ชายฐปนนท์ เด็ด วัก ห์ท ิพ ย์

ป.6 โรงเวัย นมาบิด านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

254

3101630137

เด็ก หญิง ฐปนี กล่อ มบ่]อง

ป.6 โรงเวัย นอนุบ าลสุร าษฎริธ านี

วิห ย์ป ระถม

255

3101630829

เด็ก หญิง ฐาถ่เ ตา พัฒ นฬงท์

ป.5 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

256

3101630830

เด็ก หญิง ฐานีต า ครีท อง

ป.6 โรงเวัย นรดาแม่พ ระ

วิห ยํป ระถม

257

3101631301

เด็ก หญ ิง ฐารกา จิต รา/iรมย์

ป.4 โรงเวัย นมาบิด านุเ คราะห์

วิห ย่ป ระถม

258

3101630138

เด็ก หญิง §ญาดา ด่า นาม

ป.4 โรงเวัย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย์ป ระถม

259

3101630831

เด็ก หญ ิง เตํม า ครีด ่า เงิน

ป.4 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

260

3101630139

เด็ก หญิง ฐดีว รตา ริ}ยสะอาด

ป.ร โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย่ป ระถม

261

3101630832

เด็ก หญิง ฐด็ว รดา แข่ด ั้ง

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ย์ป ระถม

262

3101631302

เด็ก หญ ิง เด็ว รดา แนบนีม ิต ร

ป.6 โรงเรีย นมาบิด านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

263

3101630140

เด็ก ชายณ วัต ร สุน ทรปิย ะฬนธิ

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย์ป ระถม

264

3101631658

เด็ก ชายณฐกร คงเรีอ ง

ป.5 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิห ย์ป ระถม

265

3101631303

เด็ก ชายณ ฐกร ทองคำ

ป.ร

วิห ยํป ระถม

266

3101630833

เด็ก หญิง ณฐพร วัด นวัต ป

ป.ร โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

267

3101630834

เด็ก ชายณฐพล เทพเลึ๋อ น

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิห ย์ป ระถม

268

3101631751

เด็ก หญ ิง ณ ฐมณ ฑ ์ สืล ประชาวงค์

ป.6 โรงเรีย นนานาชาดีส ุร าษฎร์ธ านี

วิห ย์ป ระถม

269

3101630305

เด็ก ชายณ ฐวัฒ น์ สามด่า

ป.ร โรงเรีย นจ่อ ย

วิท ยํป ระถม

270

3101631304

เด็ก หญ ิง ณ เตา เหล่า หองฦล

ป.ร

วิห ย์ป ระถม

271

3101630835

เด็ก หญิง ณฬฒน้ วัช วัน หริพ ร

ป.ร โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิห ย์ป ระถม

272

3101630836

เด็ก ชายณ ฬห๔ กร๔ ริ!๒ ณรงค์

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

ว็ท ย์ป ระถม

273

3101630141

เด็ก หญิง ณฟ้ช ญา ธนฐานสnล

ป.ร

โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย์ป ระถม

274

3101630155

เด็ก หญิง ณไพพรรณ ทิก ุล ทอง

ป.5 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิห ย์ป ระถม

275

3101630837

เด็ก หญิง ณภัค มน ณ อ,บล

ป.6 โรงเรีย นธิต าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

276

3101631305

เด็ก ชายณ ภัท ร พรพฺท ธานนท์

ป.ร

โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

277

3101631306

เด็ก หญิง ณลิน ธิน า สมภัก ดี

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิห ย์ป ระถม

278

3101631307

เด็กหญิงท!:ชชา เทพค์ม

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิห ย่ป ระถม

279

3101630838

เด็ก หญิง ณัช ชา วิเ คษคณาๆล

ป.ร

วิห ย์ป ระถม

280

3101630142

เด็ก หญิง ณัช ชา สํจ ่จ าเฉสืย ว

ป.ร โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

ริ}อ-สกล

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

โรงเวัย น

ริ!!น

โรงเวัย นอ!!บาลสุร าษฎริธ านี

โรงเวัย นจอย

โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิช าทึ่ส อบ
วิท ย์ป ระถม
วิท ย'ประถม
วิท ย์ป ระถม

วิห ย์ป ระถม
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ประกาศราย'ฟ้อ^''มีสัหรสอบ การแข่ง ฟัน พางวิช าการ ระลัน นานาชาฅํ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับ เขตพนพี่ สอบวัน อาทิต ยีพ ี่ 12 มกราคม 2563
วิช า วิท ยาศาสตรี ระดับ ประถมดัก ษา
สำนัก งานเขตพื้น พี่ก ารดัก ษาประถมดัก ษาสฺร าษภูร ีธ านิ เขต 1
ณ อาคาร 5 ช็โน 1 ป.ร/3 โรงเรีย นมานิด าชูเ คราะห์

ห ้อ ง ส อ บ ท ี่

Q

ลำตับ
ที่

เลขประจ่า ตัว
สอบ

281

3101631308

เต็ก หญิง ณัช ฌฟัน ท์ ศรีเ ปารยะ

ป.ร

282

3101630839

เด็ก ขายณัช พล จา^จารีค

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ยีป ระถม

283

3101631309

เด็ก หญิง ณัฎ ฐณิช า โททอง

ป.4 โรงเรีย นมานิต าชูเ คราะห์

วิท ยีป ระถม

284

3101630458

เด็ก หญิง ณ์ฎ ;3วรีย ี โปอิน ทรี

ป.6 โรงเรีย นเทพมิต รดัก ษา

วิท ยีป ระถม

285

3101630143

เด็ก หญ ิง ณ ์ฎ รกัญ ญ า ภูม ิจ ิต ร

ป.ร

วิท ย์ป ระถม

286

3101631310

เด็ก หญิง ณัฎ ฐกัน ป เม่น งาม

ป.6 โรงเรีย นมานิต าชูเ คราะห์

วิห ยีป ระถม

287

3101630144

เด็ก หญิง ณัฎ ฐกานต์ ชูม าก

ป.6 โรงเรีย นอชูบ าลสัร าษภูร ีธ านี

วิท ยีป ระถม

288

3101630842

เด็ก หญิง ณัฏ รุ) ชยา เอี่ย มยี

ป.ร

โรงเรีย นธิต าแม่พ ระ

วิห ยีป ระถม

289

3101631311

เด็ก หญิง ณ์ฎ ฐณิช ซา จิ'นหาญ

ป.6 โรงเรีย นมานิต าชูเ คราะห์

วิท ยีป ระถม

290

3101631549

เด็ก หญิง£ฟัฎ ฐณ์ช า คงทอง

ป.5 โรงเรีย นวมิน ทรีว ิท ยา (ฮํโวเหมิง)

วิท ยีป ระถม

291

3101630306

เด็ก หญิง ถ่เ ฎรณ์ช า ศรีน ้อ ย

ป.ร โรงเรีย นจอย

วิท ยีป ระถม

292

3101631312

เด็ก หญิง ณ์ฎ ฐณ์ช า แสงสา'าง

ป.6 โรงเรีย นมานิต าชูเ คราะห์

วิห ยีป ระถม

293

3101630840

เด็ก หญิง ณ์ฎ ฐธิต า วัณ นพร

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิห ยีป ระถม

294

3101630459

เด็ก หญิง ณ ์ฎ ฐ์ว รัต น์ เนตรนพรัต น์

ป.6 โรงเรีย นเทพมิต รดัก ษา

วิห ยีป ระถม

295

3101631550

เด็ก หญ ิง ณ ์ฎ รา แ ข ่ร ่ว

ป.6 โรงเรีย นวมิน ทรีว ิท ยา (สัว เหมิง )

วิท ยีป ระถม

296

3101630841

เด็ก หญ ิง ณ ์ฎ รากร รัก สวัส คิ้

ป.5 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ยีป ระถม

297

3101631313

เด็ก หญ ิง ณ ัฎ เดา ยอตวงห์

ป.6 โรงเรีย นมานิด าชูเ คราะห์

วิท ยีป ระถม

298

3101630307

เด็กชาย£ฟัฎ^ ค่า เนตร

ป.ร

วิท ยีป ระถม

299

3101631314

เด็ก ชายท่เฐกฤต จุน เด็น

ป.6 โรงเรีย นมานิต านุเ คราะห์

วิห ยีป ระถม

300

3101631315

เด็ก ชายณัฐ กฤต รมายอม

ป.5 โรงเรีย นมานิต าชูเ คราะห์

วิท ยีป ระถม

301

3101630843

เด็ก หญิง {นรกฤตา ธนะภาส

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

รทย'ประถม

302

3101630308

เด็ก หญิง ณ์ฐ กัญ จปี สอนสง

ป.ร

วิท ยีป ระถม

303

3101631316

เด็ก ชายถรัฐ ชนน จิ'นทรีขาว

ป.6 โรงเรีย นมานิต าชูเ คราะห์

วิท ยีป ระถม

304

3101630844

เด็ก หญิง ถ่เ ฐชนน มิศ รี

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ยีป ระถม

305

3101630845

เด็ก หญ ิง ณ ัร ชยา จา^ปกรณ์

ป.ร

วิห ยีป ระถม

306

3101630145

เด็ก หญิง ณัฐ ณ์ช า ขาวเยีย ว

ป.6 โรงเรีย นอชูบ าล?(ราษภูร ีธ านิ

วิห ยีป ระถม

307

3101631660

เด็ก หญิง ณ์ฐ ณิช า เงาพีห ัก ห์ด ัล ปีน

ป.ร

วิท ยีป ระถม

308

3101630309

เด็ก หญิง ณัฐ ณิช า วัน หะ

ป.6 โรงเรีย นจอย

วิท ยีป ระถม

309

3101630848

เด็ก หญิง ณัฐ ณิช า ถาวรสัน

ป.5 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ยีป ระถม

310

3101631317

เด็ก หญิง ณ์ฐ ณ์ช า นพภูณ

ป.6 โรงเรีย นมานิต าชูเ คราะห์

วิท ยีป ระถม

311

3101631551

เด็ก หญิง ณ ัร ณ ์ช า ปานแตง

ป.ร โรงเรีย นวมิน ทรีว ิท ยา (สัว เหมิง )

วิห ยีป ระถม

312

3101630847

เด็ก หญิง ณ์ฐ ณิช า มิเ พีย ร

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิห ยีป ระถม

313

3101630846

เด็ก หญิง ณ์ฐ ณ์ช า ฤหธิว งดั

ป.5 โรงเรีย นรตาแม่พ ระ

วิท ยีป ระถม

314

3101631659

เด็ก หญ ิง ณ ัร ณ ์ช า สัง ข์ท องงาม

ป.5 โรงเรีย นอนุบ าลหชูน ้อ ย

วิห ยีป ระถม

315

3101630849

เด็ก หญิง ณัฐ ณิช า หนัก แก้ว

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ยีป ระถม

พี่อ-สก.ล

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

ฟ้น์

โรงเรีย น
โรงเรีย นมานิต าชูเ คราะห์

โรงเรีย นอชูบ าลสุร าษ-ฎรีธ านี

โรงเรีย นจอย

โรงเรีย นจอย

โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

โรงเรีย นอชูบ าสหชูน ้อ ย

วิช าพี่ส อบ
วิท ย์ป ระถม

9/51
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ประภาศรายริ} อ^ ไน ีส หิ ธสอบ การแข่ง ฟ ัน หางรรทการ ระท ัน น า น า รทดิ ประจำปี พ-ศ. 2563

หิต

รอบแรก : ระดับ เขตพนที่ สอบวัน อา
ก้ที่ 12 มกราคม 2563
วิช า วิห ยาคาสตริ ระดับ ประถมสกษา
สำน้ก งานเขตพื้น ที่ก ารสกษ าประถมสกษาสุร าษฎร์ธ านี เขด 1
ณ อาคาร 5 ริ?น 1 ป.5/4 โรงเรีย นมานีด าบุเ คราะห์

ห้อ งสอบ ที่

10

ล่าดับ
ที่

เลขประจ่า ตัว
สอบ

316

3101630850

เสกหญิง ถ!ฐ£นีช าข่ สุน ีเกสุ

ป.ร

317

3101630460

เด็ก ชายณัฐ ดน้ย หิพ ก้เ นีอ ง

ป.6 โรงเรีย นเหพมิด รสกษา

วิห ยํป ระถม

318

3101630851

เด็ก ชายถ!ฐดน้ย เพชรสัง ข์

ป.ร โรงเรีย นรตาแม่พ ระ

วิท ก้ป ระถม

319

3101630852

เด็ก ชายท!ฐคน้ย วงสเสถีย ร

ป.6 โรงเรีย นรดาแปพระ

วิห ก้ป ระถม

320

3101630853

เด็ก ห ฐงถ่!ฐหิช า คงคาข่ว ย

ป.6 โรงเรีย นรดาแปพระ

วิท ก้ป ระถม

321

3101631661

เด็ก ชายณัฐ ธเนศ ยวนเถีด

ป.5 โรงเรีย นอบุบ าลหบุน ้อ ย

วิท ก้ป ระถม

322

3101630854

เด็ก หญิง ท่น ุ้j รคา ค่า เหด็ก

ป.5 โรงเรีย นรดาแม่พ ระ

วิห ย์ป ระถม

323

3101630310

เด็ก หญิง ถ!ฐธิค า นข่ท ี่ง

ป.ร

324

3101630146

เด็ก หญ ิง fแฐธิค า ถั๋น สะท้อ น

ป.6 โรงเรีย นอบุบ าลสัร าษฎริธ านี

วิท ก้ป ระถม

325

3101630855

เด็ก หญิง ท!ฐนรี เฟ้ช รพลอย

ป.6 โรงเรีย นรดาแปพระ

วิห ก้ป ระถม

326

3101631552

เด็ก หญิง ท!ธูน รี ริม ไหร

ป.6 โรงเรีย นวนีน หริว ิห ยา

327

3101630147

เด็ก หญิง ท!ฐน?ป โพร์ด ัน

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิห ก้ป ระถม

328

3101630148

เด็ก หญิง ถ่! ฐนีช สัน หรกรท!ป

ป.4 โรงเรีย นอบุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิห ก้ป ระถม

329

3101630857

เด็ก หญิง ถ!ฐนีช า จิน ดากาญจน้

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ก้ป ระถม

330

3101630856

เด็ก หญิง ท!ฐนีช า แพรด่า

ป.ร

วิท ก้ป ระถม

331

3101630149

เด็ก ชายถ!ฐปดัล ก้ ทหรธรรม

ป.5 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย์ป ระถม

332

3101630461

เด็ก ชายถ่! ฐพนข์ สบรจิต

ป.6 โรงเรีย นเหพมิด รสกษา

วิท ย์ป ระถม

333

3101630858

เด็ก หญิง ท!ฐรนีช รุ)ด็ภรท!ฟันธิ

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ก้ป ระถม

334

3101630859

เด็ก หญิง ถ่! รุ) รีณ ีก ้ ศรีห ่า ชอม

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ก้ป ระคม

335

3101630860

เด็กหญิงท!รุ)รฺจา พรหมอิน หริ

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ก้ป ระถม

336

3101630150

เด็ก หญิง ถ!ฐวด็ ด'ามุญิ

ป.ร

วิห ก้ป ระถม

337

3101631318

เด็ก หญิง ท!ฐวลัญ ข่ อิน ชนะ

ป.6 โรงเรีย นมานีต าบุเ คราะห์

วิห ก้ป ระถม

338

3101630462

เด็ก ชายท!ฐวัฌ นํ ข์ว ยเกิด

ป.ร โรงเรีย นเหพมิด รสกษา

วิท ก้ป ระถม

339

3101631319

เด็ก ชายถ!ฐวิช ญ' ฉายสรกล

ป.6 โรงเรีย นมานีต าบุเ คราะห์

วิท ก้ป ระถม

340

3101630151

เด็ก หญิง ณัฐ ศสืญ า หมาบมา

ป.4 โรงเรีย นอบุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย์ป ระถม

341

3(01630152

เด็ก หญ ิง ถ่! เดา ทุล สวัส ด็

ป.ร

วิห ก้ป ระถม

342

3101631320

เด็ก หญ ิง ณ ิช กานต์ ฉายสืร ีก ฺล

ป.6 โรงเรีย นมานีด าบุเ คราะห์

วิท ก้ป ระถม

343

3101631321

เด็ก ชายณ ิช คณ ขวัญ ข่า ย

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิห ก้ป ระถม

344

3101630153

เด็ก หญิง ณิช ชา สรไชยสัม ทหธั๋

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ก้ป ระถม

345

3101631553

เด็ก หญิง กิ! ชา ศรีฟ ้า

ป.6 โรงเรีย นวมิน ทร์ว ิห ยา (ฮ่?วเหมิง)

วิห ก้ป ระถม

346

3101630463

เด็ก หญิง ณิช าภร แข่แ จ้ง

ป.6 โรงเรีย นเหพมิต รสกษา

วิท ย์ป ระถม

347

3101630154

เด็ก หญิง เนีช าดัห ร เพื้ช รเสน

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิห ก้ป ระถม

348

3101630861

เด็ก หญิง ตนธิด า วราคมรรา

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ก้ป ระถม

349

3101631322

เด็ก ชายดบุพ งษ่ ดงแก้ว

ป.4 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

วิห ก้ป ระถม

350

3101630862

เด็ก หญิง ดลพร หองก้อ ย

ป.ร โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ก้ป ระถม

ริ}อ-สกล

(

www.obecimso.net/web63/ofRce/reportStdRoomPlaceAll.php

ริ?น

โรงเรีย บ
โรงเรีย นรดาแปพระ

วิช าที่ส อบ
วิท ก้ป ระถม

โรงเรีย นจอย

วิท ย์ป ระถม

(สัวเหมิง)

โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

โรงเรีย นอบุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

โรงเรีย นอบุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ก้ป ระถม
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ประกาศรายชึ๋อ ชุ้ฆ สิห ร์ส อบ การแช่ง ฟัน ทางวิช าการ ระติน นานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับ เขตที่น ที่ สอบวัน อาทิต ย์ท ี่ 12 มกราคม 2563
วิช า วิท ยาคาสตร่ ระดับ ประถมดัก ษา
สำฟัก งานเขตที่น ที่ก ารดัก ษาประทมดัก ษาสุร าษฎร่ธ านี เขต 1
ณ อาคาร 5 A l l ป.5/5 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

ลำดับ

ร่5อ-สก,ล

ฟ้น

ห ้อ ง ส อ บ ท ี่

-*■

ที่

เลขประจำตัว
สอบ

351

3101631554

เด็ก หญิง ดลพร สกุล ฬนธิ

ป.6 โรงเรีย นวมิน ทร่ว ิท ยา (สัว เหมิง )

วิท ย์ป ระกุม

352

3101630863

เด็ก หญิง ตวงกมล เสนเฉย

ป.6 โรงเรีย นรตาแปพระ

วิท ย์ป ระถม

353

3101630864

เด็ก หญิง ตวงณภัท ร ศรีส ุข โชติ

ป.ร

โรงเรีย นรคาแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

354

3101630865

เด็ก หญิง ดุจ ฟ้า ใส ธาฟัวัต ป

ป.4 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ย์ป ระถม

355

3101631739

เด็ก ขายตวัย วัน หวัง สกุล

ป.ร

วิท ย์ป ระถม

356

3101631662

เด็ก หญิง ตรีท ิพ ย์น ิภ า เต ะฐ าน

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิท ย์ป ระถม

357

3101631324

เด็ก ชายต่อ ดัก ติ บุญ ดงทอง

ป.6 โรงเรีย นมานิด าบุเ คราะห์

วิท ย'ประถม

358

3101630464

เด็ก หญิง ตามฝัน สะอาตแกว

ป.4 โรงเรีย นเทพมิต รดัก ษา

วิท ย์ป ระถม

359

3101631323

เด็ก ขายติณ ณภพ บ,ญคง

ป.4 โรงเรีย นมานิต าบุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

360

3101631764

เด็ก ชายติณ ห' นาควรรณ

ป.ร

361

3101631114

เด็ก ชายเตชหัต ณ พัห สุง

ป.5 โรงเรีย บธิด าแปพระ

วิท ย์ป ระถม

362

3101630268

เด็ก ชายเตข์น หํ นาคทองกุล

ป.ร โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร่ธ านี

ไทย'ประถม

363

3101631115

เด็ก หญิง เตร่} นิ พิน ิจ ดัก ษร

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ย์ป ระถม

364

3101631325

เด็ก ชายหนุธ รรม บุญ ร่ม

ป.6 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

365

3101630311

เด็ก ชายทยากร แก้ว ร่ง ฟ้า

ป.6 โรงเรีย นจอย

วิห ย์ป ระถม

366

3101630866

เด ็ก ชายท ยาวิร ่ว ัค บ พ ับ ข์

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

367

3101631663

เด็ก หญิง หรรศชนก เรองนรา

ป.ร

โรงเรีย นอบุบ าลหบุน ้อ ย

วิท ย์ป ระถม

368

3101630156

เด็ก หญิง หรรศฟัน ท์ ดัรีวัฌนขํโยกุล

ป.6 โรงเรีย นอบุบ าลสุร าษฎร่ธ านี

วิท ย์ป ระถม

369

3101630867

เด็ก หญิง ทศปรมิ ทองพ้ฒ น์

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ย์ป ระถม

370

3101630157

เด็ก หญิง หัก ษพร แย้ม เนตร

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร่ธ านี

วิท ย์ป ระถม

371

3101630158

เด็ก ชายหัด เทพ เ£๒งหนุ

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร่ธ านี

วิท ย'ประถม

372

3101631664

เด็ก หญิง หัต พิช า คงจํบ คา

ป.ร

โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิท ย์ป ระถม

373

3101631555

เด็ก หญิง หัศ ษดา สองแก้ว

ป.ร

โรงเรีย นวมิน ทร่ว ิท ยา (ฮํโวเหมิง)

วิห ย์ป ระถม

374

3101631665

เด็ก ชายทิน ภัท ร ดงจํน คา

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิห ย์ป ระถม

375

3101630868

เด็ก หญิง ทิพ วรรณ โอชฺม

ป.ร โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิทย'ประถม

376

3101630526

เด็ก ชายเทพปรรญ ญวรรตร เทพเสํอ น

ป.4 โรงเรีย นเทพมิด รดัก ษา

วิท ย์ป ระถม

377

3101631726

เด็ก ชายแทนธรรม ภิร มย์ว ัก ป

ป.ร

วิท ย์ป ระถม

378

3101631130

เด็ก ชายไทเกอร' หวง

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

รทชประถม

379

3101630159

เด็ก หญิง ธชพรรณ บัว ทอง

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร่ธ านี

วิท ย์ป ระกุม

380

3101631666

เด็ก ชายธนกร วง

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิท ย์ป ระถม

381

3101631326

เด็ก ชายธนกร ศรีย าภัย

ป.ร

โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ย'ประถม

382

3101630869

เด็ก ชายธนกร สัง ข์ท อง

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิห ย์ป ระถม

383

3101630870

เด็ก ชายธนกทต คงทรัพ ย์

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิห ย์ป ระกุม

384

3101631667

เด็ก ชายธนกฦต ไชยสิท ธิ

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิห ย์ป ระถม

385

3101630871

เด็ก ชายธนกกุด ธนาพล

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

ดัดรั

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

โรงเรีย น

โรงเรีย นนุ่น วัก 2 ภาษา

โรงเรีย นสารสาสน้ว ิเ ทศสุร าษฎร่ธ านี

โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิช าที่ส อบ

วิห ย์ป ระถม

11/51
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ประกาศราย'ฟ้อ ejuiviBaอบ การแช่ง ช่น หางวิช าการ ระลับ นานา'ชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับ เขคพบที่ สอบวัน อาทิด ปที่ 12 มกราคม 2563
ชา วิท ยาศาสตร์ ระดับ ประถมสืก ษา

ร

สำมิก งาบเขตพื้น ที่ก ารสืก ษาประถมสืก ษาสุร าษฎร์ธ านี เขต 1
ณ อาคาร 5 ฟ้น 2 ป.5/6 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

ห ัอ ง ส อ บ ท ี่

10

ลำ๙'บ
ที่

เลขประจ่า ดัว
สอบ

386

3101631668

เด็ก ชายธนกถต ภูม ิส ุข

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิห ย์ป ระถม

387

3101630160

เด็ก ชายธนกฤต ฤทเรยงด์

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎริธ านี

วิทย‘ประถม

388

3101631327

เด็ก ชายธนชาติ โพธิเ พชร

ป.4 โรงเรีย นมานีต าบุเ คราะห'

วิทย'ประถม

389

3101631328

เด็ก ชายธนดล สุรีวงค'

ป.6 โรงเรีย นมานีค านุเ คราะห์

วิห ปประถม

390

3101630161

เด็ก ชายธนนท์ ธนฐานสฤล

ป.ร โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย์ป ระถม

391

3101631329

เด็ก ชายธนพงกุ้ ดงรอด

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

392

3101631669

เด็ก หญิง ธนพร ธนะภาชน'

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิท ย์ป ระถม

393

3101631670

เด็ก ชายธนภัพ ร พิท ัก ษ์

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิท ย์ป ระถม

394

3101630872

เด็ก หญิง ธนภัท ร มิค โช

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ปประถม

395

3101631330

เด็ก ชายธนภัท ร หลอดติล ป๋

ป.5 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ปประถม

396

3101631671

เด็ก ชายธนภูม ิ ธีร สวัส ติ

ป.ร โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิท ปประถม

397

3101631672

เด็ก ชายธน

รนห' ตรียวง

ป.ร โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิห ย์ป ระถม

398

3101631673

เด็ก หญิง ธนสร นิต ปนรา

ป.ร โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิท ปประถม

399

3101630873

เด็ก ชายธมิช ฟัฒ นเจริญ

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิห ย์ป ระถม

400

3101630312

เด็ก หญิง ธมิช ชา เสัอ สถล

ป.ร โรงเรีย นจอย

วิห ย์ป ระถม

401

3101631331

เด็ก หญิง ธมิญ ชนก ทองเกดฺ

ป.ร

โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

วิท ปประถม

402

3101630465

เด็ก หญิง ธนัญ ญา ทอง?!ข

ป.ร

โรงเรีย นเทพมิต รสืก ษา

วิท ย์ป ระถม

403

3101630874

เด็ก ชายธมิห เทพ โทลายทอง

ป.ร

โรงเรีย นธีค าแปพระ

วิห ปประถม

404

3101630875

เด็ก หญิง ธนัน ญดา คริพ ัฒ น์

ป.ร

โรงเรีย นธิค าแปพระ

วิท ย่ป ระถม

405

3101630466

เด็ก ชายธนากร พลอยพราว

ป.6 โรงเรีย นเทพมิต รสืก ษา

วิท ย์ป ระถม

406

3101630162

เด็ก ชายธนาธีป ฬฒนนิก ร

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎริธ านี

วิห ปประถม

407

3101631674

เด็ก หญิง ธนิส ํร า จงควิน ิต

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิท ปประถม

408

3101630163

เด็ก หญิง ธนิส รา หุ!ลเพิย บพร้อ ม

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิห ย์ป ระถม

409

3101631332

เด็ก ชายธนุว ัฒ น์ ทองปาน

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

410

3101630876

เด็ก หญิง ธมน กาญจบรัต น่

ป.4 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิห ย์ป ระถม

411

3101631333

เด็ก หญิง ธมนฟัช ริ แดงสภา

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิห ปประถม

412

3101630467

เด็ก ชายธรท!เทพ 1>นพานีช

ป.6 โรงเรีย นเทพมิด รสืก ษา

วิท ปประถม

413

3101630164

เด็ก ชายธรรมเชษif จ่ต ชา

ป.ร

วิทย'ประถม

414

3101630877

เด็ก ชายธรรมนาถ ศริภ ัก ด็

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิทย'ประถม

415

3101630878

เด็ก ชายธรรศ ปาลคเชนทริ

ป.4 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิทย'ประถม

416

3101630165

เด็ก หญิง ธรัต นากร ทองบุญ

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย์ป ระถม

417

3101630879

เด็ก ชายธราเทพ ขนอม

ป.ร โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิห ย์ป ระถม

418

3101631335

เด็ก ชายธราเทพ เฟ้ยนสุข

ป.4 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิห ย์ป ระถม

419

3101631334

เด็ก ชายธราสุด นวลกุ้ง

ป.5 โรงเรีย นมานีค านุเ คราะห์

วิห ย์ป ระถม

420

3101630880

เด็ก หญิง ธริศ รา รัต นเดชากร

ป.ร

วิท ย์ป ระถม

ฟ้อ -สกล
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โรงเริย น

ฟ้น

โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิช าที่ส อบ
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ป'ระกาศรายริ}อรjฟ้สิพธสอบ การแข่งริ!'นหางวิรทการ ระ๘'นนานารท๘ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระสับ เขตที่น ที่ สอบวัน อาทิต ยัท ี่ 12 มกราคม 2563
วิช า วิท ยาศาสตร์ ระสับ ประถมสัก ษา
สำนิก งานเขตที่น ที่ก ารสัก ษาประทมสัก ษาสุร าษฎร์ธ านี เขต 1
ณ อาคาร 5 ยัน 2 ป.5/7 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

ห ้อ ง ส อ บ ท ี่

1^

ลำสับ
vt

เสขประจำตัว
สอบ

ริ}อ-สกล

421

3101630313

เล็ก ชายธทต ทองฟัน ๘

ป.6 โรงเรีย นจอย

422

3101631336

เล็ก ชายรทตวัต หิว ัญ วัด นธรรม

ป.ร

423

3101631556

เล็ก หญิง รทษวรรณ เสาวตักษณก,ล

ป.6 โรงเรีย นวมิน ทร้ว ิท ยา (ยัว เหมิง )

วิท ยัป ระถม

424

3101630468

เล็ก ชาย£ญกร เลึ๋อ งสุน หร

ป.6 โรงเรีย นเทพมิต รสัก ษา

วิท ยัป ระถม

425

3101630166

เล็ก หญิง £ญชนก ใจริ}น

ป.ร โรงเรีย นอบุบ าลสราษฎร์ธ านี

วิทย'ประถม

426

3101630314

เล็ก หญิง ร'ญชนก ชามทอง

ป.ร โรงเรีย นจอย

วิท ยัป ระถม

427

3101631337

เล็ก หญิง ธัญ ชนก เดี่ยวส่

ป.6 โรงเรีย นมานีต าบุเ คราะห์

วิห ยัป ระถม

428

3101630881

เล็ก หญิง ธัญ ชนก นวลสุห ธึ๋

ป.5 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

429

3101630883

เล็ก หญิง ธัญ ชนก บญคง

ป.6 โรงเรีย นธิต าแม่พ ระ

วิท ยัป ระถม

430

3101630882

เล็ก หญิง ธัญ ชนก ปานดี

ป.4 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิห ยัป ระถม

431

3101630884

เล็ก หญิง ธัญ ชนิด จํร วรรณ ฟัน รุ

ป.ร โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย่ป ระถม

432

3101630885

เล็ก หญิงรญญาตัก ษ•ณ' ก้ล ป๋พ ทกห์

ป.ร โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิห ยัป ระถม

433

3101630469

เล็ก หญิงรญญาตัก ษ•ท! เพชรชลคราม

ป.4 โรงเรีย นเทพมิต รสัก ษา

วิท ยัป ระถม

434

3101630167

เล็ก หญิง ธัญ พัช ชา วัตนูป กรท!

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย่ป ระถม

435

3101630886

เล็ก ชายธัญ พัล ิษ ฐ์ แก้วฟ้ริ}'ย

ป.ร โรงเรีย นธิต าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

436

3101630887

เล็ก หญิง รญยากรท! ประโม

ป.6 โรงเรีย นธิต าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

437

3101630888

เล็ก หญิง ธัญ รตา จราวัด น์

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ย์ป ระถม

438

3101630315

เล็ก หญิง ธัญ รดา น้อ ยสร้า ง

ป.6 โรงเรีย นจอย

วิท ยัป ระถม

439

3101630168

เล็ก หญิง ธัญ รล็ ท องวัน หร้

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสราษฎร์ธ านี

วิท ย์ป ระถม

440

3101631338

เล็ก หญิง ธัญ ตัก ษท! ทองแท่น

ป.6 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

วิห ย่ป ระถม

441

3101630169

เล็ก หญิง ธัญ ตัก ษท! ส์ว ายพราหมก!

ป.ร

442

3101631339

เล็ก หญิงธัญ ตัก น•ท! สุว รรณวิห ค

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิห ยัป ระถม

443

3101630170

เล็ก หญิง ธัญ ววัต น้ ปีย ะกาญจน์

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิห ย์ป ระถม

444

3101630316

เล็ก หญิง ธัญ ววัต ม' เจริญ วงสัร ะยับ

ป.6 โรงเรีย นจอย

วิท ยํป ระถม

445

3101630171

เล็ก หญิง ธัญ ววัต ม' บุญ หาญ

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย์ป ระถม

446

3101630890

เล็ก หญิง ธัญ ววัต ม บุญ แก้ว

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

447

3101630889

เด็ก หญิง ธัญ ววัต ป หลิม ทอง

ป.6 โรงเรีย นธิต าแปพระ

วิท ยัป ระถม

448

3101631341

เล็ก หญิง ธัญ วลัย ต่า งบาน

ป.4 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ยัป ระถม

449

3101631340

เล็ก หญิง ธัญ วลัย สโมสร

ป.6 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

วิห ย์ป ระถม

450

3101631557

เล็ก หญิง ธัญ สร ศรีส ุช าดี

ป.6 โรงเรีย นวมิน ทร์ว ิท ยา (ยัว เหมิง )

วิห ย์ป ระถม

451

3101631342

เล็ก หญิง ธัญ ฝ็น ี หนูศ'รีแก้ว

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ย'ประถม

452

3101631343

เล็ก หญิง ธัน ชนก ปานแดง

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ชประถม

453

3101630891

เล็ก หญิง ธัน ชนก ภูม ิร ิน หร์

ป.ร

โรงเรีย นธิต าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

454

3101631558

เล็ก หญิง ธับ ยัช นก พรมมล

ป.6 โรงเรีย นวมิน ทร์ว ิท ยา (ยัว เหมิง )

วิท ยัป ระถม

455

3101631675

เล็ก หญิง ธัน ยพร ยัท รโอภาส

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลหนูน ้อ ย

วิท ยัป ระถม

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

โรงเรีย น

ยัน

โรงเรีย นมานิต าบุเ คราะหํ

โรงเรีย นอนุบ าล?!ราษฎร์ธ านี

วิช าที่ส อบ
วิท ย์ป ระถม
วิท ย์ป ระถม

วิท ย์ป ระถม
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20/12/2562

ประกาศรายชอ&เ'ฟ้ส้หธสอบ การแข่ง ข่น ทางวิช าการ ระทัน นานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับ เขตพื้น ที่ สอบวัน อาทิต ปที่ 12 มกราคม 2563
วิช า วิท ยาศาสต* ระดับ ประถมที่ก ษา

ห''องสอบที่

ส่า บัก งาบเขตพื้น ที่ก ารที่ก ษาประถมที่ก ษาสุร าษฎวิธ านี เขต 1
ณ อาคาร 5 พื้น 2 ป.5/8 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

พื้อ -สๆล

โรงเ■ [ยน

พื้น

โรงเรีย นมานิด าบุเ คราะห์

วิช าที่ส อบ
วิท ปประถม

456

3101631344

เด็ก หญิง ๙'นยกรณ ์ หิ๙ญเรือ ง

ป.ร

457

3101630892

เด็ก หญิง ๙นวาพร ศรีว ิงเรีอ ง

ป.6 โรงเรีย นธีด าแปพระ

วิท ปประถม

458

3101630893

เด็ก หญิง ธาดาวิต น้ หับ ทิม ทอง

ป.6 โรงเรีย นธีต าแม่พ ระ

วิห ปประถม

459

3101631345

เด็ก หญิง ธาภวิ'ตฟ่ คงแก้ว

ป.6 โรงเรีย นมานิต านุเ คราะห์

วิท ปประถม

460

3101630470

เด็ก หญิง ธารญา ภวัฐ บัน ห'

ป.4 โรงเรีย นเทพมิต รที่ก ษา

วิท ปประถม

461

3101631346

เด็ก หญิง ธารด็ก าล ส่ง แก้ว

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ปประถม

462

3101631676

เด็ก หญิง ธาวิณ ดา เพชรศรี

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิท ปประถม

463

3101631347

เด็ก หญิง ธาวิส า ปานจิน ดา

ป.6 โรงเรีย นมานิค านุเ คราะห์

วิท ปประถม

464

3101631348

เด็ก หญิง ธารีว ิด ป ฝองแผ้ว

ป.4 โรงเรีย นมานิต านุเ คราะห์

วิท ปประถม

465

3101631349

เด็ก หญิง ธีฌ าภัท ร เวชนารายณ์

ป.6 โรงเรีย นมานิต านุเ คราะห์

วิห ยํป ระถม

466

3101631350

เด็ก หญิง ธีด าทิพ ป วงที่ส ุบ รรณ

ป.6 โรงเรีย นมานิด านุเ คราะห์

วิห ย่ป ระถม

467

3101631351

เด็ก หญิง ดาพร แก'นสาร

ป.6 โรงเรีย นมานิต านุเ คราะห์

วิท ย่ป ระถม

468

3101630894

โรงเรีย นธีต าแปพระ

วิท ปประถม

469

3101630172

470

3101631352

471

3101630895

472

3101631353

473

3101630896

474

3101630897

ร
เด็ก หญิง รดาวิตฟ่ ห i เนเทพ
เด็ก หญิง รติญวิตน' เกิด ก่อ
เด็ก ชาย ธีตวิ ด่) บรรเหํง จิต
เด็ก หญิง ธีจร
์ ีศราก' ไพ ท ุรป
เด็ก ชาย รหัต รติว รณะ
เด็ก ชาย รหัต ไพบุ!ลป
เด็ก ชาย รธัช รวิส คาบ

475

3101630471

476

ป.ร

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎวิธ านี

วิห ปประถม

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

ป.6 โรงเรีย นธีด าแม่พ ระ

วิห ย์ป ระถม

นิ

ป.6 โรงเรีย นมา ต านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

ป.6 โรงเรีย นธีต าแปพระ

วิท ปประถม

ป.6 โรงเรีย นธีต าแปพระ

วิท ปประถม

เด็ก ชายธีร กร คงจิ''นหร่

ป.6 โรงเรีย นเทพมิต รที่ก ษา

วิท ปประถม

3101631358

เด็ก ชายธีว ิธ บัฐ เส่ง น้อ ย

ป.ร โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิห ปประถม

477

3101630898

เด็ก หญิง ธีร นาป็ ราชวิก ห์

ป.

โรงเรีย นธีค าแปพระ

วิท ปประถม

478

3101630899

เด็ก หญิง ธีร นาฎ เวชสุน ทร

ป.6 โรงเรีย นธีต าแม่พ ระ

วิท ย'ประถม

479

3101631354

เด็ก หญิง ธีร นาป็ รนหวิท ิม

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ปประถม

480

3101630900

เด็ก หญิง ธีร นุช บัว บางก;ค

ป.

โรงเรีย นธีด าแม่พ ระ

วิห ปประถม

481

3101631355

เด็ก ชายธีร หัฒ น้ อัม ละไม

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิห ปประถม

482

3101630173

เด็ก ชายธีร ภัท ร จันทวิพงค'

ป.5 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษรุเ วิธ านี

วิท ปประถม

483

3101630317

เด็ก ชายธีร ภัท ร ทองวิต น์

ป.6 โรงเรีย นจอย

วิท ปประถม

484

3101630472

เด็ก ชายธีร เมธ จิต จง

ป.6 โรงเรีย นเทพมิด รที่ก ษา

วิท ชประถม

485

3101630318

เด็ก ชายธีร เมธ บุญ เสกิย ร

ป.

486

3101631356

เด็ก ชายธีรว,ฒิ วสุน ธรา

ป.6 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

487

3101630174

เด็ก ชายธีร ะเดช ริเนวิเศษ

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษป็ว ิธ านี

วิห ปประถม

488

3101631357

เด็ก ชายธีวิต ม' สุน ทรพัฒ น้

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิห ย่ป ระถม

489

3101631359

เด็ก หญิง นงค'นภัส จัน ทวิถ กษ์

ป.

490

3101630901

เด็ก หญิง นงนภัส บุญ ญานุว ัต ร

www.obeci ทารอ.ทet/web63/office/reportStdRoomPtaceAll.php

ร
ร

ร

6
ป.6

โรงเรีย นจอย

วิทย'ประถม

โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

โรงเรีย นธีด าแม่พ ระ

วิท ปประถม
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20/12/2562

ประกาศราย,พื้อรเฟ้สิหพื้สอบ การนฃ่งข์'นพางวิช าการ ระติบ นานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับ เขตพื้น ที่ สอบวิ'นอาทิต ปที่ 12 มกราคม 2563
วิช า วิท ยาศาสตร์ ระดับ ประถมศึก ษา
ส่า นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาสุร าษฎร์ธ านี เขต 1
ณ อาคาร 5 พื้น 2 ป .5/9 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

ลำดับ

15

ห้อ งสอบที่

ที่

เลขประจ่า ตัว
สอบ

491

3101631559

เล็ก หญิง นงนภัส นุล ชาล็

ป.6 โรงเรีย นวมิน ทรีว ิท ยา (ฮิโวเหมิง)

วิท ย์ป ระถม

492

3101630902

เล็ก หญิง นฎภร มาทอง

ป.5 โรงเรีย นรคาแปพระ

วิท ยํป ระถม

493

3101631360

เล็ก ชายนนทภร กุล แอ

ป.6 โรงเรีย นมานิต านุเ คราะห์

วิท ยํป ระถม

494

3101630175

เล็ก ชายนนทตัท ร ภหรตัก ตี

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ปประถม

495

3101631361

เล็ก ชายนพณีฐ ด่าฟวย

ป.4 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท น์ป ระถม

496

3101630903

เล็ก ชายนพ?จ พรหมนุช

ป.6 โรงเรีย นรดาแม่พ ระ

วิท ปประถม

497

3101630904

เล็ก หญิง นภสร เพื้ช รสัง ข์

ป.5 โรงเรีย นธิต าแม่พ ระ

วิห ย์ป ระถม

498

3101631362

เล็ก ชายนตัส กร สม!!รณ์พ ร

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

499

3101631363

เล็ก หญิง นตัส กร อิน ทรีต ัน ทรี

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ปประถม

500

3101630905

เล็ก ชายนตัส ดล ลวณะสกล

ป.ร

โรงเรีย นรดาแปพระ

วิห ย์ป ระถม

501

3101630906

เล็ก หญิง นตัส สร ทองปลอด

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิห ย่ป ระถม

502

3101631364

เล็ก หญิง นตัส สร วิโ รจน์

ป.4 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

503

3101630274

เล็ก หญิง นตัส สร อิส รีย าบุพ งศึ

ป.6 โรงเรีย นวิ'ดประสพ

วิห น์ป ระถม

504

3101631365

เล็ก ชายนรพื้ย นนทพื้ต

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ย'ประถม

505

3101631366

เล็ก ชายนรวิช ญ ิ สุข สวัส ติ๋

ป.4 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิห ย์ป ระถม

506

3101631367

เล็ก ชายนรีน ทรีธ ร ชนิล

ป.6 โรงเรีย นมานีค านุเ คราะห์

วิท ย'ประถม

507

3101631677

เล็ก หญิง นรีจ ่ต รา อ?ณสกุล

ป.ร

508

3101630907

เล็ก หญิง นรีร ีต น์ เร่3อโห''

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ปประถม

509

3101631368

เล็ก หญิง นลิน ี ตัน หรีร ีม

ป.ร โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

510

3101630908

เล็ก หญิง นลิน ี มณีว รรณ

ป.5 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

511

3101630176

เล็ก ชายนัช ชนัน ท์ คงเจรีญ

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ข์ป ระถม

512

3101630909

เล็ก หญ ิง นิฐ นิน ท์ หนุแ ปลก

ป.5 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิห ปประถม

513

3101630177

เล็ก หญิง นิห ชา ทองฬฒน์

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิห ย์ป ระถม

514

3101630178

เล็ก หญิง นัห ธนิช า จะรา

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ปประถม

515

3101630910

เล็ก หญิง นนท์บ ตัส เขมะพับ ข์ม นัส

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิห ย์ป ระถม

516

3(01631597

เล็ก หญิง นิน ท์น ตัส จ่ต ตัก ร

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลกุล บุต ร

วิห ปประถม

517

3101630473

เล็กหญิง นิบ ท''นตัส พรหมข์ว ย

ป.ร โรงเรีย นเทพมิด รสืก ษา

วิท ปประถม

518

3101631373

เล็ก หญิง พื้น ท์บ ตัส เมขนุส ิก

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิห ย์ป ระถม

519

3101631372

เล็ก หญิง พื้น ท์น ตัส รีก ปา?ง

ป.4 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

520

3101630474

เล็ก หญิง พื้น ท์น ตัส สุข ัม ศรี

ป.ร

521

3101631371

เล็ก หญิง นนท์น ตัส อัก ษรแต้ม

ป.6 โรงเรีย นมานีค านุเ คราะห์

วิห ย์ป ระถม

522

3101631374

เล็ก หญิง พื้น ท์น ลิน เมขนุส ิก

ป.4 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

วิห ยํป ระถม

523

3101631369

เล็ก หญิง นัน ทิ'ชพร ทองยวบ

ป.ร

โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

524

3101631370

เล็ก หญิง นัน ทิก านติ วิโ รจน์

ป.6 โรงเรีย นมานีค านุเ คราะห์

วิห ย์ป ระถม

525

3101630179

เล็ก หญิง นัน ทิช า สุข ประดัษ ฐ

ป.ร โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท น์ป ระถม

พื้อ -สกุล

www.obecimso.กet/web63/office/reportStdRoomPlaceAll.php

โรงเรีย น

พื้น

โรง เรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

โรงเรีย นเทพมิต รศึก ษา

วิช าที่ส อบ

วิท ย์ป ระถม

วิห ย์ป ระถม

15/51

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

20/12/2562

ประกาศราย'ชอผู้ม สิท ธสอบ การนฃ่งฟัน พางา'ชาการ ระลับ นานา'ชาลิ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระลับ เขตพื้น ที่ สอบวัน อาทิต ปที่ 12 มกราคม 2563
วิช า วิท ยาศาสตร์ ระลับ ประถมสืก ษา
สำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารสืก ษ าประถมสืก ษาสุร าษฎร์ธ านี เขต 1
ณ อาคาร 5 พ ื้น 2 ป .5/10 โรงเรีย นมาบิด านุเ คราะห์

ห ้อ ง ส อ บ ท ี่
1 ^
^

ลำดับ
ที่

เลขประจำลัว
สอบ

526

3101630319

เด็ก หญิง นัน ทิต า พรหมต้ม

ป.6 โรงเรีย นจอย

วิท ย์ป ระถม

527

3101630320

เด็ก ชายนัน ทิพ ัฌ น์ ปุม เฝ็อ ก

ป.ร

โรงเรีย นจอย

วิท ยํป ระถม

528

3101631375

เด็ก หญิง นัย น์ป พร ฝ็รี

ป.6 โรงเรีย นมานิด า!(เคราะห์

วิทย'ประถม

529

3101630911

เด็ก หญิง นารคา พงค์ว สา

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม์พ ระ

วิท ปประถม

530

3101630913

เด็ก หญิง ป้า เพชร อัค รปฐมn ล

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิห ย์ป ระถม

531

3101631678

เด็ก หญิง นิช าภา กรีไ กรนุช

ป.4 โรงเรีย นอ!(บาลห!(น้อ ย

วิท ย์ป ระถม

532

3101631560

เด็ก หญิง นิช าภา มณีร ีต น์

ป.6 โรงเรีย นวมีน ทรีว ิท ยา (อัว เหมิง )

วิท ยํป ระถม

533

3101631679

เด็ก หญิง นิด ชาวรรณ โสภา

ป.ร โรงเรีย นอนุบ าลห!(น้อ ย

วิท ย์ป ระถม

534

3101631376

เด็ก ชายนิด ็ธ ร อัม รงค์

ป.6 โรงเรีย นมานิด านุเ คราะห์

วิท ม่ป ระถม

535

3101630180

เด็ก ชายนีต ิภ ูม ี เทิอ ใหป

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย์ป ระถม

536

3101630181

เด็ก หญ ิง นิร นับ ห์ หนุด ง

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิห ย์ป ระถม

537

3101631377

เด็ก หญ ิง นิร นาฎ วัน หรีห ์น

ป.5 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

วิท ยํป ระถม

538

3101631680

เด็ก ชายนิร ศ ร่ม ประเสรีฐ ปุว งค์

ป.ร โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิท ปประถม

539

3101630912

เด็ก หญิง นิภ าพร เกิด ฟัฒ น์

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ปประถม

540

3101631378

เด็ก หญิง นิภ าวรรณ ลัง ลัน เจรีญ

ป.ร โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ย่ป ระถม

541

3101631379

เด็ก หญิง นิร มล แก้วรัดบ'

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิห ย์ป ระถม

542

3101631380

เด็ก หญิง นิร วรรณ แก้ว รัต น์

ป.4 โรงเรีย นมานิด านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

543

3101630321

เด็ก หญ ิง นุเ ลนาปุฮ าร์ มะแซ

ป.ร โรงเรีย นจอย

วิท ปประถม

544

3101631681

เด็ก หญิง นุร ุล สูค า หวัน จํ

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิห ย์ป ระถม

545

3101630275

เด็ก หญิง บัณ ฑํต า ต้อ ยแก้ว

ป.6 โรงเรีย นวัด ประสพ

วิท ย์ป ระถม

546

3101631561

เด็ก หญิง บารมี บัว บาน

ป.4 โรงเรีย นวมีน ทรีว ิท ยา (บัว เหมีง )

วิท ยประถม

547

3101630914

เด็ก หญิง !(ญญาภา ใจหาว

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ปประถม

548

3101631682

เด็ก หญิง บษญมาศ ปอร

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิท ย'ประถม

549

3101631381

เด็ก หญิง !(ษยาภรณ' วัก สาน

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ย่ป ระถม

550

3101631514

เด็ก หญิง เบญจพร เสือมี

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ปประถม

551

3101631724

เด็ก หญิง เบญจมาศ แจ้ง วรวิช ญา

ป.ร

วิท บัป ระถม

552

3101631515

เด็ก หญิง เบญจวรรณ วงค์ส ฺว รรณ

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ปประถม

553

3101631116

เด็ก หญิง เบญญภา ทองยวน

ป.4 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิห ย'ประถม

554

3101630269

เด็ก หญิง เบญญาภา ประติษ*(สาร

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎรีธ านี

วิห ย์ป ระถม

555

3101631117

เด็ก หญิง เบญญาภา ฟัน ธิเ ส่ง

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย'ประถม

556

3101631516

เด็ก หญิง เบญญาภา ยวงจัน ทร์

ป.6 โรงเรีย นมาบิด านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

557

3101630916

เด็ก ชายปกรณ์เ กีย รติ ปุล สมบัต ิ

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิห ย์ป ระถม

558

3101630915

เด็ก ชายปกรณ์ว ิศ ว' แก้ว สะอาด

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ยํป ระถม

559

3101630182

เด็ก หญิง ปญย!(ช เตชชนะ

ป.5 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิห ย'ประถม

560

310I631562

เด็ก ชายปฐมชนม์ สุท ัย ผ่อ ง

ป.ร โรงเรีย นวมีน ทรีว ิท ยา (บัว เหมีง )

วิท ย์ป ระถม

พื้อ -สกุล

www.obecimso.net/web63/office/reportStdRoomPlaceA||.php

โรงเรีย น

พื้น

โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิช าที่ส อบ

-)6/51

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

20/12/2562

ประกาศราย,ช อffuสิหธสอบ การแข่ง ,ส ัน หางวิร ทการ ระฅับ นานารทดิ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับ เขตพบที่ สอบวัน อาทิต ปที่ 12 มกราคม 2563
วิช า วิท ยาศาสตร์ ระดับ ประถมดัก ษา
ส่า นีก งานเขตพื้น ที่ก ารดัก ษาประถมดัก ษาสุร าษฎร์ธ านี เขต 1
ณ อาคาร 5 ร?น 2 ป .5/11 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

ห้อ งสอบที่

โรงเรีย น

วิช าที่ส อบ

17

ลำคับ
ที่

เลขประจำตัว
สอบ

561

3101630917

เด็ก หญิง ปฐมาภรณ' สงเด็ด

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ย์ป ระถม

562

3101630918

เด็ก หญิง ปณิช า พรหม'วับ หร์

ป.4 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ย่ป ระถม

563

3101630476

เด็ก หญิง ปฟ้ช ญา ธรรมณรงค์

ป.6 โรงเรีย นเทพมิต รดัก ษา

วิท ย์ป ระถม

564

3101630475

เด็ก หญิง ปพิช ญา ปานแกว

ป.4 โรงเรีย นเทพมิต รดัก ษา

วิท ปประถม

565

3101631382

เด็ก ชายปดัง กร ฎมิฝ่'ภแว่น

ป.ร โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

566

3101631383

เด็ก หญิง ป/ทวริน ทรี ประสิทธิ,สัน ต์

ป.4 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ปประถม

567

3101630919

เด็ก หญิง ปภาวิ สัก ดา

ป.ร

วิท ย่ป ระถม

568

3101630477

เด็ก หญิง ปรตา วิป ัย ติษ ฐ

ป.6 โรงเรีย นเทพมิต รดัก ษา

วิท ย์ป ระถม

569

3101630479

เด็ก ชายปรเมษ:3 หองอป

ป.6 โรงเรีย นเทพมิต รดัก ษา

วิท ปประถม

570

3101630920

เด็ก หญิง ปราย กลับ สติ

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ย์ป ระถม

571

3101631384

เด็ก ชายปริญ ศรีล าวงค์

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ย่ป ระถม

572

3101630921

เด็ก หญิง ปรีณ ญารัต น์ วาสิน ธิ

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ย์ป ระถม

573

3101630478

เด็ก ชายปริฬ ฌ ป ส์ม สุว รรณ

ป.6 โรงเรีย นเทพมิต รดัก ษา

วิท ปประถม

574

3101630922

เด็ก หญิง ปริย ากร ตวงวัน ทรี

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ย์ป ระถม

575

3101631385

เด็ก หญิง ปริช ญา กุน ทอง

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

รทย'ประถม

576

3101630923

เด็ก หญิง ปริช ญาภา ดิษ ฐ์น ุด ร

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิห ปประถม

577

3101630183

เด็ก หญิง ปวรีศ า กลัต ทอง

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลคุร าษฎร์ธ านี

วิห ย์ป ระถม

578

3101630480

เด็ก หญิง ปวริค ์า เกิด นุส ิก

ป.6 โรงเรีย นเทพมิต รดัก ษา

วิท ปประถม

579

3101631386

เด็ก หญิง ปวรีค า คนเห่เยร

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

580

3101630184

เด็ก หญิง ปวริค า สุภ าวิท ย์

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย์ป ระถม

581

3101630924

เด็ก หญิง ปวิต รา นุญ มา

ป.4 โรงเรีย นธิต าแปพระ

วิห ย์ป ระถม

582

3101630185

เด็ก หญิง ปวิณ า เนองเกคุ

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ปประถม

583

3101631683

เด็ก ชายปองคุณ เทพเฉลิม

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิท ย่ป ระถม

584

3101631563

เด็ก ชายปองคุณ โสภณ

ป.6 โรงเรีย นวมํน หร์ว ิท ยา (สัว เหมิง )

วิท ปประถม

585

3101631387

เด็ก ชายปัญ จพล นพคุณ

ป.4 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

วิห ย์ป ระถม

586

3101631388

เด็ก หญิง ปัญ จพาณิ กลับ ริน ทรี

ป.4 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

วิท ปประถม

587

3101630925

เด็ก หญิง ป็ญ ญดา โกวิท านุพ งสั

ป.ร

โรงเรีย นธิต าแปพระ

วิห ปประถม

588

3101631740

เด็ก หญิง ปัญ ญาดา วณิช ชานนท์

ป.ร

โรงเรีย นอุ'นรัก 2 ภาษา

วิทย'ประถม

589

3101630322

เด็ก ชายปัฐ ที่ กรดนวล

ป.6 โรงเรีย นาอย

วิทย■ ประถม

590

3101630481

เด็ก หญ ิง ปัณ ฟ้ก า ชุส วัส ดิ

ป.6 โรงเรีย นเทพมิต รดัก ษา

วิห ปประถม

591

3101631390

เด็ก หญิง ปัณ ฑิต า เวชจัน ทร์

ป.6 โรงเรีย นมานีค านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

592

3101631389

เด็ก หญิง ปัณ ฑิต า โอภาโส

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิห ปประถม

593

3101631391

เด็ก ชายปัณ ณธร ดงทิบ

ป.4 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิห ยํป ระถม

594

3101630186

เด็ก ชายปัณ ณ ธร มณิร ีง ร•สุว รรณ

ป.ร โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิห ย'ประถม

595

3101630926

เด็ก ชายปัณ ณธร ละม้า ย

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิทย'ประถม

ร?อ-สกล
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ประกาศรายสัอ ผ้ม ีส ่ห ธั๋ส อบ การแฟงฟ้น หางวิร ทการ ระลับ นานา'ชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับ เขตพื้น ที่ สอบวัน อาทิต ยัท ี่ 12 มกราคม 2563
วิชา วิท ยาคาสตร์ ระดับ ประถมสกษา
ส่า น้ก งาบเขตพื้น ที่ก ารสกษาประถมสกษาสุร าษป็ร ์ธ านี เขต 1
ถเ อาคาร 5 สัน 2 ป.5/12 โรงเรีย นมาบีต านุเ คราะห์

ห้อ งสอบที่

โรงเรีย น

วิช าที่ส อบ

สัอ -สกล

สัน

596

3101631392

เล็ก หญิง ป็ณ ณ รัต น์ เถาลอย

ป.6 โรงเรัย นมานิต า'เแคราะห์

วิห ย์ป ระถม

597

3101630187

เล็ก ชายฝัผ ทเวัฌ น์ ชมร่}น

ป.6 โรงเรัย นอนุบ าลสุร าษ ฎร์ร ามี

วิท ย่ป ระถม

598

3101631393

เล็ก ชายปทนนวิช ญ' ทองคำลีง

ป.6 โรงเรีย นมาบีต านุเ คราะห์

วิท ยัป ระถม

599

3101630927

เล็ก ชายป็ท เยวัจ น้ รัก ษาเพชร

ป.6 โรงเรัย นธิด าแปพระ

วิห ยัป ระถม

600

3101630931

เล็ก หญิง ปาณีส รา ไชยกิจ

ป.4 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิห ย์ป ระถม

601

3101630930

เล็ก หญิง ปาณีส รา ท องแห้

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ยัป ระถม

602

3101630928

เล็ก หญิง ปาณิส รา ปเยากร

ป.5 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

603

3101631395

เล็ก หญิง ปาณิส รา รอดเจรัญ

ป.6 โรงเรีย นมามีต านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

604

3101630929

เล็กหญิงปาท่1สรา ระวังกิ'ย

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ยัป ระถม

605

3101631394

เล็ก หญิง ปากิเ สรา รัก บางแหลม

ป.4 โรงเรีย นมาบีต านุเ คราะห์

วิห ย่ป ระถม

606

3101630188

เล็ก หญิง ปานสัว า สุท ธิร ัก ษ์

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ ามี

วิห ย่ป ระถม

607

3101631396

เล็ก หญิง ปานมณี ชาญเสนาะ

ป.6 โรงเรีย นมามีค านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

608

3101631397

เล็ก หญิง ปารณี สิง หพล

ป.6 โรงเรีย นมาบีต านุเ คราะห์

วิท ยัป ระถม

609

3101631398

เล็ก หญิง ปาลิต า จัน ทร์ม าก

ป.6 โรงเรีย นมาบีต านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

610

3101631564

เล็ก หญิง ปาลิน ปลอตรุ!แก้ว

ป.ร

วิท ยํป ระถม

611

3101630323

เล็ก หญิง ป็ญ ชาน์ เงิน หนุ

ป.6 โรงเรีย นจอย

วิทย'ประถม

612

3101630482

เล็ก ชายปีต ิภ ัท ร แป้น เสํง

ป.5 โรงเรีย นเทพมิต รสกษา

วิท ย์ป ระถม

613

3101630932

เล็ก หญิง ปีย น้น ท' เตโช

ป.6 โรงเรีย นธิค าแม่พ ระ

วิท ยัป ระถม

614

3101630933

เล็ก หญิง ป็ย บุช ลิ้มสุขสมรุ!รณ'

ป.6 โรงเรีย นธิต าแปพระ

วิทย'ประถม

615

3101631684

เล็ก ชายป็ย พงส ไกรแก้ว

ป.ร โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิห ย์ป ระถม

616

3101630483

เล็ก ชายปีย พงส ทัก ทาย

ป.6 โรงเรีย นเทพมิต รสกษา

วิท ย์ป ระถม

617

3101631565

เล็ก หญิง ปีย วัล ป จันทร์Vเม

ป.6 โรงเรีย นวมีน หร์ว ิท ยา (ยัว เหม่ง )

วิท ยัป ระถม

618

3101631399

เล็ก หญิง ปิย ะพา อำไพเพชร

ป.6 โรงเรีย นมาบีต านุเ คราะห์

วิห ย'ประถม

619

3101630189

เล็ก ชายปีย ัง ภูร นาคเพชรทุล

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิทย'ประถม

620

3101630484

เล็ก หญิง ป็ย าพัช ร หรุ)หาสข

ป.6 โรงเรีย นเทพมิต รสกษา

วิทย'ประถม

621

3101631685

เล็ก หญิง ปิย วรรณ ี อกิร ัก ษ์เ นติพ งส

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิท ยัป ระถม

622

3101630934

เล็ก หญิง ปฺญ ชรัส มั๋ เพชรพงสพัน ป

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ยัป ระถม

623

3101630935

เล็กชายป,ญญพัรมน' ข่า ปาน

ป.ร

วิท ยัป ระถม

624

3101630485

เล็ก ชายปฺญ ญ พัฒ น์ อรุ!ประสิท ธิ

ป.6 โรงเรีย นเทพมิต รสกษา

วิท ยัป ระถม

625

3101631686

เล็ก หญิง ปฺญ ญาตา เสัอ พราหมณี

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิท ยัป ระถม

626

3101630936

เล็กหญิงปฺญ ญิคำ หองป้ต

ป.5 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิห ย'ประถม

627

3101630937

เล็ก หญิง ปฺญ ญิส า รอตอุม า

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิทย'ประถม

628

3101631400

เล็ก หญิง ปุณ ชะรัค ํม ิ ปานมี

ป.6 โรงเรีย นมาบีต านุเ คราะห์

วิท ยัป ระถม

629

3101630190

เล็ก หญิง !เณญดา ดัง ตรงสนหร

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิทย‘ประถม

630

3101630938

เล็ก หญิง ปฺณ ญาตา พูล สิน

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิทย'ประถม
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ประกาศรายฟ้อ ผู้ม ส้ห ธสอบ การนฃ่งร่)'นทางวิช าการ ระคัน นานาชาลั ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับ 111ดพื้น ที่ สอบวัน อาทิต ย้ท ี่ 12 มกราคม 2563
รชา วิท ยาศาสตร์ ระดับ ประทมตัก ษา
สำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารตัก ษาประถมตัก ษาสุร าษฎร์ข าปี เขต 1
ณ อาคาร 5 พื้น 2 ป.5/13 โรงเรีย นมา'นตา'นเคราะห์

ห ้อ ง ส อ บ ท ี๋

1Q

ลาคับ
ที่

เลขประจ่า ตัว
สอบ

631

3101631401

เด็ก หญิง ปฺณ ญาพร ตังข'พฺม รีน ทร์

ป.6 โรงเรีย นมานิต านุเ คราะห์

วีท ย้ป ระถม

632

3101631687

เต็ก ชายป,ณณรช เนาวฬนธ'

ป.ร โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วีท ย'ประถม

633

3101631688

เด็ก หญิง ปณณิก า บุณ ยะตฺล านนท์

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วีท ย์ป ระถม

634

3101630276

เด็ก หญิง ปฺณ ยนุช อิน นุร ีก ห์

ป.6 โรงเรีย นวัด ประสพ

วีห ย้ป ระถม

635

3101631402

เด็ก หญิง ปฺณ ยวีร ' มิน ะพงษ์

ป.4 โรงเรีย นมานิต านุเ คราะห์

วีท ย'ประถม

636

3101630939

เด็ก หญิง ปฺณ ยาภา ตังข'ทอง

ป.ร โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วีห ย์ป ระถม

637

3101630324

เด็ก หญิง ปฺณ ิก า ศรีพ งษ์พ ัน ธิฦ ล

ป.6 โรงเรีย นจอย

วีห ย์ป ระถม

638

3101631517

เด็ก ชายเปรม เครีอ รีด น

ป.ร

โรงเรีย นมานิต านุเ คราะห์

วีท ย์ป ระถม

639

3101631518

เด็ก หญิง เปรมฤดี ฟ้า งสุว รรณ

ป.4 โรงเรีย นมานิต านุเ คราะห์

วีท ย้ป ระถม

640

3101631519

เด็ก ชายเปรมตัก ติ" คลายโสม

ป.6 โรงเรีย นมานิต านุเ คราะห์

วีทย'ประถม

641

3101631520

เด็ก หญิง เปรมิก า คงกล

ป.4 โรงเรีย นมานิด าบุเ คราะห์

วีห ย่ป ระถม

642

3101631527

เด็ก หญิง ไปรยา ปานเพชร

ป.6 โรงเรีย นมานิด านุเ คราะห์

วีทย'ประถม

643

3101630940

เด็ก หญิง ผกากรอง พรหมฉิม

ป.ร โรงเรีย นธิด าแปพระ

วีห ย้ป ระถม

644

3101630486

เด็ก หญิง ผรีต า เหิอ กสุบ รรณ

ป.4 โรงเรีย นเทพมิต รสืก ษา

วีห ยประถม

645

3101631741

เด็ก ชายพ.พาน ตัศ วปีย ะ

ป.6 โรงเรีย นอุ่น รี'ก 2 ภาษา

วีท ย'ประถม

646

3101631403

เด็ก ชายพงศธร โกสิท ธิ

ป.6 โรงเรีย นมานิด านุเ คราะห์

วีห ย์ป ระถม

647

3101630487

เด็ก ชายพงศธร อัส ดาธร

ป.6 โรงเรีย นเทพมิต รตัก ษา

วีห ย์ป ระถม

648

3101630488

เด็ก ชายพงตัป ณต ถาวรพงตัส ถิต

ป.4 โรงเรีย นเทพมิต รตัก ษา

วีท ย้ป ระถม

649

3101630941

เด็ก ชายพงตัป ณต แย้ม โอภาส

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วีท ย้ป ระถม

650

3101631689

เด็ก ชายพงศพัศ พงตั ไกรวงตั

ป.6 โรง เรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วีท ย'ประถม

651

3101631566

เด็ก ชายพงศภัค แก้วภาญจน'

ป.ร

วิท ย์ป ระถม

652

3101631690

เด็ก ชายพงศภัค หลิม ฤล

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วีท ย้ป ระถม

653

3101630942

เด็ก ชายพงตัว รงด' เรีอ งฟ้วย

ป.4 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วีท ย'ประถม

654

3101630489

เด็ก ชายพงตัศ รีณ ย' งามดี

ป.6 โรงเรีย นเทพมิต รตัก ษา

วีท ย'ประถม

655

3101630943

เด็ก ชายพงตัส ุว ัฟ ้ร มิต รพัฒ บ่

ป.ร โรงเรีย นธิต าแม่พ ระ

วีท ย้ป ระถม

656

3101631404

เด็ก ชายพงษธร จ่'นทรีขาว

ป.4 โรงเรีย นมานิด านุเ คราะห์

วีห ยํป ระถม

657

3101630944

เด็ก ชายพนธกร สุน ทรป็ย ะพัน ธิ

ป.6 โรงเรีย นธิต าแปพระ

วีท ย้ป ระถม

658

3101630191

เด็ก หญิง พนิต ธิด า นัย ขวดี

ป.ร

วีห ย้ป ระถม

659

3101630945

เด็ก หญิง พนิต พร ดวงตัร ี

ป.ร โรงเรีย นธิด าแปพระ

วีท ย์ป ระถม

660

3101630946

เด็ก หญิง พมลพร คล้ายฟิก,ล

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วีท ย์ป ระถม

661

3101631405

เด็ก หญิง พรกมล มีต ัร ี

ป.5 โรงเรีย นมานิต านุเ คราะห์

วีห ย์ป ระถม

662

3101630192

เด็ก หญิง พรชนก แฟ้มฟ้บ

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วีท ย'ประถม

663

3101631691

เด็ก หญ ิง พรทิพ ย์ พรนราดล

ป.5 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วีห ชประถม

664

3101630947

เด็ก หญิง พรธวัล บุญ เดีย ว

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วีห ย์ป ระถม

665

3101630948

เด็ก หญิง พรธิบ ุญ ญา อ่อ นค่า

ป.6 โรงเรีย นธิต าแม่พ ระ

วีท ย์ป ระถม

ฟ้อ -สกล

www.obecirriso.net/web63/office/reportStdRoomPlaceAll.php

โรงเรีย น

พื้น

โรงเรีย นวมิน ทรีว ีท ยา (ตัว เหมิง )

โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านิ

วิช าที่ส อบ

19/51

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

20/12/2562

ประกาศรายฟ้อ ผ่ม ส์ห ธส์อ บ การแข่ง ข่น หางวิช าการ ระดับ นานารทลิ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับ เขตพื้น ที่ สอบวัน อาหิต ปที่ 12 มกราดม 2563
รขา วิท ยาดาสดร์ ระดับ ประถมศ์ก ษา
สำนัก งาบเขตพื้น ที่ก ารสืก ษ าประถมสกษ าสุร าษ ฎร์ธ านีเ ขต 1
ณ อาคาร 5 พื้น 2 ป.4/12 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

ลำดับ

ห ้อ ง ส อ บ ท ี่

วก
^ ๗^

ที่

เลขประจำตัว
สอบ

666

3101630949

เด็ก หญิง พรนก้ส สงพัฒ น์แ ก้ว

ป.ร

667

3101631692

เด็ก หญิง พรปวิณ ์ พับ ธิว ิช าติก ฺล

ป.ร โรงเรีย นอนุบ าลหบุน ้อ ย

วิห ย่ป ระถม

668

3101630325

เด็ก หญิง พรปวิณ ่ อุบลสถิตย'

ป.4 โรงเรีย นจอย

วิห ย์ป ระถม

669

3101630193

เด็ก หญิง พรพรหม ศรีฟ ้า

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษป็ร ีธ านี

วิท ปประถม

670

3101630950

เด็ก หญิง พรพิม ล สองแก้ว

ป.ร โรงเรีย นธิต าแม่พ ระ

วิท ปประถม

671

3101631567

เด็ก ชายพรรษภร นัก ฟ้อ น

ป.6 โรงเรีย นวมิน ทรีว ิท ยา (นัว เหมิง )

วิท ย์ป ระถม

672

3101630490

เด็ก ชายพรรษกร สมเพื้อ

ป.6 โรงเรีย นเทพมิต รสกษา

วิท ย์ป ระถม

673

3101631568

เด็ก ชายพรหมพิร ีย ะ บุญ ส่ง

ป.6 โรงเรีย นวมิน ทรีว ิท ยา (นัว เหมิง )

วิท ย์ป ระถม

674

3101630194

เด็ก หญิง พราวรวิ* กายบิต ป

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎรีธ านี

วิท ข่ป ระถม

675

3101630951

เด็ก หญิง พริม า เปตา

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ย์ป ระถม

676

3101631406

เด็ก หญิง พ?มา เ?องขจร’'เพโรจน์

ป.5 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

677

3101630952

เด็ก ชายพอุก ป พัฌ นวีร มงคล

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

678

3101631407

เด็ก ชายพลพล เพชรข่า ง

ป.5 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

วิท ข่ป ระถม

679

3101631408

เด็ก หญิง พลอยชมทุ ศรีท ุฒ

ป.4 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

รทย'ประถม

680

3101631742

เด็ก หญิง พลอยนิษ ฐา เนาว'นาน

ป.5 โรงเรีย นอุ่น รัก 2 ภาษา

วีท ย์ป ระถม

681

3101630195

เด็ก หญิง พลอยปดัส รี ปฐมเตชะกฺล

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วีท ย์ป ระถม

682

3101631409

เด็ก ชายพลารป คงเสน

ป.4 โรง เรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ปประถม

683

3101631410

เด็ก ชายพศวัต ลัง ข่ห อง

ป.6 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

วิท ปประถม

684

3101630953

เด็ก หญิง พสกาญจน์ เคารพรีตน'

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วํท ย์ป ระถม

685

3101630954

เด็ก ชายพสืน เหล่า บุญ กล่อ ม

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วีท ย์ป ระถม

686

3101631693

เด็ก ชายพศฺต ม์ ค,'รพงศ์

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิท ยํป ระถม

687

3101631411

เด็ก ชายพสิษ !3 หิพ ปสุว รรณ

ป.ร

โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิห ข่ป ระถม

688

3101631412

เด็ก หญิง ฬชรกมล เรีอ งเอีย ด

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

689

3101630196

เด็ก ชายพัช รพล ศรีว ารีร ัต น์

ป.5 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

รทย'ประถม

690

3101630955

เด็ก ชายพัช รพล สุว รรณโชติ

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิห ย์ป ระถม

691

3101631413

เด็ก หญ ิง พัช รมณ ฑ ์ บุไ กรไทย

ป.5 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วีท ปประถม

692

3101630956

เด็ก หญ ิง พัช ราลัก ษ๗ น้อ ยไขข่า

ป.ร

วิท ปประถม

693

3101630197

เด็ก หญิง พัช รีด า คงสืร ี

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย์ป ระถม

694

3101631414

เด็ก หญิง พัฌ น์น รี ทองแท่น

ป.ร โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

วิห ยํป ระถม

695

3101630198

เด็ก หญิง พัห ธิธ ิร า ไดรณราบุส รณ

ป.ร โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิห ย์ป ระถม

696

3101630958

เด็ก หญิง พัท ธ์ธ ิร า ปฤษฎางค์ภ ูล

ป.ร โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิห ย์ป ระถม

697

3101631765

เด็ก ชายพัท Bนัน ท ่ คงแป้น

ป.ร

วิท ปประถม

698

3101630957

เด็ก หญ ิง พัห ธนัน ท่ บุญ คง

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิห ย'ประถม

699

3101631415

เด็ก หญ ิง พัห ธนัน ห์ มณีน ิล

ป.4 โรงเรีย นมานีค านุเ คราะห์

วิห ย์ป ระถม

700

3101631694

เด็ก หญ ิง พัห ธนัน ท์ แสงสุว รรณ

ป.ร โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิห ย่ป ระถม

ฟ้อ -สฤล

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

โรงเรีย น

ฟ้น
โรงเรีย นธิด าแปพระ

โรงเรีย นธิด าแปพระ

โรงเรีย นสารสาสน์ว ิเ ทศสุร าษฎร์ธ านี

วิช าที่ส อบ
วิห ย์ป ระถม

20/51

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

20/12/2562

ประกาศราย,ชอผุเนศิหธํ่สอบ ถารนข่งฟ้'นหางวิช าการ ระลับ นานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับ เขดพื้น ที่ สอบวัน อาทิต ย์ท ี่ 12 บกราคม 2563
วิช า วิท ยาศาสตร์ร ะดับ ประถมสืก ษ า
ส่า นีก งาบเขตพื้น ที่ก ารสืก ษาประทมสืก ษาสุร าษฎร์ธ านี เขต 1
ณ อาคารมานีด า พื้น 4 ป.6/1 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

ห้อ งสอบที่

โรงเรีย น

วิช าที่ส อบ

21

ที่

เลขประจำตัว
สอบ

พื้อ-สก,ล

พื้น

701

3101630199

เด็ก ชายพัส กร รีน เวิง ใจ

ป .ร

702

3101631695

เด็ก หญิง พาขวัญ ดงชนะ

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิท ย์ป ระถม

703

3101630200

เด็ก หญิง พานแก้ว โพนพัน นา

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย์ป ระทม

704

3101630959

เด็ก หญิง พิช ชาภา ทุล สิน

ป.6 โรงเรีย นรดาแปพระ

วิห ย์ป ระถม

705

3101631696

เด็ก หญิง พิช ชาภา ภาราหอง

ป.5 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิห ย'ประถม

706

3101630960

เด็ก หญิง พ้ช ฌนีด า หัต เหศ

ป.ร

โรงเรีย นรดาแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

707

3101631418

เด็ก หญิง พิช ญ ์ช าเวีย วิ มากบาล

ป.4 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

708

3101630964

เด็ก หญิง พิช ญ ์ส ิน โชติภ,ญชร

ป.6 โรงเรีย นรดาแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

709

3101631420

เด็ก หญิง พิช ญ์ส ิน ี พรหมคง

ป.6 โรง เรีย นมานีด านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

710

3101631419

เด็ก หญิง พิช ญ์ส ิน ี เรีอ งศรี

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ยประถม

711

3101631416

เด็ก ชายพิช ญะ สิง ห์ส าย

ป.4 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ย่ป ระถม

712

3101630961

เด็ก หญิง พิช ญ์า ป็จ นีม

ป.ร

โรงเรีย นรดาแปพระ

วิท ย์ป ระถม

713

3101630962

เด็ก หญิง พิช ญา รัก พ์ส าคร

ป .6

โรงเรีย นรดาแปพระ

วิท ย์ป ระถม

714

3101631598

เด็ก หญิง พิช ญาดา คชเวช

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลชุล บฺด ร

วหย์ป ระถม

715

3101631417

เด็ก หญิง พิช ญาภา ใจแผ้ว

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

716

3101630963

เด็ก หญิง พิช ญาภา หองน้อ ย

ป.6 โรงเรีย นธิต าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

717

3101630201

เด็ก หญิง พิช รดา สอน๗ ยา

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย์ป ระถม

718

3101630965

เด็ก หญิง พิช าทา นุแ ก้ว

ป.ร

โรงเรีย นธิต าแปพระ

วิท ย์ป ระถม

719

3101630968

เด็ก หญิง พิช ามญอุ่ พรัม รัต นพงผ้

ป .4

โรงเรีย นรดาแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

720

3101630967

เด็ก หญิง พิช ามญพื้ พัฒนก,ล

ป.4 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

721

3101630966

เด็ก หญิง พิช ามญพื้ เพื้ญ จัน ทร์

ป.5 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ย์ป ระถม

722

3101631421

เด็ก หญิง พิฎ าพร ปมารรณ

ป.6 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

วิห ย์ป ระถม

723

3101630202

เด็ก ชายพิช ุ สมเกีย รติฦ ล

ป .6

วิท ย์ป ระถม

724

3101630970

เด็ก หญิง พิม พัช ญามน ศรีอ าภานนท์

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิห ยํป ระถม

725

3101630971

เด็ก หญิง พิม พ์ณ ตา ทรัพ ย์เ จรีญ

ป .6

วิท ย์ป ระถม

726

3101631697

เด็ก หญิง พิม พ์น ภา ชุต ะนี

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิห ย์ป ระถม

727

3101630972

เด็ก หญิง พิม พ์พ ร) สนีต านนท์

ป .6

โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ย์ป ระถม

728

3101631425

เด็ก หญิง พิม พ์ว วิน ทรี ผิว จิต

ป.4 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิห ย์ป ระถม

729

3101630203

เด็ก หญิง พิม พ์ส ิร ี โทนจิน ดา

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย์ป ระถม

730

3101631422

เด็ก หญิง พิม พิม าย หองเรีอ ง

ป .6

โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

วิห ย์ป ระถม

731

3101630969

เด็ก หญิง พิม พิศ า ทองสาย

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิห ย์ป ระถม

732

3101631423

เด็ก หญิง พิม พ์ศ า เมีอ งใหม่

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

733

3101631424

เด็ก หญิง พิม พิส า โรจนวรสาร

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิห ย์ป ระถม

734

3101631743

เด็ก หญิง พิม ลภัส สิร ีว รจรรยาด็

ป.6 โรงเรีย นอุ่น รัก 2 ภาษา

วิห ย์ป ระถม

735

3101630204

เด็ก ชายพิร พื้ช กระชอกชล

ป .6

วิท ย์ป ระถม

ลำดับ

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

โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย์ป ระทม

21/51
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20/12/2562

ประกาศราย'ชอ^‘'บีสิทธิสอบ ภารแข่งร่)'นหางวิช าภาร ระศับ นานา'ชาติ ประจำช พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับ เขตพื้น พี่ สอบวัน อาทิต ปพี่ 12 มกราคม 2563
วิช า วิท ยาคาสตวิ ระดับ ประถมสัก ษา
สำนีก งานเขตพื้น พี่ก ารสัก ษาประถมสัก ษาสุร าษฎวิธ านี เขต l
ณ อาคารมานิด า พื้น 4 ป .6/2 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

ห ้อ ง ส อ บ ท ี่

n) r)

ส่า ดับ
ฟ้

เลขประจ่า ตัว
สอบ

736

3101631698

เด็กชายพีรขํโ'ช สดศริ

ป.5 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ีอ ข

วิห ปประถม

737

3101630973

เด็ก หญิง พีร ญาณํ จารฺจ ารีต

ป.ร โรงเรีย นรตาแปพระ

วิห ยํป ระถม

738

3101631569

เด็ก หญิง พีร จิต เวิม ก่อ สถล

ป.ร โรงเรีย นวมีน ทวิว ิท ยา (ภัว เหมีง )

วิท ปประถม

739

3101630974

เด็ก ชายพีร ดนยู่ วิงแจ้ง

ป.6 โรงเรีย นรคาแปพระ

วิห ปประถม

740

3101630975

เด็ก หญิง พีร ตา วัต นะ

ป.ร

โรงเรีย นรดาแม่พ ระ

รทย'ประถม

741

3101631426

เด็ก ชายฟ็ร พล อถ่เประกอบกฺล

ป.6 โรงเรีย นมานิต าบุเ คราะห'

วิท ปประถม

742

3101631699

เด็ก ชายพีร พัฌ น์ บั๋ม หอง

ป.ร โรงเรีย นอบุบ าลหบุน ัอ ย

วิห ย์ป ระถม

743

3101630976

เด็ก หญิง พีร ะบุช สัก ดิ้ส วัส ด็

ป.4 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิห ปประถม

744

3101630205

เด็ก ชายVเฒพงสั จ้น ทวิด วิ

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎวิธ านี

วิท ปประถม

745

3101630977

เด็ก ชาย^ฒ ํพ งสั ธิร เตชไชยนัน ห์

ป.6 โรงเรีย นธิต าแปพระ

วิท ปประถม

746

3101631118

เด็ก ชายเพชร เพชรเวิย ง

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ย่ป ระถม

747

3101631119

เด็ก หญิง เพชรกะวัต โมทนา

ป.4 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิห ย์ป ระถม

748

3101630527

เด็ก ชายเพชรวัต ป เพชรคง

ป.6 โรงเรีย นเทพมิต รสัก ษา

วิห ปประถม

749

3101631521

เด็ก หญ ิง เพ็ญ (ภา พื้ง ต้น เจรีญ

ป.4 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ย่ป ระถม

750

3101631589

เด็ก หญิง เพีย งฤทัย ขจรภัย

ป.5 โรงเรีย นวมีน ทวิว ิท ยา (สัว เหมีง )

วิห ย์ป ระถม

751

3101630342

เด็ก หญิง แพรพีไ ล ทองพัฒ น์

ป.ร

752

3101631524

เด็ก หญิง แพรวา ศวิสฺฃ

ป.6 โรง เรีย นมานีต าบุเ คราะห์

วิห ย์ป ระถม

753

3101630272

เด็ก ชายโพสิฐ เพชรแสง

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสราษภูว ิธ านี

วิท ปประถม

754

3101630978

เด็ก หญิง ฟ้า ปกเกศ ภัท รชยาถล

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิห ย'ประถม

755

3101630206

เด็ก หญิง ภควรรณ ฉิม บุด ร

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย่ป ระถม

756

3101630979

เด็ก ชายภคิน ปาชุงวัดน'

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิห ปประถม

757

3101631570

เด็ก หญิง ภณชชา ธิด ิป รีต ี

ป.ร

758

3101630980

เด็ก หญิง ภรญิ ขาวทอง

ป.4 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิห ย'ประถม

759

3101630981

เด็ก หญิง ภรสวัญ ชุฝ ็ท วิป ัญ ญา

ป.5 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ปประถม

760

3101630491

เด็ก ชายกวัณ ยู ทองอยู่

ป.6 โรงเรีย นเทพมีค รสัก ษา

วิท ปประถม

761

3101630982

เด็ก ชายภฤศ ลิระโงเรีอ ง

ป.ร โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ปประถม

762

3101630983

เด็ก หญิง ภวิก า เสมีย นเพชร

ป.ร

วิท ปประถม

763

3101630207

เด็ก ชายกรน เกษตรานัน ห'

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย์ป ระถม

764

3101631427

เด็ก ชายภวิน ท่ ไทยราช

ป.ร โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ปประถม

765

3101631571

เด็ก หญิง ภัค จิร า จิน ดาสัก ดั๋

ป.ร โรงเรีย นวมีน ทวิว ิท ยา (สัว เหมีง )

วิท ชประถม

766

3101631428

เด็ก หญิง ภัค จิร า คงมิต รเจริญ

ป.6 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

767

3101630208

เด็ก ชายภัค ชร ยวงทอง

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎวิธ านี

วิท ปประถม

768

3101631700

เด็ก หญิง ภัด ธีม า ผลเลิศ

ป.ร

วิท ย์ป ระถม

769

3101630984

เด็ก หญิง ภัค !!มา ภูเ ขาทอง

ป.ร โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ย์ป ระถม

770

3101630985

เด็ก หญ ิง ภัณ ทิร า ทองสิน วิ

ป.ร

วิห ย์ป ระถม

พื้อ -สกล

9

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

โรงเวิย น

พื้น

โรงเรีย นจอย

โรงเรีย นวมีน ทวิว ิท ยา (สัว เหมีง )

โรงเรีย นธิด าแปพระ

โรงเรีย นอนุบ าลหนุป อย

โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิช าพี่ส อบ

วิท ย์ป ระถม

วิห ปประถม

22/51
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20/12/2562

ประกาศรายพื้อ ผู้ฝ ็ส ่ท ธสอบ การนฟัง ฟัน ทางวิช าการ ระศ้น นานาชาฅิ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับ เขตพื้น พี่ สอบ'วัน อาทิต ปพี่ 12 มกราคม 2563
วิช า วิท ยาศาสต? ระดับ ประถมสืก ษา
สำนัก งาบเขตพื้น พี่ก ารสืก ษาประทมสืภ ษาสุร าษฎ?ธานี เขต I
ณ อาคารมานีด า พื้น 4 ป.6/3 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

ห้อ งสอบที่

โรงเ?ยน

วิช าพี่ส อน

23

ลำดับ
ที่

เลขประจ่า ตัว
สอบ

771

3101631429

เล็ก หญ ิง ภัณ ทํร า สรรพขาว

ป.6 โรงเ?ขนมานีต าบุเ คราะห์

วิท ปประถม

772

3101630986

เล็ก หญ ิง ภัณ ฟ้ล า นีล พงสํ

ป.6 โรงเ?ขน®ตาแปพระ

วิท ปประถม

773

3101631430

เล็ก หญิง ดัก เฑิล า ปาณะบุด ร

ป.4 โรงเ?ยนมานีต าบุเ คราะห์

วิท ปประถม

774

3101631701

เล็ก หญิง ภัท รขณ ีก ารี พิท ยากรสืล ป๋

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลหบุน ้อ ย

วิห ปประถม

775

3101630492

เล็ก ขายภัท รเตข วัช ระสวัส ติ้

ป.ร

โรงเรีย นเทพปีด รฝ็ก ษา

วิห ปประถม

776

3101630326

เล็ก หญิง ภัท รรดา โกละกะ

ป.6 โรงเรีย นจอย

วิท ปประถม

777

3101631744

เล็ก ชายภัท ร'น?บท' ฟัน สกฺล

ป.6 โรงเรีย นอุ่น ?ก 2 ภาษา

วิห ปประถม

778

3101631431

เล็ก หญิง ภัท ร'นนท์ หมอปาน

ป.6 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

779

3101630209

เล็ก ขายภัท รพล บุญ หาร

ป.ร

วิท ปประถม

780

3101631432

เล็ก หญิง ภัท รมน ไทลเพิช ร

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ปประถม

781

3101630987

เล็ก หญิง ภัท รวดี ธิป ็ด ป

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ปประถม

782

3101630989

เล็ก หญิง ภัท รวดี พงษ์น ัย ?ดน์

ป.5 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ปประถม

783

3101631433

เล็ก หญิง ภัท รวดี ศรีแ ก้ว ?กป

ป.5 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิห ปประถม

784

3101630988

เล็ก หญิง ภัท รวดี อิน ท?นอก

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิห ย์ป ระถม

785

3101630327

เล็ก ชายภัท รวิธ อมรแก้ว

ป.4 โรงเรีย นจอย

วิท ย่ป ระถม

786

3101630210

เล็ก หญิง ภัท รศยา นพมาศ

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎ?ธานี

วิท ย่ป ระถม

787

3101631434

เล็ก ขายภัท รดัย บรีส ุท ธิ

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ปประถม

788

3101631702

เล็ก หญิง ภัท ร'านีษ

ถูก ต้อ ง

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิท ปประถม

789

3101631435

i
เล็ก หญ ิง ภัท รานีษ $

อิน หาบุถ ูล

ป.5 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ปประถม

790

3101631703

เล็ก หญิง ภัท ราพร ขาวล็?

ป.ร โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิห ยํป ระถม

791

3101630990

เล็ก หญิง ภัท ราพร แดงมา

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิห ย'ประถม

792

3101631704

เล็ก หญิง ภัท ราภรท! ใจกว้า ง

ป.ร

โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิท ปประถม

793

3101630211

เล็ก ขายภาคิณ วิโ นทภะ

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎ?ธานี

วิทย'ประถม

794

3101631436

เล็ก ชายภาล็น ทัศ นเรญ

ป.ร โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ปประถม

795

3101630991

เล็ก ขายภา{บุพ งต้ แง่'เจรีญฦล

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ปประถม

796

3101630992

เล็ก ขายภา{บุภ ัท ร ควงบุส ํห

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ปประถม

797

3101630212

เล็ก ขายภา{บุว ัช ? สมนัต ิม าศ

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎ?ธานี

วิท น้ป ระถม

798

3101630993

เล็ก ขายภา{บุวิช ญ' ตั้ง สิ? พัน ธถูล

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิห ปประถม

799

3101630213

เล็ก หญิง ภาบุภ ัค ค่ โปโคบ

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎ?ธานี

วิท ปประถม

800

3101630277

เล็ก ขายภาบุว ัฌ น' เสิอ อิน โท

ป.6 โรงเรีย นวัด ประสพ

วิหย‘ประถม

801

3101630493

เล็ก ขายภ้ข ญพงษ์ เพ็ช รปาน

ป.4 โรงเรีย นเทพมิค รสืก ษา

วิท ย์ป ระถม

802

3101630994

เล็ก หญิง ภิ? ญญา โอมณี

ป.4 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ปประถม

803

3101630328

เล็ก ชายก้ว ัฒ บ' สิม สถูล

ป.6 โรงเรีย นจอย

วิท ปประถม

804

3101630214

เล็ก ขายนีม เตช วงต้ส ุบ รรณ

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎ?ธานี

วิท ปประถม

805

3101630995

เล็ก ชายภดีท กร เสดีย รพงต้ป ระภา

ป.4 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิห ย์ป ระถม

พื้อ -สถูล

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

พื้น

โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษป็? ธานี

23/51

www.obecimso.net/web6 3/office/reportStdRoomPlaceAll.php

20/12/2562

ประกาศราย,ชึ๋อผฺไปืสิหธั๋สอบ การนข่ง ฟ้น หางวิช าการ ระทํเนนานาชาฅิ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก ะ ระ๙'บเขตพื้น ที่ สอบวัน อาทิต ย์ท ี่ 12 มกราคม 2563
วิช า วิท ยาศาสตร์ ระ๙บประถมที่ก ษา
สำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารสัก ษาประทมสัก ษาสุร าษฎร์ธ านี เขต 1
ณ อาคารมานีด า พื้น 4 ป .6/4 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

ห ้อ ง ส อ บ ท ี่

£๗ \

ลำดับ
ที่

เลขประจำตัว
สอบ

806

3101630329

เด็ก ชายภูน าถ เดชชนะ

ป.ร

807

3101631437

เด็ก หญิง ภูฟ ้า จ้ต รีม ิค ริ

ป.4 โรงเรยนมานิค านฺเ คราะห้

วิท ย์ป ระถม

808

3101631705

เด็ก ชายภูม ิท ิ'ศนิ อาจนะ

ป.ร

วิท ย์ป ระถม

809

3101631438

เด็ก ชายภูม ิบ ทร์ ปวยนัย

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

810

3101631439

เด็ก ชายภูม ิพ ัฒ นั ศรีส ุธ รรม

ป.6 โรงเรยนมานิต านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

811

3101631440

เด็ก ชายภูม ิพ ัฒ นั หล่อ ฬนย์

ป.6 โรงเรยนมานิต านุเ คราะห์

วิห ย'ประถม

812

3101631441

เด็ก ชายภูม ิภ ัท ร พลทอง

ป.4 โรงเรยนมานิต านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

813

3101630996

เด็ก ชายภูม ิร ฟ็ อิน คชสาร

ป.5 โรงเรยนธิด าแปพระ

วิท ย์ป ระถม

814

3101630997

เด็ก ชายภูร ีช ใสรีน ทร์

ป.ร

โรงเรยนธิค าแปพระ

วิท ย์ป ระถม

815

3101630215

เด็ก ชายภูร ถ!ฐ บิน แอ

ป.ร

โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิทย'ประถม

816

3101630216

เด็ก ชายภูรีณ ัรุ) แพวิเศษ

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิทย■ ประถม

817

3101630998

เด็กชายภูรท![รุ) สัก ด็ส วัส ส์

ป.ร โรงเรีย นรดาแปพระ

วิห ย์ป ระถม

818

3101630217

เด็ก หญิง ภูร ีถ !รุ) ฐํป ็า ริ หวานสนิท

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎริธ านี

วิห ย์ป ระถม

819

3101631442

เด็ก ชายภูร นห' วัน หร์เ รีอ ง

ป .6

วิท ย'ประถม

820

3101630218

เด็ก ชายภูร ีว ัฒ อ่ว มหองด็

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎริธ านี

วิท ย์ป ระถม

821

3101630219

เด็ก ชาย ภ ูร ว ฒ
ั นํ ปมแสง

ป.ร

โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎริธ านี

วิห ย์ป ระถม

822

3101630999

เด็ก ชายภูรวั6 มนั นุญ ปวย

ป.6 โรงเรีย นรดาแปพระ

วิท ย์ป ระถม

823

3101630220

เด็ก ชายภูว ดิน หร ไกรเดช

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎริธ านี

วิท ย์ป ระถม

824

3101631572

เด็ก ชายภูว รศ ทิฆ ภาคย์ว ิส ืษ ฎ'

ป.4 โรงเรีย นวมิน ทริว ิท ยา (สัว เหมิง )

วิทย'ประถม

825

3101630330

เด็ก หญิง ภูว ษา อิน หรเทพ

ป.6 โรงเรีย นจอย

วิห ย์ป ระถม

826

3101630221

เด็ก ชายภูว ิช ณ พัห สุง

ป .4

วิท ย'ประถม

827

3101631443

เด็ก ชายภูส ิษ รุ? ค่า อ ุป ละ

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

828

3101631444

เด็ก หญิง มถเ,ทํรา โอโลรมย์

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิห ย์ป ระถม

829

3101630222

เด็ก หญิง มถ่เ สรา ประศาสตร์ส ัล ป๋

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย'ประถม

830

3101631000

เด็ก หญิง มนด'นภา สมเศรษรุ)

ป .6

โรงเรีย นรดาแม่พ ระ

วิท ย'ประถม

831

3101631445

เด็ก หญิง มน ป ร ยา หนุฟ วย

ป.6 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

วิห ย์ป ระถม

832

3101630331

เด็ก หญิง มนัส นับ ท' วัน หริส มมิต ร

ป.ร

โรงเรีย นจอย

วิท ย์ป ระถม

833

3101631001

เด็ก หญิง มนัส พร ยกป

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ย'ประถม

834

3101631573

เด็ก หญ ิง มลรยา ไทยปาน

ป.6 โรงเรีย นวมิน ทริว ิท ยา (สัว เหมิง )

วิห ย'ประถม

835

3101630223

เด็ก ชายมิ'งกร กองประด็ษ ฐ

ป.5 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย์ป ระถม

836

3101631446

เด็ก หญิง นัถ เฑนา ทองอ่อ น

ป.6 โรงเรีย นมานีค านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

837

3101631447

เด็ก หญิง มิ'สสุร ีย ์ ยูโ ชะ

ป.4 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

838

3101630494

เด็ก หญิง มาศสุภ า อิน หสุท ธิ

ป.4 โรงเรีย นเทพมิต รสัก ษา

วิท ย์ป ระถม

839

3101631003

เด็ก หญิง มิง กมล ฟ็ศ ภัก ตริ

ป.ร โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ย์ป ระถม

840

3101631448

เด็ก หญิง มิง โกมฺห เองเหมาะ

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

พื้อ -ส ภู ล

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

พื้น

โรงเรยน
โรงเรยนจอย

โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิช าที่ส อบ
วิทย'ประถม

24/51

www.obecimso.net/web6 3/office/reportStdRoomPlaceAll.php

20/12/2562

ประภาศรายพื้อ ผู้น สิห ธสอบ การแข่ง ข่น หางวิร ทการ ระอับ นานารทดิ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระอับ เขตพื้น ที่ สอบวิน อาทิต ปที่ 12 มกราคม 2563
วิช า วิท ยาศาสตร์ ระอับ ประถมสกษา
สำมิก งานเขตพื้น ที่ก ารสกษ าประถมสกษาสุร าษฎร์ธ านี เฃค 1
ณ อาคารมานีด า พื้น 4 ป.6/5 โรงI?ขนมานีค านุเ คราะห์

ห ้อ ง ส อ บ ท ี่
o

^

^ ๗ *■ ^

ส่า คับ
ที่

เลขประจำตัว
สอบ

841

3101631002

เสกหญิง มิด รา อัม หุส รีพ ัน ธุ

ป.6 โรงเรีย นธีค าแปพระ

วิท ย์ป ระถม

842

3101631745

เด็ก หญิง มิน ทํม ิ'นดา วิเพื้ย รมิย

ป.ร โรงเรีย นอฺ,นรัก 2 ภาษา

วิท ย์ป ระถม

843

3101631004

เด็ก หญิง นุก ระวิ คงปาน

ป.6 โรงเรีย นธีด าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

844

3101631120

เด็ก ชายเมธวิน อิน แพง

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ปประถม

845

3101631121

เด็ก ชายเม£ส พื้น วิเสษ

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิห น้ป ระถม

846

3101630528

เด็กชายเมธิเส รนทอง

ป.4 โรงเรีย นเทพมิต รสกษา

วิท ปประถม

847

3101631590

เด็ก ชายเมธิ'ส เล็ก เจีย

ป.5 โรงเรีย นวมิน ทรีว ิท ยา (มั่ว เหมีง )

วิท น้ป ระถม

848

3101631725

เด็ก ชายเมธิ'ส โอรพัน)ว

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิท ย์ป ระถม

849

3101631522

เด็ก ชายเมธี ทองมาลา

ป.ร

โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท น้ป ระถม

850

3101631122

เด็ก หญิง เมลดา พัฒ นประด็ษ ฐ์

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ย'ประถม

851

3101631528

เด็ก หญิง ไมมูน า อิส ลาม

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิห ยํป ระถม

852

3101631005

เด็ก ชายยศกร ข่ว ยมณี

ป.5 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิห ย์ป ระถม

853

3101630332

เด็ก ชายยศพัห ธี พิม สาร

ป.4 โรงเรีย นจอย

วิห ปประถม

854

3101631449

เด็ก หญิง ยฺว ดี ศรีร ัก ษา

ป.ร โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิห ย์ป ระถม

855

3101631127

เด็ก หญิง โยษิต า พาหุม ิ'นโต

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

856

3101631128

เด็ก หญิง โยษิต า เพชรมีศ ร

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ย์ป ระถม

857

3101631450

เด็ก ชายรณ กร ณ ส ุว รรณ

ป.4 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

วิห น้ป ระถม

858

3101631574

เด็ก ชายรณ กร ศรีอ ัง มิบ ท์

ป.6 โรงเรีย นวมิน ทรีว ิท ยา (มั่ว เหมิง )

วิท ปประถม

859

3101630495

เด็ก ชายรณพื้ย วิน หรธ'y

ป.6 โรงเรีย นเทพมิด รสกษา

วิท ย์ป ระถม

860

3101630224

เด็ก หญิง รวิว รรณ เพชรรดน์

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย์ป ระถม

861

3101631006

เด็ก หญิง รวิส รา ชูค ง

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ย์ป ระถม

862

3101630225

เด็ก ชายรวิส ุด รอดทอง

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท น้ป ระถม

863

3101631706

เด็ก ชายรกษ์ช ุม ิ ชุด ะมี

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิท ย์ป ระถม

864

3101630226

เด็ก ชายรชชานนห้ ไมตรีส วิส ด็

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย์ป ระถม

865

3101631575

เด็ก หญิง รัช ดะวิน พิม ลศรี

ป.5 โรงเรีย นวมีน ทรีว ิท ยา (มั่ว เหมีง )

วิห น้ป ระถม

866

3101631707

เด็ก หญิง รัช บาท ส์ง พรหม

ป.5 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิท น้ป ระถม

867

3101630227

เด็ก หญิง รัญ นีด า บฺญ ประสงค์

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท น้ป ระถม

868

3101630228

เด็ก ชายรัฐ พล หมั่น เพีย ร

ป.ร โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย์ป ระถม

869

3101630229

เด็ก ชายรัศ ชานนป แมนเมีอ ง

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย์ป ระถม

870

3101631451

เด็ก หญิง ราชนก.ล นกศิล ป๋

ป.6 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

วิห ปประถม

871

3101631452

เด็ก ชายราเชนหรี เต็ม 111ยม

ป.6 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

872

3101631007

เด็ก ชายรามาพงค์ รามรงค์

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

873

3101631008

เด็ก หญิง ริซ ล็น ่า นุช บ

ป.4 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย'ประถม

874

3101630496

เด็ก หญิง รฺจ ํภ ร ไตรรัต น์

ป.6 โรงเรีย นเทพมิต รสกษา

วิท ย'ประถม

875

3101630271

เด็ก หญิง โรจนพรรณ พิก ฺล ทอง

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิห ย์ป ระถม

พื้อ -สชุล

www.obecimso.net/web63/ofTi ce/reportStdRoomPlaceAll.php

พื้น

โรงเรีย น

วิช าที่ส อบ

25/51

www.obeci ทารอ. net/web63/office/reportStdRoomPlaceAll.php

20/12/2562

ประกาศรายชอห้ม ีส ืห ธึ๋ฟ ิอ บ การแข่ง นิ'นหางวิช าการ ระศ้ฆ นานาชาศิ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก ะ ระด็โบเขตพนที่ สอบวิ'นอาทิด ปที่ 12 มกราคม 2563
วิช าวิท ย าศ าส ต ร้ ระตับ ประทมสืก ษา
ส่า น้ก งานเขตฟ้น ที่ก ารสืก ษาประทมสืก ษาสุร าษ}]ร้ธ านิ เขต 1
ณ อาคารมานิค า ร่ร''น 3 ป.6/6 โรงเรีย นมานดาบุเ คราะห์

ห ้อ ง ส อ บ ท ี่
O

ลำดับ
ที่

เลขประจำตัว
สอบ

876

3101631009

เด็ก หญิง ลดาวด็ เมษสุว รรณ

ป.6 โรงเรีย นรคาแปพระ

วิท ปประทม

877

3101630230

เด็ก ห{ปีงลภัส รตา รบทแสง

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษ}]ร้ธ านิ

วิท{เประทม

878

3101631599

เด็ก ห{ภูง ลรีว ิล ช ศิล ปพลเกิด

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลกฺล นุด ร

วิท{เประทม

879

3101631708

เด็ก ห{ปีงลลิดา สอบปา

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิท{เประทม

880

3101631709

เด็ก ห{ฐงลลิต า อิน แก้ว

ป.ร โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิท{เประทม

881

3101631010

เด ็ก ห ญ ิง ตัก รกา อาวุธ

ป.6 โรงเรีย นรดาแม่พ ระ

วิท{เประทม

882

3101631453

เด็ก หญิง ลิช การณ ่ พิหิโกห์วงห์

ป.4 โรงเรีย นมานิต านุเ คราะห์

รท{เประทม

883

3101630497

เด็ก ชายวงศธร หิป ะปาล

ป.4 โรงเรีย นเทพนิด รสืก ษา

วิทย'ประทม

884

3101631011

เด็ก ชายวงศฟ้'ทธิ เชาวฟ่{ปีโรเศวตกล

ป.ร

โรงเรีย นรดาแปพระ

วิท {เประถม

885

3101631012

เด็ก หญิง วนิร ญาณ์ เรีอ งฦทธิ

ป.ร

โรงเรีย นรคาแปพระ

วิห {เประถม

886

3101630231

เด็ก หญิง วนิร ญาทเ เหส่า ประสืท ธิ

ป.ร

โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษ}]ร้ธ านิ

วิหย'ประทม

887

3101630498

เด็ก ชายวนิร วิช ญ ิ เสือ แก้ว

ป.6 โรงเรีย นเทพนิด รสืก ษา

วิห ย์ป ระทม

888

3101630499

เด็ก ชายวนิร วิห ป จีบ แก้ว

ป.5 โรงเรีย นเทพนิด รฝ็ก ษา

วิห {เประถม

889

3101631013

เด็ก หญิง วนิศ รา นุญ เลิศ

ป.6 โรงเรีย นรดาแม่พ ระ

วิท{เประทม

890

3101631014

เด็ก หญิง วนิด า ทองสร้า ง

ป.6 โรงเรีย นรดาแม่พ ระ

วิทย'ประทม

891

3101631600

เด็ก หญิง วรก้บ ด' ส์ง สัญ ไทย

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลฤลบ1ดร

วิท ย์ป ระถม

892

3101631015

เด็ก ชายวรนิต ฬนธิว ิช าด็ฦ ล

ป.ร

โรงเรีย นรตาแปพระ

วิท {เประถม

893

3101631016

เด็ก หญิง วรนิษ ฐา ธนราบสกล

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ปประถม

894

3101631017

เด็ก หญิง วรปร้ช ญ์ ลาวิ'ลปสุล

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท{เประทม

895

3101630500

เด็ก ชายวรวรรธ วิน ิต บ

ป.6 โรงเรีย นเทพนิด รสืก ษา

วิท ชประทม

896

3101631018

เด็ก หญ ิง วรวตัญ นิ ปานเพชร

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท{เประทม

897

3101631454

เด็ก หญ ิง วรวตัญ นิ นิเจรีญ

ป.6 โรงเรีย นมานิด านุเ คราะห์

วิท{เประทม

898

3101631019

เด็ก หญิง วร้ช ยา ขุน ศรีแ ก้ว

ป.4 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิห ย'ประถม

899

3101631455

เด็ก หญิง วร้ช ยา ปราบบรีศ

ป.ร โรงเรีย นมานิต านุเ คราะห์

วิท ปประถม

900

3101631020

เด็ก หญิง วร้ช ยา มญิว รรณ

ป.4 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท{เประทม

901

3101631021

เด็ก หญิง วร้ญ ชลิ เกษร

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท{เประทม

902

3101630232

เด็ก หญิง วร้ณ ปภา สุข ประชา

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษ}]ร้ธ านิ

วิท{เประทม

903

3101631022

เด็ก หญิง วร้ท ยา สุร วุฒ ิส ฦล

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ป้ป ระถม

904

3101631023

เด็ก หญิง วร้ธ ยา คงเสปห'

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท{เประถม

905

3101631456

เด็ก หญิง วร้น ธร ประทุม ทอง

ป.4 โรงเรีย นมานิต านุเ คราะห์

วิท{เประทม

906

3101630233

เด็ก หญิง วราวรรณ แส่ง อาวุธ

ป.ร โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร้ธ านิ

วิท ย'ประถม

907

3101630501

เด็ก ชายวรีบ หร กระสิน ธิ

ป.ร

วิห ปประทม

908

3101631024

เด็ก หญิง วรีศ รา เสนโพนงาม

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิทย'ประทม

909

3101631457

เด็ก หญิง วรีศ รา อุด มทองสกุล

ป.6 โรงเรีย นมานิค านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

910

3101631710

เด็ก หญิง วริษ ฎา เวห้ธ นรานิน

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิท ย์ป ระถม

ร่รอ-ส n ล

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

โรงเรีย น

ฟ้น

โรงเรีย นเทพนิด รสืก ษา

วิช าที่ส อบ

26/51

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

20/12/2562

ประกาศรายชอ^ฆสิห ธิส อบ การแข่ง ชุน หางวิช าการ ระทัน นานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับ เขตพ ื้น นี่ สอบวัน อาทิต ย์น ี่ 12 มกราคม 2563
วิช า วิท ยาศาสตร์ ระดับ ประถมดัก ษา
สำนีก งานเขตพื้น นี่ก ารดัก ษาประถมดัก ษาสุร าษฎร์ธ านี เขต 1
ณ อาคารมานีด า พื้น 3 ป.6/7 โรงเรีย นมานีด าบุเ คราะห์

ห ''อ งส อ บ ท ี่
o

^7
'

^๗

ลาดับ
ที่

เลขประจำตัว
สอบ

911

3101631025

เล็ก หญิง วรีษ ป็า สัน ติว ิร ีย ไพชุล ย์

ป.ร

โรงเรีย นธิต าแปพระ

วิท ย์ป ระถม

912

3101631026

เล็ก หญิง วรํส า โชติก ศฺภ เศรญิ

ป.ร โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

913

3101631458

เล็ก หญิง วลัย พรรณ เล็ต สุข

ป.6 โรงเริย นมานีต าบุเ คราะ'ค์

วิห ย์ป ระถม

914

3101630234

เล็ก ชายวัช รพล เตชเรีอ ง

ป.ร โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย์ป ระถม

915

3101630502

เล็ก ชายวัช รากร อ่อ นพร์อ ม

ป.4 โรงเรีย นเทพมิต รดัก ษา

วิห ย์ป ระถม

916

3101631027

เล็ก หญิง วัช ร ไชยข่า นี

ป.6 โรงเริย นรตาแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

917

3101631028

เล็ก หญิง วัช รีว รรณ สุเ มธากฺล วัฒ น่

ป.ร โรงเรีย นรดาแม่พ ระ

วิห ย์ป ระถม

918

3101631029

เล็ก ชายวาทิต ย' นวลฟฺม วัก ษ์

ป.6 โรงเรีย นรดาแปพระ

วีท ย์ป ระถม

919

3101631576

เล็ก หญิง วาธิณ ็ วัย พรรณป

ป.6 โรงเรีย นวมีน ท,รีวิท ยา (พื้วเหมีง)

วิท ย์ป ระถม

920

3101631031

เติก หญ ิง วาเศรษ เ ไกรสินอุ'

ป.6 โรงเรีย นรดาแปพระ

วิท ย์ป ระถม

921

3101631030

เล็ก หญิง วาสิต า เรียงร์งโรจน'

ป.5 โรงเรีย บรดาแปพระ

วิห ย์ป ระถม

922

3101631032

เล็ก หญิง วิช ญาลา ทองคำ

ป.ร โรงเรีย นรดาแปพระ

วิห ย์ป ระถม

923

3101630503

เล็ก หญิง วิช ญาตา ปริก รรมดัล ป

ป.6 โรงเรีย นเทพมิต รดัก ษา

วีท ย์ป ระถม

924

3101631033

เล็ก หญิง วิช ญาตา ระวัง วงค์

ป.6 โรงเรีย นรดาแปพระ

วิห ย์ป ระถม

925

3101630504

เล็ก หญิง วิณ ิช ยา วัก ษาหรัพ ฝ

ป.ร

วีท ย์ป ระถม

926

3101631459

เล็ก หญิง วิภ าคา โพธิเ พชร

ป.6 โรงเรีย นมานีต าบุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

927

3101631034

เล็ก หญิง วิภ าพร คงมั่น

ป.5 โรงเรีย นรดาแปพระ

วิห ย์ป ระถม

928

3101631460

เล็ก หญิง วิภ าวิ กองวัต ป

ป.ร

วิห ย์ป ระถม

929

3101630235

เล็ก ชายวีช ุ พรายพรรณ

ป.4 โรงเรีย นอบุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วีห ย์ป ระถม

930

3101631461

เล็ก หญิง วิม ลณัฐ สิม สุว รรณ

ป.6 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

วิห ย์ป ระถม

931

3101631035

เล็ก หญิง วิร มณ หทิ'ยวสืว งค์

ป.6 โรงเรีย นรีต าแปพระ

วิท ย์ป ระถม

932

3101631036

เด็ก หญิง วิว ัฎ ชญาย์ สถาพรจิต รกฺล

ป.5 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิห ย์ป ระถม

933

3101630236

เล็ก หญิง วิร ากานต' ร)ดัง

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วีห ย์ป ระถม

934

3101631037

เล็ก ชายวิร ิท ธ'ภร บวรเวช

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

935

3101630333

เล็ก ชายวิร ีห ธิพ ล ฎ่ห อง

ป.4 โรงเรีย นจอย

วิท ย์ป ระถม

936

3101631038

เล็ก หญิง วิศ รตา ดัวัฟ ันป

ป.5 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วีห ย์ป ระถม

937

3101631039

เล็ก หญิง วีร ดัท รา ว,ผิก ราาทิ

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ย์ป ระถม

938

3101631040

เล็ก ชายวีร วิพ รรธ สังขป,ญโญ

ป.ร

วิท ย์ป ระถม

939

3101631577

เล็ก หญิง วีว ัย า ชุท วด

ป.ร โรงเรีย นวมีบ ทร์ว ิท ยา (สัว เหมีง )

วิท ย์ป ระถม

940

3101631462

เล็ก ชายๅผิฟ ้'ย รนทชุม

ป.4 โรงเรีย นมานีต าบุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

941

3101630273

เด็ก ชายไวทย' ลั่น เผ่า พงษ์

ป.6 โรงเรีย นอบุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วีห ย'ประถม

942

3101631041

เล็ก หญิง ศกลวัต น' แก้ว พรสวรรค์

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิห ย'ประถม

943

3101631042

เด็ก หญิง ศตานัน ห' วัน หร'ประเสริฐ

ป.4 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิห ย์ป ระถม

944

3101631578

เล็ก หญิง ศรสวรรค์ มั่งมี

ป.6 โรงเรีย นวมีบ หร์ว ิท ยา (พื้วเหมิง)

วิห ย์ป ระถม

945

3101631043

เล็ก หญิงศวัณ ย'วัชต' ทิพ ย์เ พชร

ป.ร โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

พื้อ -สๆล

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

โรงเริย น

พื้น

โรงเรีย นเทพมิต รดัก ษา

โรงเรีย นมานีด าบุเ คราะห์

โรงเรีย นธิต าแม่พ ระ

วิช านี่ส อบ

27/51

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

20/12/2562

ประกาศรายชอผู้น สัห ธั๋ส อบ การนข่งร่เ'นทางวิรทการ ระ๘'นนานาชาศิ ประจำฃ พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับ เขตที่บ ที่ สอบวิ'นอาทํต ปที่ 12 มกราคม 2563
รชา วิท ยาศาสตร์ ระดับ ประถมดัก ษา
สำนีก งาบเขตที่น ที่ก ารดัก ษาประทมดัก ษาสุร าษฎร์ธ านี เขต 1
ณ อาคารมานตา ฟ้น้ 3 ป.6/8 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

ห ้อ ง ส อ บ ท ี่
o

Q

^ ๗^

ส่า คับ
vi

เลขประจ่า ตัว
สอบ

946

3101631044

เด็ก หญิง ศรีย า เพขรเรยง

ป.6 โรงเรยนธิด าแปพระ

วิท ปประทม

947

3101631766

เด็ก หญิง ศดั/วิต ต่ พรหมดัน ทร์

ป.ร โรงเรยนสารสาสน์ว ิเ ทศสุร าษฎรธานี

วิทย'ประทม

948

3101631045

เด็ก หญิง ศศิธ ร เหรีย ญวิท ยาๆล

ป.ร โรงเรยนธิต าแม่พ ระ

วิท ปประทม

949

3101631046

เด็ก หญิง ศดัร ัศ นิ เที่ช รรัด น้

ป.4 โรงเรยนธิด าแปพระ

วิท ปประทม

950

3101631047

เด็ก หญิง ศดัว ิม ล นิจ ดัน ทรฬนศร

ป.6 โรงเรยนธิด าแม่พ ระ

วิท ปประทม

951

3101631711

เด็ก ขายสัก ด็พ ล โคต^โย

ป.ร โรงเรยนอไ)บาลห!)น้อ ย

วิห ปประถม

952

3101630237

เด็ก ขายดัก ย'ศรณ์ แกวนิศ ร

ป.6 โรงเรยนอไ)บาลสุร าษฎรธานี

วิท ปประทม

953

3101631048

เด็ก หญิง ดัร ดา สุน ทรป็ย ะฬนธิ

ป.6 โรงเรยนธิด าแปพระ

วิท ย์ป ระถม

954

3101631049

เด็ก หญิง ดัร นิ'uvf ตริเมต

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ปประทม

955

3101630238

เด็ก หญิง ดัร ประภา นุนิ

ป.6 โรงเรีย นอไ)บาลสุร าษฎรธานี

วิท ปประทม

956

3101631579

เด็ก หญิง ดัร ภัส สร ถํ้า ดัน หร

ป.6 โรงเรีย นวนิบ ทรวิท ยา (ภัว เหนิง )

วิท ชประถม

957

3101631463

เด็ก หญิง ศิร กัส สร แท่น มณี

ป.6 โรงเรีย นมานีด าไ)เคราะห์

วิห ย่ป ระถม

958

3101631050

เด็ก หญิง ดัร ภัส สร เพชรด,ก

ป.ร โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ปประถม

959

3101630505

เด็ก ขายดัร วิข ญ ิ หา)น้อย

ป.4 โรงเรีย นเทพนิด รดัก ษา

รทปประถม

960

3101631464

เด็ก ชายดัร ณ รัด นแก้ว

ป.ร โรงเรีย นมานีต าไ)เคราะห์

วิห ย์ป ระถม

961

3101630239

เด็ก หญิง ดัร กานคา ฬฌน้ใ หญ่

ป.4 โรงเรีย นอไ)บาลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย'ประถม

962

3101631580

เด็ก หญิง ส์ร การป หน้ว งเหนี่ย ว

ป.ร

วิทย'ประทม

963

3101631465

เด็ก หญิง ดัร ทํพ ปประกา เกร!แก้ว

ป.5 โรงเรีย นมานีต าไ)เคราะห์

วิท ปประถม

964

3101631466

เด็ก ขายดัว กร คงสุข

ป.ร

วิท ปประถม

965

3101631712

เด็ก ชายดัว กร ปวยเกส์ย ง

ป.6 โรงเรีย นอไ)บาลหไ)น้อ ย

วิท ปประทม

966

3101631467

เด็ก ขายดัว ภัท ร เรองทองรม

ป.6 โรงเรีย นมานีต าไ)เคราะห์

วิท ปประถม

967

3101631051

เด็ก หญิง สุณ ีส า ขฟ้บ

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ปประทม

968

3101631052

เด็ก หญิง สุท ธิน ิ น้วชฺม

ป.ร โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ยประถม

969

3101630506

เด็ก ชายสุก กร รัก ษาพราหมณ ี

ป.ร

970

3101631468

เด็ก ขายสุก กร สุก ราช

ป.ร โรงเรีย นมานีต าไ)เคราะห์

วิท ปประถม

971

3101630334

เด็ก ขายสุภ ณีฐ นี่ว สุก กร

ป.6 โรงเรีย นจอย

วิท ปประถม

972

3101630240

เด็ก ขายสุภ ณีฐ สุว รรณโณ

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ปประถม

973

3101631469

เด็ก หญิง สุก รัส นี่ นวลคล้า ย

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ปประถม

974

3101631581

เด็ก ขายสุก สิน จารฺบ รีร ัก ษ์

ป.6 โรงเรีย นวนิน ทร์ว ิท ยา (ภัว เหนิง )

วิท ปประถม

975

3101631053

เด็ก ขายสุภ ัช ฬดเน้น ปม

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิห ปประถม

976

3101631054

เด็ก หญ ิง สุภ าพ้ห ธิ พรหมประด็ษ !3

ป.6 โรงเรีย นธิต าแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

977

3101631470

เด็ก หญ ิง สุภ าฟึข ญ ่ กาฬดัน โท

ป.4 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ย่ป ระถม

978

3101631472

เด็ก หญ ิง สุภ าฟิช ญ ่ ณ รัง ษ ์

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ปประถม

979

3101631471

เด็ก หญ ิง สุภ าฟิข ญ ่ เทพธิญ ่ญ ่

ป.4 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ยํป ระถม

980

3101631473

เด็ก หญ ิง สุภ าฟ้ช ญ ่ หวานทอง

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิท ปประถม

นี่อ -สฤล

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

โรงเรยน

นี่น

โรงเรีย นวนิน ทรวิท ยา (ดัว เหนิง )

โรงเรีย นมานีต าไ!เคราะห์

โรงเรีย นเทพมิต รดัก ษา

วิช าที่ส อบ

วิท ปประถม
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ประกาศรายริ}อผู้มสิฬ &สอบ การนข่งฟ้'นหางวิช าการ ระทัน นานาชาศิ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระสับ เขตที่น ที่ สอบวิ',นอาทิต ย์ท ี่ 12 มกราคม 2563
วิช า วิท ยาคาสตรี ระสับ ประถมสิก ษา
สำนีก งานเขตที่น ที่ก ารสิก ษาประทมสิก ษาสุร าษฎรีธ านี เขต 1
ณ อาคารมานีค า อัน 3 ป.6/9 โรงเรีย นมานีต าบุเ คราะห์

ห้อ งสอบที่

โรงเรีย น

วิช าที่ส อบ

29

ส่า สับ
ที่

เสขประจำตัว
สอบ

981

3101631055

เด็ก หญิง (ริก ิค รา อเนกศฺภ หล

ป.6 โรงเรีย นรคาแปพระ

วิท ย์ป ระทม

982

3101630241

เด็ก หญิง ศฺภ ิส รา เกษมสิห !!พร

ป.4 โรงเรีย นอบุบ าลสุร าษฎรีธ านี

วิท ย์ป ระกบ

983

3101631056

เด็ก หญิง ศฺภ ิส รา สมเขาใหญ่

ป.5 โรงเรีย นรดานม'พระ

วิท ย์ป ระทบ

984

3101631525

เด็ก หญิง โศภิษ ฐา เจรีญ สุข

ป.5 โรงเรีย นมานีต าบุเ คราะห์

วิท ย์ป ระทม

985

3101630335

เด็ก หญิง สริ]ตา อภิวิ'นห์

ป.6 โรงเรีย นจอย

วิท ย์ป ระถม

986

3101630507

เด็ก ชายสงกรานต์ ระห้ส ด็

ป.6 โรงเรีย นเทพมิต รสิก ษา

วิท ย์ป ระถม

987

3101631474

เด็ก ชายสดาบุ วงค'สุวรรท!

ป.6 โรงเรีย นมานีด าบุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

988

3101631057

เด็ก ชายสมาf ท ทองเขาล้า น

ป.ร โรงเรีย นรดาแปหระ

วิท ย์ป ระทม

989

3101630508

เด็ก ชายสรวิช ญ่ เพชรแกว

ป.6 โรงเรีย นเทพมิต รสิก ษา

วิท ย์ป ระทม

990

3101630336

เด็ก ชายสรวิช ญ่ สุข ศรี

ป.4 โรงเรีย นจอย

วิท ย์ป ระทม

991

3101631713

เด็ก ชายสรวิช ป ป'วมาค

ป.4 โรงเรีย นอบุบ าลหบุป อย

วิห ยํป ระทม

992

3101631475

เด็ก หญิง ส?ญญา กาหอ

ป.5 โรงเรีย นมานีต าบุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

993

3101631058

เด็ก หญิง ส?ลพร เล้งส่ง

ป.ร โรงเรีย นรดาแปพระ

วิท ย์ป ระทม

994

3101630509

เด็ก หญิง สรตา โสดกิ? ตนฬนข์

ป.6 โรงเรีย นเทพมิต รสิก ษา

วิท ย์ป ระถม

995

3101631476

เด็ก หญิง สรีน ธร ศรีเลิศ

ป.6 โรงเรีย นมานีต าบุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

996

3101631083

เด็ก หญิง สโรชา แฟหว่อ ง

ป.4 โรงเรีย นธดาแม่ห ระ

วิห ย์ป ระถม

997

3101631477

เด็ก หญิง สลิล ทิพ ย์ ปล้อ งนิร าศ

ป.ร โรงเรีย นมานีด าบุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

998

3101630242

เด็ก หญิง สวภัท ร ตรดีเลิศ

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎรีธ านี

วิท ย์ป ระถม

999

3101631714

เด็ก ชายสัจ จานนท์ อัม ประเสรีฐ

ป.ร

โรงเรีย นอบุบ าลหบุป อย

วิท ย์ป ระทม

1000

3101630510

เด็ก ชายสัช ฌ ฺก ร บุ้ย วงต์

ป.6 โรงเรีย นเทพมิต รสิก ษา

วิท ย์ป ระทม

1001

3101630243

เด็ก ชายสัณ หถ่ใ ฐ ศรีเมอง

ป.6 โรงเรีย นอบุบ าลสุร าษฎ?ธานี

วํท ย์ป ระทม

1002

3101631059

เด็กชายสัทเหท!ฐ บุ้ย เกษมสุข

ป.ร โรงเรีย นรคาแปพระ

วิท ย์ป ระถม

1003

3101630511

เด็ก ชายสัณ ห์ฟ ้ช ญ่ ถกษ่ด ี

ป.ร

วํท ย์ป ระถม

1004

3101631060

เด็ก ชายสัด ตบ,ษย์ ธรรมบ?วิต ์น ์

ป.6 โรงเรีย น!เดาแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

1005

3101631061

เด็ก หญิง สับ ตทหัย เรีอ งศรี

ป.4 โรงเรีย นรดาแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

1006

3101631715

เด็ก ชายสัน สกถต นิล ฟัฒ ป

ป.6 โรงเรีย นอบุบ าลฬบุป อย

วิท ย์ป ระถม

1007

3101631062

เด็ก หญ ิง สารตา สัน ตานนท์

ป.6 โรงเรีย นรดาแปพระ

วิท ย์ป ระถม

1008

3101631478

เด็ก หญิง สาวิต รี สัง ข์เอัอ

ป.4 โรงเรีย นมานีต าบุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

1009

3101631063

เด็ก หญิง สิด าพร นิม เรีอ ง

ป.6 โรงเรีย นรดาแม่ห ระ

วิท ย์ป ระถม

1010

3101631064

เด็ก หญิง สิด าพร มญิโ ชด็

ป.6 โรงเรีย นรดาแปพระ

วิท ย์ป ระถม

1011

3101631716

เด็ก หญิง สิต านน ธุษ ํต ากรท!

ป.ร โรงเรีย นอนุบ าลหบุป อย

วิท ย'ประถม

1012

3101631479

เด็ก หญิง สิต าปน รีก สสุล

ป.6 โรงเรีย นมานีต าบุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

1013

3101630512

เด็ก ชายสิห รภาคย์ รวยr i

ป.4 โรงเรีย นเทพมิต รสิก ษา

วิท ย์ป ระถม

1014

3101631717

เด็ก ชายสิห รภาคย์ สัง ข์ไ ข

ป.4 โรงเรีย นอบุบ าลหบุป อย

วิท ย์ป ระถม

1015

3101630337

เด็ก ชายสิป ปนนท์ ศรีย า

ป.4 โรงเรีย นจอย

วิท ย์ป ระถม

ริ}อ-สๆล

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

อัน

โรงเรีย นเทพมิต รสิก ษา
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ประกาศราย ริ}อ^‘ป ีส ์ห £สอบ การแช่ง ริ!นทางวิร ทการ ระa นนานารทฅิ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบนรก : ระดับ เขดพบที่ สอบวัน อาทิต ปที่ 12 มกราคม 2563
วิช า วิท ยาคาสตรี ระดับ ประถมสิก ษา
สำบัก งานเขตฟ้น ที่ก ารสิก ษาประถมส์ก ษาสิร าษฎรีธ านี 1ขต 1
ณ อาคารมานคา ริโน 3 ป.6/10 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

ห้อ งสอบที่

โรง เรีย บ

วิช าที่ส อบ

ริ}อ-สกฺล

ฟ้น

30

วิท ปประทม

1016

3101630513

เล็ก ชายสิรธีร ' ขวัญ แก้ว

ป.6 โรงเรีย นเทพมิต รสิก ษา

1017

3101631481

เล็ก หญิง สิร ีน รี สิท ิพ ากร

ป.ร

1018

3101630244

เล็ก ชายสิร ภพ โกละกะ

ป.6 โรงเรีย นอไ!บาลสิราษ-ฎรีธ านี

วิท น้ป ระถม

1019

3101631065

เล็ก หญิง สิร ภัท ร ทองสง

ป.4 โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ปประทม

1020

3101631480

เล็ก ชายสิร วิช ญิ ภัก ดีพ ล

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิห ปประถม

1021

3101630338

เล็ก หญิง สิร าวรรณ นุช ่ว ย

ป.6 โรงเรีย นจอย

วิท ปประทม

1022

3101631066

เล็ก หญิง สิร ีก ร โอวรารีน ห์

ป.6 โรงเรีย นธิต าแม่พ ระ

วิห ปประทม

1023

3101631067

เล็ก หญิง สิร ีก ัญ ญา วิบ ัข คิษ ฐ

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแปพระ

วิท ย์ป ระถม

1024

3101631767

เล็ก หญิง สิร ิญ าดา อดีเ ทพสถิต

ป.ร

โรงเรีย นสารสาสน้ว ิเ ทศสิร าษป็ร ีธ านี

วิท ปประถม

1025

3101631582

เล็ก หญ ิง สิร ิณ รีฎ

ป.ร

โรงเรีย นวปีน ทรีว ิท ยา (บัว เหปิง)

วิห ปประถม

1026

3101631068

เล็ก หญิง สิร ีน ญา นุญ เฟ้ช รี

ป.4 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ปประถม

1027

3101631069

เล็ก หญิง สํร ีฟ ้ช ช่า ค่าร{มภ

ป.4 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิห ปประถม

1028

3101630514

เล็ก หญิง สิร ีภ ัท ร จัน ทรีน วล

ป.6 โรงเรีย นเหพปีต รสิก ษา

วิห ปประถม

1029

3101631583

เล็ก หญิง สิร ีภ ัท ร แช่ห ส์ม

ป.5 โรงเรีย นวปีน ทรีว ิท ยา (บัว เหม่ง )

วิท ชประถม

1030

3101630245

เล็ก หญิง สิร ิว ิม ล พัฌ นภากรณ์

ป.ร โรงเรีย นอนุบ าลสิร าษฎรีธ านี

วิท ชประถม

1031

3101631070

เล็ก หญิง สิก ทตา นาคแกมทอง

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ปประถม

1032

3101631071

เล็ก หญิง สิภ ถตา เวชก.ล

ป.ร

วิห ย์ป ระถม

1033

3101631718

เล็ก ชายสกถษฎ์ จัน หนุณ ี

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิท ปประถม

1034

3101631482

เล็ก หญิง สิภ ัล ยา ทาวโรส/!ล

ป.6 โรงเรีย นมาปิต านุเ คราะห์

วิห ปประถม

1035

3101631719

เล็ก หญิง สฺร ทนฟ้น ห้ เพชรสิว รรณ์

ป.ร โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิท ชประถม

1036

3101631720

เล็ก หญิง สิบ ัญ ญา ฟ้ริ}ดมโน

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

วิห ย์ป ระถม

1037

3101631072

เล็ก หญิง สิช าบัน ห' หิต หนุ

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ปประถม

1038

3101630246

เล็ก หญิง สิช านาท สีแ ดงสิ

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสิร าษฎร'ธานี

วิท ย์ป ระถม

1039

3101630247

เล็ก หญ ิง สทธิก านต์ จัน ทรีภ ูช งค'

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสิร าษฎร'ธานี

วิท ปประถม

1040

3101631483

เล็ก หญิง สิธ าทิพ ย' บัว หรา

ป.6 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

1041

3101630515

เล็ก ชายสธาสิน แปมริ}น

ป.6 โรงเรีย นเทพมิต รสิก ษา

วิห ปประถม

1042

3101631073

เล็ก หญิง สิธ าสิน นุเ สน้ห ์

ป.ร โรงเรีย นธิต าแปพระ

วิท ปประถม

1043

3101630248

เล็ก หญิง สิธ าสิ! ! นุญ ขวัญ

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสิร าษฎรีธ านี

วิท ปประถม

1044

3101631484

เล็ก หญิง สิพ รรนีส า นวลวัฒ ป

ป.6 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

วิท ปประถม

1045

3101630516

เล็ก หญิง สิฟ ้ช ชา นุเริ}อ

ป.6 โรงเรีย นเทพปีด รสิก ษา

วิห ปประถม

1046

3101630249

เล็ก หญิง สฺฟ ้ช ชา สินุม

ป.ร โรงเรีย นอนุบ าลสิร าษฎร'ธานี

วิท ย'ประถม

1047

3101631074

เล็ก หญ ิง สิพ ิช ผาย' อิน นุฬฌน'

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ปประถม

1048

3101631075

เล็ก หญิง สิพ ิช ญา ทองเสรีม

ป.5 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ย'ประถม

1049

3101630518

เล็ก หญิง สิพ ิช ญา เพชรปวย

ป.6 โรงเรีย นเทพมิต รสิก ษา

วิท ปประถม

1050

3101630517

เล็ก หญิง สิฟ ้ช ญา แสงสิว รรณ

ป.6 โรงเรีย นเทพมิค รสิก ษา

วิห ย์ป ระถม

i

เสรีฐ โสฟ็ส

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

โรงเรีย นมานีค านุเ คราะห์

โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิทย‘ประทม
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ประกาศรายชอผู้ม ีส ํห ธิ้ส อบ การแข่ง ร่เนหางวิช าการ ระคัน นานา'ชาศิ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก ะ ระคับ เขตพื้น ที่ สอบวัน อาทิต ชุท ี่ 12 มกราคม 2563
วิชา วิท ยาศาสตร์ ระคับ ประถมคัก ษา
สำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารคัก ษาประถมคัก ษาสราษฎร์ธ านี 1ขต 1
ณ อาคารมานิด า ฟ้น 2 ป.6/11 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

ห ้อ ง ส อ บ ท ี่
"3 1

ส่า ดับ
ที่

เลขประจำคัว
สอบ

1051

3101631485

เด็ก หญิง สภชาพร ราชอวาง

ป.6 โรงเ?ยนมานิต าชุเ คราะห์

วิท ยํป ระถม

1052

3101631486

เด็ก หญิง สภนิช า คัน ดีค ุณ าภรณ่

ป.6 โรงเ?ยนมานัต าชุเ คราะห์

วิท ชุป ระถม

1053

3101631487

เด็ก หญิง สคัส สร จัน หร์เ รีอ ง

ป.4 โรงเ?ยนมานิต าชุเ คราะห์

วิท ชุป ระถม

1054

3101631076

เด็ก หญิง สภาพร รื่น หอม

ป.6 โรงเ?ยนรดาแปพระ

วิท ชุป ระถม

1055

3101631077

เด็ก หญิง สภาวดี อุ่น เจ?ญ

ป.ร โรงเ?ยนรดาแม่พ ระ

วิทย'ประถม

1056

3101631584

เด็ก หญิง สภาสืน ี ค่าศ?

ป.ร โรงเ?ยนวมํน ทร่ว ิท ยา (คัว เหมิง )

วิห ชุป ระถม

1057

3101631078

เด็ก ชายสรคัก ดี เสือ สวิ

ป.6 โรงเ?ยนรดาแม่พ ระ

ไทชุ'ประถม

1058

3101631488

เด็ก หญิง สวัส วดี ค่า รอด

ป.6 โรงเ?ยนมานิต านุเ คราะห์

วิท ชุป ระถม

1059

3101631079

เด็ก ชายสวฟ้ช จัน ทร์ส ขศ?

ป.6 โรง1?ยนรดาแปพระ

วิท ชุป ระถม

1060

3101631489

เด็กชายสวรรทเร่!,ย จัน ทร์ณ รงค์

ป.4 โรง L?ยนมานิต านุเ คราะห์

วิท ชุป ระถม

1061

3101631081

เด็ก ชายสไจัก ฃณ่ ไจเพชร

ป.6 โรงเ?ยนรดาแปพระ

วิท ชุป ระถม

1062

3101631080

เด็ก ชายสวิจ ัก ฃณ่ แสงเ??อหนุบ

ป.4 โรงเ?ยนรตาแม่พ ระ

วิท ย์ป ระถม

1063

3101631082

เด็ก หญิง สวิส าข่ ชุจ ัน ทร์

ป.6 โรง L?ยนธิ ตาแปพระ

วิท ชุป ระถม

1064

3101631123

เด็ก หญิง เสาวคัก ษณ ์ ศ?สวัส ดั๋

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ชุป ระถม

1065

3101631129

เด็ก หญิง โสรชา แปหสิม

ป.ร โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

ไทย'ประถม

1066

3101630519

เด็ก ชายหสยสํ ปีล ีอ ตโค้

ป.6 โรงเรีย นเทพมิต รคัก ษา

ไทย'ประถม

1067

3101631746

เด็ก หญิง ห์'ทยา เตชมณี

ป.6 โรงเรื่ย นอุ่น วัก 2 ภาษา

ไทย'ประถม

1068

3101631084

เด็ก ชายห์ว ัญ กทษฎิ้ ทิพ ชุ? ตป

ป.6 โรงเ?ขน§ตาแปพระ

วิท ชุป ระถม

1069

3101631523

เด็ก หญิง เหมิอ นฝัน แย้ม แสง

ป.6 โรงเ?ยนมานิต านุเ คราะห์

วิห ย'ประถม

1070

3101631085

เด็ก หญิง อคิ? ชชุ หชุข ่า

ป.ร โรงเรื่ย นธิด าแปพระ

ไทย'ประถม

1071

3101631490

เด็ก หญิง อนีร ญา ผลาสืง ห่

ป.6 โรงเ?ยนมาบิด านุเ คราะห์

รทชุป ระถม

1072

3101631086

เด็ก หญ ิง อนีร ญ าร์ คาวสวรรณ

ป.5 โรงเ?ยนธิด าแปพระ

วิห ชุป ระถม

1073

3101631491

เด็ก ชายอดีเ ทพ วักสวัสดี"

ป.ร

โรงเรื่ย นมานิต านุเ คราะห์

วิทย‘ประถม

1074

3101631492

เด็ก ชายอดีว ัณ ณ ี จัน ทร์เ รยด

ป.4 โรงเ?ยนมานิต านุเ คราะห์

ไทย'ประถม

1075

3101631087

เด็ก ชายอดีว ิช ญิ ทองยอด

ป.6 โรงเรื่ย นธิด าแม่พ ระ

ไทชุป ระถม

1076

3101631493

เด็ก ชายอรภร นาคสด

ป.4 โรงเรื่ย นมานิต านุเ คราะห์

ไหชุป ระถม

1077

3101631088

เด็ก หญ ิง อรชา ใจเรi ยม

ป.ร

โรงเ?ยนธิค าแปพระ

วิท ชุป ระถม

1078

3101631089

เด็ก หญ ิง อรชา สวรรณชุว ัก ษ์

ป.6 โรงเ?ยนธิด าแปพระ

วิท ชุป ระถม

1079

3101631494

เด็ก ชายอรวัศ เวชฦล

ป.6 โรงเ?ขนมานิด านุเ คราะห์

รหชุป ระถม

1080

3101631090

เด็ก หญิง อนงค์น าท มณีว รรณ

ป.6 โรงเ?ยนธิต าแม่พ ระ

ไทย'ประถม

1081

3101630250

เด็ก หญิง อนรรบวี ชุข ่ว ย

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสราษฎร์ธ านี

วิท ชุป ระถม

1082

3101630251

เด็ก ชายอนัน ตฟัช ร์ ฟัน ธ'วิช าดีฦล

ป.5 โรงเรีย นอนุบ าลสราษฎร์ธ านี

วิห ชุป ระถม

1083

3101630520

เด็ก ชายอนัน ต์ย ศ ด่านิล

ป.6 โรงเรีย นเทพมิต รคัก ษา

ไหชุป ระถม

1084

3101631495

เด็ก ชายอนาดีน หวัง เจ?ญ

ป.6 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

รหชุป ระถม

1085

3101631496

เด็ก ชายอนิว ัด ฟ้ษคชุ'ท

ป.ร

ไทชุป ระถม

ปอ-สทล

www.obecimso.n0t/web63/office/reportStdRoomPlaceAll.php

โรงเ?ยน

พื้น

โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิช าที่ส อบ
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ริ}

tl VJ.PI. 2563

ป ระmp|ราย อ ฮ ส ิ ห ธ ิ ส อ ม การแข่ง ข่โ นทางวิช าการ ระพัน นานาชาติ ประจำ
รอบแรก : ระพับ เขตพื้น ที่ สอบวัน อาทิต ปที่ 12 มกราคม 2563
รชา วิท ยาคาสตริ ระพับ ประถมสืก ชา
สำฟ้ก งานเขตพนที่ก ารสืก ชาประถมสืก ชาสุร าษ ฎร์ธ านี 1ขต 1
ณ อาคารมานีด า ร็โน 2 ป.6/12 โรงนิ๒ นมานีด าบุเ คราะห์

ห ้อ ง ส อ บ ท ี่
^ o
~'

^๗

ล่าพับ
ที่

เลขประจ่า พัว
สอบ

1086

3101631585

เด็ก หญิง อภิช ญา จิตสคนธ'

ป.6 โรงเรีย นวมิน ทริว ิท ยา (อัว เหมิง )

วิท ปประถม

1087

3101631091

เด็ก หญิง อภิช ญา แดงนาวา

ป.6 โรงเรีย นรดาแม่พ ระ

วิห ปประถม

1088

3101631499

เด็ก ชายอภิเดชบ' ฉิม เรศ

ป.6 โรงเรีย นมานีด าบุเ คราะห์

วิท ยัป ระถม

1089

3101631092

เด็ก ชายอภิว ัก ป ขฺน หองแก้ว

ป.5 โรงเรีย นรดาแม่พ ระ

วิท ปประถม

1090

3101631497

เด็ก ชายอภิว ัฒ น์ ยานีา ก

ป.ร โรงเรีย นมานีต า!!เคราะห์

วิห ย'ประถม

1091

3101631498

เด็ก หญ ิง อภิช ฎา ทองคำสิง

ป.6 โรงเรีย นมานีต าใ!เคราะห์

วิท ปประถม

1092

3101631093

เด็ก ชายอภิส ิท ธิ จิคราภิรมย'

ป.4 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิทย'ประถม

1093

3101631500

เด็ก หญิง อมรวัต น' จอมทวัก ษ์

ป.6 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

1094

3101630254

เด็ก หญิง อมรวัต ป พรหมเกํด

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ปประถม

1095

3101630252

เด็ก หญิง อมรวัด นี พัฒ นะ

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

รทชประถม

1096

3101630521

เด็ก หญิง อมรวัต น่ คร?(รี

ป.6 โรงเรีย นเทพมิด รสิก ชา

รทย'ประถม

1097

3101630253

เด็ก หญิง อมรวัต น' เศวตศํล ป๋

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ย์ป ระถม

1098

3101631501

เด็ก หญิง อมราวัถ เท! มากแก้ว

ป.6 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

วิท ปประถม

1099

3101630255

เด็ก หญิง อมลวรรณ เนีอ งแก้ว

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎริธ านี

รทย'ประถม

1100

3101631502

เด็ก หญิง อมาวส ฦมิพ ิห ัก ห์

ป.4 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

รทย'ประถม

1101

3101630256

เด็ก หญิง อรณิช า วราข่ย

ป.ร โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

รทปประถม

1102

3101631503

เด็ก หญิง อรหัย สิร ีท อง

ป.6 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

วิท ย์ป ระถม

1103

3101631094

เด็ก หญ ิง อรนรน จิตสงค'

ป.ร โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ปประถม

1104

3101630522

เด็ก หญิง อรปรีย า เข่ญ ทอง

ป.6 โรงเรีย นเทพมิด รฝ็ก ษา

วิท ย'ประถม

1105

3101630257

เด็ก หญิง อรพิช ญา นุเภิด

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าช-ฎร'ธานี

วิห ย่ป ระถม

1106

3101631095

เด็ก หญิง อรยา ยอดขยัน

ป.5 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

รทยัป ระถม

1107

3101631096

เด็ก หญิง อรีญ ชป ธรรมานวัก ป

ป.5 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิท ปประถม

1108

3101631721

เด็ก ชายอริญ ชย์ เหล่า สกุล

ป.ร

วิท ย์ป ระถม

1109

3101631098

เด็ก หญิง อริส า คงเค็ม

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

รทย'ประถม

1110

3101631504

เด็ก หญิง อริส า ใจกว้า ง

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

รทปประถม

1111

3101631097

เด็ก หญิง อริส า เส์อ นหนุว งสิ

ป.ร โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

รหปประถม

1112

3101631505

เด็ก หญ ิง อรสา ทองชนะ

ป.ร

วิท ยัป ระถม

1113

3101630258

เด็ก หญิง อสิส า พรหมฟวย

ป.5 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิท ปประถม

1114

3101631506

เด็ก หญิง อสิน ดา ศรีฒ ีอ ง

ป.ร

รทปประถม

1115

3101631106

เด็ก ชายอเด็ก ชานเดอริ พัท สพัล เลอริ

ป.5 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

รทปประถม

1116

3101630523

เด็ก หญิง อสมาภรณ์ พัฒ น์ช นะ

ป.6 โรงเรีย นเทพมิค รฝ็ภ ชา

วิท ย'ประถม

1117

3101630524

เด็ก ชายอัค รพล อัศ นีย วงสิ

ป.ร

วิห ปประถม

1118

3101631507

เด็ก ชายอัค รวิน ฬ อัม พัช นี

ป.4 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

รทปประถม

1119

3101631508

เด็ก หญิง อัจ จริย า อิน ทรกำเหนีด

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

รทปประถม

1120

3101631099

เด็ก หญิง อัญ ข่ส า นิล วัช รมณี

ป.5 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

รหปประถม

^อ-สกุล
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ฟ้น

โรงเรีย น

โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

โรงเรีย นเทพมิต รสิก ชา

วิช าที่ส อบ
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ประกาศรายชอผู้ฟ ้ส ่ห ธั๋ส อบ การนซ่ง ฟ้'นหางวิช าการ ระดับ นานา'ชาติ ประจำปี W.PI. 2563
ร อ บ แ ร ก : ร ะ ด ับ เข ต พ น ท ี่ ส อ บ ว ิ' น อ า ท ิต ป ท ี่ 12 ม ก ร า ค ม 2563

ร ชา ว ิท ย า ค ่า ส ต ร ์ ร ะ ด ับ ป ร ะ ถ ม ส ก ษ า

11
<
ลำดับ

ลำฟ้ก งาบเขตพนที่ก ารสกษาประถมสกษาสุร าษฎ'ร์ธ าปี เขต 1
ณ อาคารมานิต า ป้น ้ 2 ป.6/13 โรงเ?ยนมานีต าบุเ คราะห์

ที่

เลขประจ่า คัว
สอบ

1121

3101630259

เด็ก หญิง อัญ ญา ดัน หร์เ สีย ว?

1122

3101630260

1123

ฟ้น

ร!อ-สๆล

ค่นิ

โรงเ?ยบ

บุ
โรงเ?ยนอ บ
บ
ุ าลสุราษฎร์ธานี

หัอ งสอบที่

33
วิช าที่ส อบ

ป.4 โรงเ?ยนอ บ าลสราษฎร์ธ านี

วิห ปประถม

เด็ก หญิง อัฐ ชนกมล ถกษ่ต ิ

ป.ร

รทปประถม

3101631100

เด็ก หญิง อัณ ?ตบ' ศ?ยาภัย

ป.6 โรงเ?ยนรคาแปพระ

รทชประถม

1124

3101631509

เด็ก ชายอับ คาฟ้'น ๅฒ ิด ัก

ป.ร โรง1?ยนมานีด าบุเ คราะห์

วิท ปประถม

1125

3101631586

เด็ก หญิง อัน นา ดับ หร์ฦ ล

ป.6 โรงเ?ยนวนิน หร์ว ิท ยา (ดัว เหนิง )

วิห ปประถม

1126

3101631101

เด็ก ชายอัฟ ฟาน น้น ตสีน 3

ป.6 โรงเ?ยนรดาแม่พ ระ

รทปประถม

1127

3101631102

เด็ก หญิง อัม ฟ้ก า พงปไทย

ป.ร โรง1?ยนรตาแม่พ ระ

รทย์ป ระถม

1128

3101630339

เด็ก หญิง อัย ฎา สมปติม าก

ป.ร โรงเ?ยนจอย

วิท ย์ป ระถม

1129

3101631103

เด็ก หญิง อัย ฟัช ร โรจบสา?มกกิจ

ป.ร

วิท ปประถม

1130

3101631722

เด็ก ชายอัค ่ฮ า? ค่า สิเนีย ว

ป.6 โรงเ?ยนอบุบ าลหบุน ้อ ย

รทชประถม

1131

3101630261

เด็ก ชายอัษ ฎาๅธ พ้น ภัย

ป.ร โรง1?ยนอบุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

รทย่ป ระถม

1132

3101631104

เด็ก หญ ิง อาภากร๔ โชติธ นที่'กษ่

ป.6 โรงเ?ยนรตาแม่พ ระ

รทย'ประถม

1133

3101630262

เด็ก หญิง อาภาภัท ร สีน วม

ป.6 โรงเ?ยนอบุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิห ปประถม

1134

3101630340

เด็ก หญิง อิก ขณา ถหร์โ รจนๆล

ป.ร โรงเ?ยนจอย

รทย'ประถม

1135

3101631105

เด็ก หญิง อิง ฟ้า มณีก าญจน์

ป.4 โรงเ?ยนรคาแม่พ ระ

รทย'ประถม

1136

3101631510

เด ็ก ช ายอ ิห รฟ ัห ร์ บุห ดัน ศ?ชาติ

ป.5 โรงเ?ยนมานีต าบุเ คราะห์

รหย์ป ระถม

1137

3101631511

เด็ก ชายอิน ฬช เนียมวิ'ชนะ

ป.6 โรงเ?ยนมานีด าบุเ คราะห์

รทย'ประถม

1138

3101630263

เด็ก ชายอิศ ราบุว ัฌ น้ 1เณีเอีย ค

ป.6 โรงเ?ยนอบุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

รทปประถม

1139

3101631512

เด็ก หญิง อิส ?ป ทหรฬฌน์

ป.6 โรงเ?ยนมานีต าบุเ คราะห์

รทย'ประถม

1140

3101631513

เด็ก หญิง อุม มึ๋ กลาหาญ

ป.ร โรง1?ขนมานีด าบุเ คราะห์

รทย'ประถม

1141

3101630529

เด็ก ชายเอกบติน ติ' ใบเวิน

ป.6 โรงเ?ยนเทพนิด รสกษา

รทอ้ป ระถม

1142

3101631124

เด็ก หญิง เอมสุข สุข ใหม่

ป.ร

โรงเ?ยนรดาแปพระ

วิท ปประถม

1143

3101631526

เด็ก หญิง โอบอ้อ ม สมสวิ'สติ

ป.ร โรงเ?ยนมานีต าบุเ คราะห์

รทย'ประถม

ติ'

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

โรงเ?ยนรคาแม่พ ระ

33/51

www.obecimso.net/web6 3/office/reportStdRoomPlaceAll.php

20/12/2562

ประกาศรายที่อ พู่ฆ สิห รสอบ การนข่ง ฟ้' นทางวิช าการ ระลับ นานา“ชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
ร อ บ แ ร ก : ร ะ ล ับ เข ต พ น ท ี่ ส อ บ ว ัน อ า ท ิต ย ์ท ี่ 12 ม ก ร า ค ม 2563

mm

ห้อ งสอบที่

วิช า ค ณ ิต ศ า ส ต ร ์ร ะ ล ับ ป ร ะ ถ ม ส ิก ษ า

สำบัก งาบเขตพื้น ที่ก ารสิก ษาประถมสิก ษาสุร าษฎร์ธ านี เขต 1
ณ อาคาร 6 สุค บธา ที่น 4 ห้อ ง 642 โรงเรีย นอนุบ าสุร าษฎร์ธ านี

34

ส่า ดับ
ที่

เลขประจำตัว
สอบ

1144

1101631131

เด็ก หญิง กชพรรณ วงสิก รด

ป.ร

1145

1101630343

เด็ก หญิง กนกกาญจน้ ทองเฝือ ก

ป.6 โรงเริย นเทพนีต รสิก ษา

1146

1101630001

เด็ก หญิง กนภวรรณ กรดจำนงค'

ป.5 โรงเริย นอ บ าลสิร าษฎรธานี

คณิต ประถม

1147

1101631132

เด็ก ชายกนกวัต ป แฟจํง

ป.ร

คณิต ประถม

1148

1101630002

เด็ก หญิง กนิษ ฐนาฎ ศรขวัญ

ป.ร โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1149

1101631133

เด็ก หญิง กมลชนก คงรอด

ป.4 โรงเริย นมานีต าบุเ คราะห์

คณิต ประถม

1150

1101630003

เด็ก ชายกมลภพ แก้ว สุก ใส

ป.6 โรงเริย นอบุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1151

1101631601

เด็ก หญิง กรชนก สํม ่เกลี้ย ง

ป.4 โรงเริย นอนบาลหบุน ์อ ย

คณิต ประถม

1152

1101630004

เด็ก หญิง กรภัท ร กลางณรงค์

ป.ร

1153

1101631134

เด็ก ชายกรมิษ ฐํ ชานาญนา

ป.4 โรงเริย นมานีต าบุเ คราะห์

คณิต ประทม

1154

1101630530

เด็ก ชายภรวิช ญิ ทิพ ย์ป ระชา

ป.ร

คณิต ประถม

1155

1101630344

เด็ก ชายกรวิช ญ์ อรใหญิ

ป.4 โรงเริย นเทพนีด รสิก ษา

คณิต ประถม

1156

1101630531

เด็ก ชายกถที่ท จีน หนีก

ป.5 โรงเริย นรดานปพระ

คณิต ประถม

1157

1101630345

เด็ก ชายกถฎากร ถ้า หลีม สิะ

ป.4 โรงเริย นเทพนีด รสิก ษา

คณิต ประถม

1158

1101630532

เด็ก ชายกฤตภาส แชเรัย ว

ป.4 โรงเรีย นรดาแม่พ ระ

คณิต ประถม

1159

1101630346

เด็ก หญิง กฤดิก า บัว อ่อ น

ป.6 โรงเริย นเทพมิต รสิก ษา

คณิต ประถม

1160

1101630005

เด็ก ชายกฤดิเ ตช วิท ิพ ย์ร อต

ป.6 โรงเริย นอบุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1161

1101631135

เด็ก ชายกฤคิธ ี แชมที่น

ป.6 โรงเริย นมานีต าบุเ คราะห์

คณิต ประถม

1162

1101630006

เด็ก ชายกฤษฎา ทรัพ ย์ป ระเสริฐ

ป.4 โรงเริย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1163

1101630007

เด็ก ชายกฤษฎากรณ ิ โกละกะ

ป.ร โรงเริย นอบุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1164

1101630008

เด็ก ชายกฤษฎั๋ กลสาบัญ

ป.4 โรงเริย นอบุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1165

1101630533

เด็ก ชายกฤษณ พงสิ ^บฤทัย

ป.ร

โรงเรีย นรดาแม่พ ระ

คณิต ประถม

1166

1101631602

เด็ก ชายกฤษตบุณ บุณ ยะต,ลานนท์

ป.ร

โรงเริย นอบุบ าลหบุน ้อ ย

คณิต ประถม

1167

1101630534

เด็ก ชายกวิณ สุร ัต นะพราหมณิ

ป.4 โรงเริย นธํต าแม่พ ระ

คณิต ประถม

1168

1101630009

เด็ก หญิง กวิน หรา เที่อบุญ

ป.6 โรงเรีย นอบุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1169

1101631136

เด็ก ชายกวิน ท์ พับ ทิม ทอง

ป.4 โรงเรีย นมานีต าบุเ คราะห์

คณิต ประถม

1170

1101631137

เด็ก ชายกษิด ิ้เ ดช คงแก้ว

ป.4 โรงเรีย นมานีต าบุเ คราะห์

คณิต ประถม

1171

1101630351

เด็ก ชายก้อ งภพ คงฉาย

ป.ร

โรงเรีย นเทพมิต รสิก ษา

คณิต ประถม

1172

1101630352

เด็ก ชายก้อ งภพ ริก ษาทรัพ ย์

ป.6 โรงเรีย นเทพมิต รสิก ษา

คณิต ประถม

1173

1101631529

เด็ก หญิง กะรัต ที่น เพชร

ป.6 โรงเรีย นวมิน ทร์ว ิท ยา (ที่วเหมิง)

คณิต ประถม

1174

1101630348

เด็ก หญิง กัญ ญ์ว รา ที่นนัย

ป.4 โรงเรีย นเทพมิต รสิก ษา

คณิต ประถม

1175

1101630010

เด็ก หญิง กัญ ญาภัท ร คงแก้ว

ป.ร โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1176

1101630347

เด็ก หญิง กัญ ญารัต น์ ไช ย รม

ป.6 โรงเรีย นเทพมิต รสิก ษา

คณิต ประทม

1177

1101631603

เด็ก หญิง กัญ พัช ญ' บัว สุว รรณ

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลหบุน ้อ ย

คณิต ประถม

1178

1101631138

เด็ก ชายกัณ £ บัญ ญาบุค ร

ป.5 โรงเรีย นมานีต าบุเ คราะห์

คณิต ประถม

ที่อ -สถล

www.obecimso.net/web63/office/reportStdRoomPla ceAll.php

ที่,น

โรงเริย น
โรงเริย นมานีต าบุเ คราะห์

บุ

โรงเริย นมานีด าบุเ คราะห์

โรงเริย นอบุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

โรงเริย นรดาแปพระ

วิช าที่ส อบ
คณิต ประถม
คณิต ประถม

คณิต ประถม
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ประภาศราย■ ชอฝ'ฟ้สิหธิ้สอบ การแข่ง นับ ทางวิร ทภาร ระตับ นานารททิ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระสับ เขตที่น ที่ สอบวัน อาทิต ย์ท ี่ 12 มกราคม 2563
วิช า คณ ิต คาสตร์ ระสับ ประถมสืก ษา
สำนัก งานเขตที่น ที่ก ารสัก ษาประถมสัก ษาสุร าษฎร์ธ านี เขต 1
ณ อาคาร 6 สคนขา นับ 4 ห้อ ง 643 โรงเรีย นอนุบ าสุร าษฎร์ธ านี

ลำดับ

ห ้อ ง ส อ บ ท ี่
^ ^
*■ ^

^

ที่

เลขประจำตัว
สอบ

1179

1101631139

เค็ก หญิง กัน ติช า ทองปานติ

ป.ร

1180

1101631604

เด็ก ชายกัน ติน ัน ทิ เกษ ตรรวากรณ ่

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลหบุน ้อ ย

คณิต ประถม

1181

1101631141

เด็ก ชายกัน ติน ัน ทิ ไตรศร

ป.ร โรงเรีย นมานีด าบุเ คราะห์

คณิต ประถม

1182

1101631140

เด็ก ชายกับ ติน ัน ทิ สวัสติ'วงษ์

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1183

1101630535

เด็ก หญิง กัน ยกรณิ กัภ ดีพ รหม

ป.ร

คณิต ประถม

1184

1101631530

เด็ก ชายกัม ปนาท ปวยสติต ป

ป.6 โรงเรีย นวนีน ทรีว ิท ยา (นัว เหนีง )

คณิต ประถม

1185

1101631605

เด็ก หญิง กัล ยกร ประทฺม สุว รรณ

ป.5 โรงเรีย นอบุบ าลหนุน ้อ ย

คณิต ประถม

1186

1101630536

เด็ก หญิง กัล ยกร โมควงสั

ป.4 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ประถม

1187

1101631142

เด็ก หญ ิง กัล ยวัก ป ชุล ีธ รรม

ป.ร โรงเรีย นมานีค านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1188

1101631606

เด็ก หญิง กัล ยวรรธนั รัก ษ์ศ รีห อง

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

คณิต ประถม

1189

1101630011

เด็ก หญิง กานด่พ ิช ชา ธรรมทิป กฺล

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1190

1101630349

เด็ก หญิง กานต์ร วี ศรประติษร)

ป.6 โรงเรีย นเทพปีต รสัก ษา

คณิต ประถม

1191

1101631595

เด็ก ชายกํค ดํโ ชค สัร ีว ัฒ นั

ป.6 โรงเรีย นอนุบาลก,ลบ,ดร

คณิต ประถม

1192

1101630537

เด็ก ชายกิต ติธ ิช ุ ทิพ ย์ม ณฑา

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ประถม

1193

1101630538

เด็ก ชายกิต ติพ ล แข่ส ิง

ป.ร โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ประถม

1194

1101630539

เด็ก ชายกิต ติภ ณ แสวงกาญจนั

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ประถม

1195

1101630012

เด็ก ชายกิต ิพ ัฌ น์ ทิวแพ

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1196

1101630350

เด็ก หญิง ก,ญฟ้ช ชา ภัท รชยาง/]ร

ป.4 โรงเรีย นเทพมิต รสัก ษา

คณิต ประถม

1197

1101630088

เด็ก หญิง เกดน'สิร ี บุญ ชุ

ป.5 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1198

1101630437

เด็ก หญิง เกวสิน ปุบ

ป.4 โรงเรีย นเทพมิต รสัก ษา

คณิต ประถม

1199

1101631143

เด็ก หญิง ขนีศ ฐคา ชวาสิต

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1200

1101630612

เด็ก ชายเขมวัฒ นั

ป.6 โรงเรีย นธิต าแม่พ ระ

คณิต ประถม

1201

1101630540

เด็ก ชายคณ ิส นัน ทิ อิน ทรประเสรีฐ

ป.ร

คณิต ประถม

1202

1101630353

เด ็ก ช า ย ค ณ ิส ฟ ้ส ิษ ย ึ่ส ิบ

ป.4 โรงเรีย นเทพมิต รสัก ษา

คณิต ประถม

1203

1101630541

เด็ก ชายดณิศ คงแก้ว

ป.ร โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ประถม

1204

1101630013

เด็ก ชายดรีส เติย น วัน หวัเ สือ น

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1205

1101630354

เด็ก หญิง คีต ภัท ร สุท ธิท ุล

ป.6 โรงเรีย นเทพมิต รสัก ษา

คณิต ประถม

1206

1101631144

เด็ก หญิง จงกล วิน ัย ติษ ฐ

ป.4 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1207

1101630355

เด็ก หญ ิง จรัส วัน หรี จ5ญรัก ษ์

ป.4 โรงเรีย นเทพมิต รสัก ษา

คณิต ประถม

1208

1101631145

เด็ก หญ ิง จรีน ทรีท ิพ ย์ จามพัฒ น์

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1209

1101630278

เด็ก ชายจัก รพัน ธ์ ทองคำ

ป.4 โรงเรีย นจอย

คณิต ประถม

1210

1101631146

เด็ก หญิง วัน ทิม า บุญ รัก ษา

ป.4 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1211

1101631147

เด็ก หญิง จารฺก ัญ ญ ิ อิน ทรีจ ัน ทร์

ป.ร

โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1212

1101631148

เด็ก ชายจํณ ณะ แสงกระจ่า ง

ป.ร โรงเรีย นมานีค านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1213

1101631727

เด็ก ชายวัร กิต ต' โสรัจ จากิน ัน ทิ

ป.ร โรงเรีย นอุ่น รัก 2 ภาษา

คณิต ประถม

นัอ -สๆล

www.obecimso.net/web63/ofTice/reportStdRoomPlaceAll.php

นัน

โรงเรีย น
โรงเรีย นมานีค าบุเ คราะห์

โรงเรีย นเดาแม่พ ระ

โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

วิช าที่ส อบ
คณิต ประถม
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ประกาศราย'ชอผู้น สิห ธิ้ส อบ การแช่ง ฟ ัน หางวิ,ช าก าร ระลิบ นานา'ชาลิ ประจำฃ พ.ศ. 2563
ร อ บ แ รก : ร ะ ด ับ เข ต ท ี่น ท ี่ ส อ บ ว ิ' น อ า ท ิต ป ท ี่ 1 2 ม ก ร า ค ม 2563

ห้อ งสอบที่

วิช า ค ณ ิต ศ า ส ต ร ์ ร ะ ด ับ ป ร ะ ถ ม ส ิก ษ า

ส่า ฟัก งานเขตพนที่ก ารสิก ษาประถมสิก ษาสุร าษฎร์ธ านี เขต 1
ณ อาคาร 6 สคนธา ฟ้น 4 ห้อ ง 644 โรงเรีย นอนุบ าสุร าษฎร์ธ านี

m m
พ ร*

ร่}

36

ล่าดับ
ที่

เลขประจ่า ดัว
สอบ

1214

1101631149

เด็ก ชายจิร ภัท ร โกงเหลง

ป.ร

1215

1101630014

เด็ก ชายจิร ภัท ร พฟัค ข?กษ์

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1216

1101630015

เด็ก หญิง จิ? ,ชญา นพฟัน วงสิ

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1217

1101631150

เด็ก ชายจิ? ฎ^ เมธา น ทร์

ป.6 โรงเ?ยนมานีค านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1218

1101631151

เด็ก ชายจิร า

ป.ร โรงเ?ยนมานีต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1219

1101631531

เด็ก ชายจิร ายุ มิสติ

ป.4 โรงเ?ยนวมิน ทร์ว ิท ยา (ภัว เหมิง )

คณิต ประถม

1220

1101630438

เด็ก ชายเจตนีพ ัท ร์ ไกรนรา

ป.ร โรงเรีย นเทพมิต รสิก ษา

คณิต ประถม

1221

1101631607

เด็ก หญิง ฉัต รชนก ภูว นวิห ยาคม

ป.4 โรงเ?ขนอนุบ าลหนุน ้อ ย

คณิต ประถม

1222

1101631608

เด็ก ชายฉัต รเมร รีก ชาด่

ป.ร

โรงเ?ยนอนุบ าลหนุน ้อ ย

คณิต ประถม

1223

1101630089

เด็ก ชายเฉรมเกิย รติ คล้า ยสุว รรณโณ

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1224

1101631152

เด็ก ชายชญ าบนห้ เกิด ปลอค

ป.ร โรงเ?ยนมานีค านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1225

1101630016

เด็ก หญิง ชญาฟ้บ ห์ จิ''นพร์เจิญ

ป.5 โรง1?ยนอบุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1226

1101630356

เด็ก หญิง ชญาบุช ขาวด้ว ง

ป.4 โรงเรีย นเทพมิต รสิก ษา

คณิต ประถม

1227

1101630017

เด็ก หญิง ชนรคี จรปลอด

ป.6 โรงเ?ยนอบุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1228

1101630542

เด็ก หญิง ชฟัญ ฟัต า มาศฟ็ท ัก ษํ

ป.6 โรงเรีย นรตาแม่พ ระ

คณิต ประถม

1229

1101630357

เด็ก หญิง ชบากานต์ จิร ะวงด้

ป.4 โรงเรีย นเทพมิต รสิก ษา

คณิต ประถม

1230

1101631153

เด็ก ชายชนารป ฟัวนย''ม

ป.5 โรงเ?ยนมานีต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1231

1101630358

เด็ก หญิง ชปิก า บุร ฌ ะพงสิ

ป.6 โรงเรีย นเทพมิต รสิก ษา

คณิต ประถม

1232

1101630018

เด็ก หญิง ชฉสรา แก้วด็

ป.ร โรงเ?ยนอบุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1233

1101631154

เด็ก หญิง ชนิส รา สฺร ะพร

ป.6 โรงเ?ขนมานีต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1234

1101630543

เด็ก ชายชยธร ก,ลจิตติส่าราญ

ป.5 โรงเรีย น!)คาแม่พ ระ

คณิต ประถม

1235

1101631728

เด็ก ชายชยฟัน ห์ โส?จจาภิฟ ับ ฬ

ป.6 โรงเรีย นอ่บ ?ก 2 ภาษา

คณิต ประถม

1236

1101630020

เด็ก ชายชยพล พลภัก ดี

ป.6 โรงเ?ขนอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1237

1101630019

เด็ก ชายชยพล ศ?สาคร

ป.6 โรงเ?ยนอบุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1238

1101630544

เด็ก หญิง ชลพรรช- มากศ?

ป.4 โรงเ?ยนรตาแม่พ ระ

คณิต ประถม

1239

1101630359

เด็ก หญิง ชลรตา รีต นเกล้า

ป.ร โรงเ?ขนเทพมิต รสิก ษา

คณิต ประถม

1240

1101631155

เด็ก ชายชวกร เทพเฉลิม

ป.6 โรงเ?ขนมานีด านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1241

1101631156

เด็ก ชายชวภณ สาครพานิช

ป.5 โรงเ?ยนมานีต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1242

1101631609

เด็ก ชายชวิน บุต ร พัน ปครฺฑ

ป.6 โรง1?ยนอนุบ าลหนุน ้อ ย

คณิต ประถม

1243

1101631610

เด็ก หญิง ชวิศ า สิ? พชรภาส

ป.ร

คณิต ประถม

1244

1101631157

เด็ก หญิง ฟ้ช ฎาภรณ์ เบดัง วาศ

ป.6 โรงเรีย นมานีค านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1245

1101630360

เด็ก ชายฟัร วิห ย์ อรใหญ่

ป.4 โรงเรีย นเทพมิต รสิก ษา

คณิต ประถม

1246

1101630361

เด็ก หญิง ฟัส าพัช ? จิ'บท?แจ่มศ?

ป.5 โรงเรีย นเทพมิต รสิก ษา

คณิต ประถม

1247

1101630545

เด็ก ชายบุต ิพ ัน ธ่ เผอกภูม ิ

ป.4 โรงเรีย นรตาแม่พ ระ

คณิต ประถม

1248

1101630617

เด็ก หญิง โชติร ส เพชรอาๅธ

ป.ร

คณิต ประถม

อ-สภูล

ยุ

รี

ค่า สุว รรณ
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1รน

โรงเ?ยน
โรงเ?ยนมานีต าบุเ คราะห์

โรงเ?ขนอนุบ าลหนุน ้อ ย

โรงเรีย นรตาแม่พ ระ

วิช าที่ส อบ
คณิต ประถม
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ประกาศรายชือ ผู้ฟ ้ส ิห ธสอบ การแช่ง ช่โนหางวิช าการ ระตับ นานาชาดิ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระล็เบเขตพนที่ สอบ’รโ,น อาทิต ปที่ 12 มกราดม 2563
วิช า คณ ิต ศาสคร์ ระตับ ประถมดิก ษา
ส่า น้ก งาบเขตพื้น ที่ก ารดิก ษาประถมดิก ษ าสุร าษฎร์ธ านี เขต 1
ณ อาคาร 6 สุค นธา พื้น 4 หัอ ง 645 โรงเรีย นอใ!บาสุร าษฎร์ธ านี

ริรอ-สฦล

โรงเรีย บ

พื้น

37

ห้อ งสอบที่

วิช าที่ส อบ

1249

1101630442

เล็ก หญิง ไขษิต า รน ห รป ระส ิห !

ป.6 โรงเรีย นเทพมิต รดิก ษา

คญิต ประถม

1250

1101630021

เล็ก ขายญาณกร ริ3วหากาญจน

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คญิด ประถม

1251

1101630362

เล็ก หญิง ญาณัจ ฉราภา วิระวิดต'

ป.4 โรงเริย นเทพมิต รดิก ษา

คณิต ประถม

1252

1101630022

เล็ก ขายญาณาฬฌ บุ้ คฤหเตช

ป.5 โรงเริย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1253

1101631158

เล็ก หญิง ญาณิด า บุญ สิท !'

ป.5 โรงเริย นมานิต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1254

1101630023

เล็ก หญิง ญาทเดา นพชนะ

ป.4 โรงเริย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1255

1101631159

เล็ก หญิง ญาณิด า สุท !จำนงค'

ป.ร โรงเริย นมานีด านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1256

1101631160

เล็ก หญิง ญาณิส า แช่ด ่า น

ป.5 โรงเริย นมานีต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1257

1101630363

เล็ก หญ ิง เตญ า มากยอต

ป.4 โรงเริย นเทพมิต รดิก ษา

คณิต ประถม

1258

1101631161

เล็ก หญ ิง เยาภา ค่า รอต

ป.4 โรงเริย นมานีต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1259

1101631162

เล็ก ขายณกฤล็

ป.4 โรงเริย นมานีค านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1260

1101630364

เล็ก ขายณ ฐนนท์ นิล สาย

ป.6 โรงเริย นเทพมิต รดีก ษา

คณิต ประถม

1261

1101630546

เล็ก หญิง ณ ฐพร งามขา

ป.ร

1262

1101630365

เล็ก ขายณ ฐมงดส นิล สาย

ป.4 โรงเริย นเทพมิต รดีก ษา

คณิต ประถม

1263

1101630547

เล็ก หญิง ณฐรวล็ ร์ม โพ!'ทอง

ป.ร โรงเริย น!ตาแม่พ ระ

คณิต ประถม

1264

1101630024

เล็ก หญิง ณ ฐรีน ีป หรบบุ้ย

ป.6 โรงเริน นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1265

1101631611

เล็ก หญิง ณ ปภัช แกม/วิจ

ป.4 โรงเริย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

คณิต ประถม

1266

1101630025

เล็ก ชายณภ้ท ์ร งาม ป ระล ็ษ เ

ป.ร

คณิต ประถม

1267

1101630279

เล็ก ชายณภัท ร สุน ทรกรญ ิย ์

ป.6 โรงเริย นจอย

คณิต ประถม

1268

1101630548

เล็ก หญิง ณัข ขา บุญ วัน หร'

ป.6 โรงเริย น!คาแม่พ ระ

คณิต ประถม

1269

1101630026

เล็ก หญิง ณัข ชา อ่า ลอย

ป.4 โรงเริย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1270

1101631612

เล็ก ขายณิป ็ฐ กิต ติ' จารฺฬ บข

ป.ร

โรงเริย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

คณิต ประถม

1271

1101631729

เล็ก ขายท!ฎฐพื้ย ติงทรงสวัส ติ'

ป.4 โรงเริย นอุ่น ริก 2 ภาษา

คณิต ประถม

1272

1101630027

เล็ก หญ ิง ณ ัฎ เฎาพ ร บุญ สอน

ป.ร โรงเริย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1273

1101631163

เล็ก หญิง ท!ฎฐณิช า บุเมิอ ง

ป.6 โรงเริย นมานีต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1274

1101631164

เล็ก หญิง ณิฎ ฐณิข า ฟ ัฒ บ ป ระล็ษ เ

ป.6 โรงเริย นมานีต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1275

1101630549

เล็ก หญิง ถ!ฎรูณ ิช า ส่าล็

ป.6 โรงเริย น!ดาแม่พ ระ

คณิต ประถม

1276

1101630366

เล็ก ชายถ!ฎเ ปนนัย

ป.4 โรงเริย นเทพมิต รดิก ษา

คณิต ประถม

1277

1101630028

เล็ก ชายถ!ฐ อภัน ิน หขาล็

ป.4 โรงเริย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1278

1101630550

เล็ก หญ ิง ถ่! รูก านต์ เรีอ งทอง

ป.4 โรงเริย น!ดาแม่พ ระ

คณิต ประถม

1279

1101631165

เล็ก ขายท!ฐขนน สุข วรรณ

ป.ร

โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1280

1101630029

เล็ก ขายท!ฐตนป ริต บพรหม

ป.ร

โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1281

1101630367

เล็ก หญิง ถ!ฐธยาน้ สงเจริญ

ป.4 โรงเรีย นเทพมิต รดีก ษา

คณิต ประถม

1282

1101631166

เล ็ก ห ญ ิง ถ!รู! ชา เปรณาวิน

ป.6 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1283

1101630551

เล็ก หญ ิง ถ!ฐ!ตา บุญ ญาบุว ัต ร

ป.6 โรงเรีย น!ดาแม่พ ระ

คณิต ประถม

ภาภรณิ
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โรงเริย น!ตาแปพระ

โรงเริย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม
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ประภาศ รายชอห้ม ีส ิท ธสอบ การนฃ่ง ขัน หางวิช าการ ระฅัน นานาชาติ ประจำฃ w.rt. 2563
รอบแรก : ระสับ เขตพื้น ที่ สอบวัน อาทิต ปที่ 12 มกราคม 2563
วิช า คณ ิต ศาสตร์ ระสับ ประทมสืก ษา
สำนีก งานเขตพื้น ที่ก ารสืก ษ าประถมสืก ษาสุร าษฎร์ธ านี เขต 1
ณ อาคาร 6 สคบธา พื้น 3 ห้อ ง 631 โรงเรีย นอบุบ าสุร าษฎร์ธ านี

ห ้อ ง ส อ บ ท ี่
^ Q
' ๒^

ลำดับ

เลขประจำตัว
สอบ

1284

1101630030

เด็ก หญิง ณัฐ ธิด า ส่ง ประติษ ฐํ

ป.ร โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1285

1101631613

เด็ก หญิง ณัฐ ธิด า อู'อ}ณ

ป .ร

โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

คณิต ประถม

1286

1101630031

เด็ก หญิง ถ!ฐนีน ท่ สมส่า

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1287

1101630552

เด็ก ชายท!ฐพล เครีอ แต้

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ประถม

1288

1101630553

เด็ก หญิง ท!ฐพิช ชา นภสิน Tางสํ

ป.4 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ประถม

1289

1101630368

เด็ก ชายถ!ฐพํช าพงสํ สิง ห์ส มขัต ิ

ป.4 โรงเรีย นเทพมิต รสืก ษา

คณิต ประถม

1290

1101631167

เด็ก ชายณ ัฐ ภัท ร โกละกะ

ป.6 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1291

1101631532

เด็ก ชายณ ัฐ ภัท ร *ม'โหร

ป .ร

1292

1101631168

เด็ก ชายท!ฐกาคป แขัข ัง

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1293

1101631169

เด็ก ชายณ ัฐ ภูม ํบ ทร์ พลรีก ห์

ป .ร

โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1294

1101631170

เด็ก หญิง ณัฐ วตี เสมเถึ๋อ น

ป.4 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1295

1101630554

เด็ก หญิง ณัฐ วรา ร{นสกุล

ป.4 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ประถม

1296

1101630555

เด็ก ชายถ!ฐวัป ็ร เป้อ งพรหม

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ประถม

1297

1101630556

เด็ก ชายถ!ฐสิท ธิ เกลี้ย งตะพงค'

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ประถม

1298

1101630032

เด็ก หญิง ณิช กมล มาฆทาน

ป.5 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1299

1101631171

เด็ก หญ ิง ณ ิช กานต์ สุว รรณปอย

ป.5 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1300

1101630557

เด็ก หญ ิง ญ ิช ปนหนี จัน หะโร

ป .ร

โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ประถม

1301

1101630033

เด็ก ชายตฺส ิด แก้ว เทศ

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1302

1101631251

เด็ก ชายเตชพล นาคขวัญ

ป.4 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1303

1101630369

เด็ก ชายติณ ณกพ จัน หวงสํ

ป.ร โรงเรีย นเทพมิด รสืก ษา

คณิต ประถม

1304

1101630370

เด็ก หญิง ติณ ณา คงปาน

ป.4 โรงเรีย นเทพมิต รศีก ษา

คณิต ประถม

1305

1101631252

เด็ก ชายเตชธรรม บุญ ร์ม

ป.4 โรงเรีย นมานีค านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1306

1101630371

เด็ก หญิง ทิ! กษภรณิ เป๋า อิน ทร์

ป.4 โรงเรีย นเทพมิต รสืก ษา

คณิต ประถม

1307

1101631172

เด็ก หญ ิง หัช ชกร เครือ หงสํ

ป.4 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1308

1101631173

เด็ก ชายทิพ ฟสยาม สุท ธิจ ำนงด'

ป.4 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1309

1101631174

เด็ก หญิง ทาภัส สร คนเกณ,ห์

ป.5 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1310

1101631175

เด็ก ชายทิน ภัท ร ปัว แยัม

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1311

1101631176

เด็ก หญิง ธญาดา กสิ'บคง

ป.4 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1312

1101630372

เด็ก ชายธนกร ใยกุห ร่

ป.4 โรงเรีย นเทพมิด รสืก ษา

คณิต ประถม

1313

1101630558

เด็ก ชายธนกทต จุ้ย รอด

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ประถม

1314

1101631177

เด็ก ชายธนดล หมึ๋น ขัน ธ์

ป.5 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1315

1101630280

เด็ก หญิง ธนภรณ' ปมแก้ว

ป.ร โรงเรีย นจอย

คณิต ประถม

1316

1101630034

เด็ก ชายธนภัท ร ขัง วิว ัฒ น์

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1317

1101630376

เด็ก ชายธนภัท ร ใยถทธิ

ป.6 โรงเรีย นเทพมิต รสืก ษา

คณิต ประถม

1318

1101630374

เด็ก ชายธนภัท ร วรรณกุล วิว ัฒ น์

ป .ร

โรงเรีย นเทพมิต รสืก ษา

คณิต ประถม

พื้อ -สกุล

www.obecimso.net/web6 3/office/reportStdRoomPlaceAII. php

โรงเรืย น

พื้น

โรงเรีย นวป้น ทร์ว ิท ยา (ขัว เหป้ง )

วิช าที่ส อบ

คณิต ประถม

38/51

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

20/12/2562

ประกาศรายชอผู้ม ีส ืห ธสอบ การแข่ง ข่น หางวิช าการ ระทัน นานาชาศิ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับ เขตพนที่ สอบวิน อาทิต ย์ท ี่ 12 มกราคม 2563
วิช า คณ ิต ศาสตร์ร ะดับ ประทมสืก ษา
สำน้ก งานเขตพนที่ก ารสืก ษาประทมสืก ษาสฺร าษฎร์ธ านี เขต 1
ณ อาคาร 6 สฺค นธา Tpน 3 ห้อ ง 632 โรงเรีย นอนุบ าสฺร าษฎร์ธ านี

ลำดับ

ห ัอ ง ส อ บ ห ี่

^Q

ที่

เรขประจำคัว
สอบ

1319

1101630375

เด็ก ชายธนดัห ร ว่อ งไวพาณ ิช ย์

ป.ร

โรงเรีย นเทพมิค รสืก ษา

คณิต ประถม

1320

1101630373

เด็ก ชายธนดัห ร สบุห รจํน คา

ป.4 โรงเรีย นเทพมิต รสืก ษา

คณิต ประถม

1321

1101631178

เด็ก หญิง ธนวรรณ คงกะแตะ

ป.4 โรงเวิย นมานีต าบุเ คราะห์

คณิต ประถม

1322

1101631614

เด็ก ชายธนวิน ห์ บุญ วิฒ น์ห ่รัญ ก,ล

ป.6 โรงเวิย นอบุบ าลหบุน ัอ ย

คณิต ประถม

1323

1101630559

เด็ก ชายธน่ว นห' ฝ็ร ีโ ภคฟัฒ น์

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ประถม

1324

1101630377

เด็ก ชายธนเสฎ^ นาคฟัง กาญจน์

ป.4 โรงเรีย นเทพมิต รสืก ษา

คณิต ประถม

1325

1101630035

เด็ก ชายธนัด ท บุม ทอง

ป.6 โรงเรีย นอบุบ าลสฺร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1326

1101630560

เด็ก ชายธนหธร ศวิฟ้า

ป.4 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ประถม

1327

1101631615

เด็ก ชายธนากร ถํ่ฆ ชาญ

ป.4 โรงเรีย นอบุบ าลหบุน ์อ ย

คณิต ประถม

1328

1101630561

เด็ก ชายธนากร เริง วิพ ย์

ป.4 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ประถม

1329

1101631616

เด็ก หญ ิง ธนีษ ราพ ร บุญ ธรรม

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลหบุน ้อ ย

คณิต ประถม

1330

1101631533

เด็ก หญิง ธมลวรรณ เสาวลัก ษณ่ท ล

ป.4 โรงเรีย นวมิน ทวิว ิท ยา (ธัว เหมิง )

คณิต ประถม

1331

1101630378

เด็ก ชายธรพนธั พรหมสวิส ติ'

ป.6 โรงเรีย นเทพมิค รสืก ษา

คณิต ประถม

1332

1101630281

เด็ก ชายธรรมธรรศ บุแ ดง

ป.ร

คณิต ประถม

1333

1101631179

เด็ก ชายธรรศ พงด้ฟ ้ฟ ัฒ นา

ป.6 โรงเรีย นมานีต าบุเ คราะห์

คณิต ประถม

1334

1101631617

เด็กชายธทนห' ศวิประติษรฺ}

ป.4 โรงเรีย นอบุบ าลหนุน ้อ ย

คณิต ประถม

1335

1101631180

เด็ก หญิง ๕ญชนก ด้ว งติ

ป.4 โรงเรีย นมานีด าบุเ คราะห์

คณิต ประถม

1336

1101630379

เด็ก หญิง ธัญ ชนก โอชารส

ป.6 โรงเรีย นเทพมิต รสืก ษา

คณิต ประถม

1337

1101630562

เด็ก หญิง ธัญ ญชนก อุ่น ฟัป ้ย

ป.4 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ประถม

1338

1101630563

เด็ก หญิง ธัญ ญ รัต น์ สฺรว,ฒํสกฺล

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ประถม

1339

1101631181

เด็ก หญิง ธัญ ทิพ ย์ อิน หรสาร

ป.6 โรงเรีย นมานีต าบุเ คราะห์

คณิต ประถม

1340

1101631182

เด็ก หญิง ธัญ ฟัส บุญ มาก

ป.ร

โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1341

1101631183

เด็ก หญิง ธัญ ฟ้ม ล ทยสาย

ป.4 โรงเรีย นมานีต าบุเ คราะห์

คณิต ประถม

1342

1101630564

เด็ก ชายธัญ วรัต ม' วิงสวิสติ'

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ประถม

1343

1101631184

เด็ก หญ ิง ธัณ ย์ป ชนกสํ ฟัฟักษ์วง(สํ

ป.6 โรงเรีย นมานีด าบุเ คราะห์

คณิต ประถม

1344

1101630565

เด็ก ชายธาร วงด้ป ีย ะบวร

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ประถม

1345

1101631185

เด็ก ชายธาราธร อิน ทวิก 5ด

ป.6 โรงเรีย นมานีค านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1346

1101630566

เด็ก หญิง ธิด ารัต ป วิเ ป้ย รวงฝ

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ประถม

1347

1101630036

เด็ก ชายธิต ิว ฺฒ ิ บุเสือ หีง

ป.ร

โรงเรีย นอนุบ าลสฺร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1348

1101630567

เด็ก หญิง ธิต ิอ ุ่ค า นีต ยา

ป.ร

โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ประถม

1349

1101631186

เด็ก ชายธีห ัด นพรัต น์

ป.4 โรงเรีย นมานีค านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1350

1101631188

เด็ก ชายธิว ิธ วิช งามดี

ป.4 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1351

1101630568

เด็ก ชายธิร ลัห ร สมหวิง

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ประถม

1352

1101630037

เด็ก ชายธิร เมธ ภัก ติบ ุญ

ป.6 โรงเรีย นอบุบ าลสราษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1353

1101630038

เด็ก หญิง ธิว ิว รา คงฟัน ธั

ป.ร

คณิต ประถม

ป้อ-สก,ล

www.obecimso.net/web63/office/reportStdRoomPlaoeAll.php

ป้น

โรงเวิย น

โรงเรีย นจอย

โรงเรีย นอนุบ าลสราษฎร์ธ านี

วิช าที่ส อบ

39/51
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20/12/2562

ประกาศราย'ชอผู้ม สิห ธสอบ การแข่ง ข่น หางวิช าการ ระลับ นานา'ชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระลับ เขตพื้น ที่ สอบวัน อาทิต ปที่ 12 มกราคม 2563
วิช า คณ ิต ศาสตร์ ระลับ ประถมสืก ษา
สำพัก งานเขตพื้น ที่ก ารสืก ษาประถมสืก ษาสุร าษฎร์ธ านี เขต 1
ณ อาคาร 6 สุค นธา ริ}น 3 ห้อ ง 633 โรงเรีย นอนุบ าสุร าษฎร์ธ านี

ลำดับ

ห ้อ ง ส อ บ ท ี่

ที่

เลขประจำตัว
สอบ

ริ}อ-สๆล

1354

1101631187

เด็ก ชายธิร ์ สุม ประตีษ ฐ่

ป.4 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1355

1101630292

เด ็ก ชายเธีย รกาน ดํธ รรม โข ด็

ป.5 โรงเรีย นจอย

คณิต ประถม

1356

1101630439

เด็ก ชายเธิย รวิช ญ ์ แก้ว แสง

ป.4 โรงเรีย นเทพนิต รศิก ษา

คณิต ประถม

1357

1101631618

เด็ก ชายนนหฬบธิ อาจพอง

ป.5 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

คณิต ประถม

1358

1101630380

เด็ก ชายนพกร พัวลัด

ป.ร

โรงเรีย นเทพนิด รสืก ษา

คณิต ประถม

1359

1101630381

เด็ก ชายนพรุจ รนหร์ส ุว รรณ

ป.4 โรงเรีย นเทพมิต รสุก ษา

คณิต ประถม

1360

1101630569

เด็ก ชายนพัต ธร หิพ ปประชาบาล

ป.5 โรงเรีย นธีต าแม่พ ระ

คณิต ประถม

1361

1101630039

เด็ก ชายนภทีป ๋ ปานเมิอ ง

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1362

1101631189

เด็ก หญิง นภัส สร ชูเริ}ต

ป.4 โรงเรีย นมานิต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1363

1101630282

เด็ก หญิง นภัส สร ไอควรรปวงห้

ป.ร

คณิต ประถม

1364

1101630040

เด็ก หญิง นลัส สรณ' ธิร ะดำรงกฺล

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านิ

คณิต ประถม

1365

1101631190

เด็ก ห{จูง นรพร ทองเฝือ ก

ป.6 โรงเรีย นมาปิต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1366

1101631191

เด็ก ชายบรวัด ป สุป ัน ตี

ป.4 โรงเรีย นมาบิด านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1367

1101630570

เด็กห{จูงน{ใมล โรยนรีน ทร์

ป.ร

คณิต ประถม

1368

1101630041

เด็ก หญิง นสืน ี แท่นนิลโเล

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1369

1101630042

เด็ก ห(จูง นววัต น่ อ่า ลอย

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1370

1101631619

เด็ก ชายนิห ธวัฒ น์ เสือ คาว

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

คณิต ประถม

1371

1101630382

เด็ก ชายนิน ดไชย ชูร ณะพงสุ

ป.4 โรงเรีย นเทพนิด รสืก ษา

คณิต ประถม

1372

1101630045

เด็ก หญิง พัน ท์น ก้ส จงพัฌ น์

ป.ร

1373

1101630384

เด็ก หญิง พัน ท่น ภัส จิตนีลพ้'ทธิ

ป.4 โรงเรีย นเทพนิด รสืก ษา

คณิต ประถม

1374

1101631192

เด็ก หญิง พัน ท่น ภัส สุข สนิท

ป.4 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1375

1101630044

เด็ก หญิง พัน ท่บ ภัส อภ้พ ัน หชาตี

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1376

1101630043

เด็ก หญิง พับ ทวดี ข่ว ยวัก ษา

ป.ร

คณิต ประถม

1377

1101630383

เด็ก ชายนัน ทิพ ัฌ น้ ข่ว ยเวัอ ง

ป.4 โรงเรีย นเทพมิต รสุก ษา

คณิต ประถม

1378

1101630571

เด็ก ชายนัน ทิพ ัฌ นิ เนิอ งชู

ป.ร โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ประถม

1379

1101630572

เด็ก หญิง พัร จิส ชา หมัด ชา

ป.4 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ประถม

1380

1101630283

เด็ก หญิง นาถนภา ส์ง น้ท องจีบ

ป.6 โรงเรีย นจอย

คณิต ประถม

1381

1101631620

เด็ก ชายนานนท์ สวนานนท์

ป.ร

คณิต ประถม

1382

1101631193

เด็ก หญิง นิช ชพัน ท' กส่อ มเจริญ

ป.6 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1383

1101630573

เด็ก หญิง นิธ ีช ญา นิพัย

ป.5 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ประถม

1384

1101631621

เด็ก ชายนิธ ิศ ชูอ ่อ น

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

คณิต ประถม

1385

1101631534

เด็ก ชายบวรวิห ป ทองเติม

ป.ร

คณิต ประถม

1386

1101630574

เด็ก หญิง พัณ ทํด า สุภ สืล ป๋

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ประถม

1387

1101630046

เด็ก ชายชูณ ยกร นิส ภกล

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1388

1101631194

เด็ก หญิง นุษ ยา บ,ญแหน

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

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

ริ}น

โรงเวัย บ

โรงเรีย นจอย

โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

โรงเรีย นวนิบ ทร์ว ิท ยา (พัวเหนิง)

วิช าที่ส อบ

คณิต ประถม

40/51
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ประกาศรายริ}อ^ไนีสิหร์ฟิอบ การแข่ง ฟัน หางวิร ทการ ระลับ นานา'ชาติ ชระจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระลับ Iขดพนที่ สอบวิ'นอาทิต ปที่ 12 มกราคม 2563
วิช า คณ ิต ศาสตรีร ะดับ ประถมติก ษ า
ส่า ปัก งานเขตฟ้น ที่ก ารติก ษ าประถมติก ษ าสุร าษ ฎรีร านี เฃค 1
ณ อาคาร 6 สุค นธา ฟ้น 3 ห้อ ง 634 โรงเรีย นอนุบ าสุร าษป็ร ีธ านี

41

ห้อ งสอบที่

ลำคับ
ที่

เลขประจำดัว
สอบ

1389

1101630440

เด็ก หญิง เบญญากร อัก ษรธรรม

ป.ร โรงเรีย นเหพมัด รติก ษา

คณิต ประถม

1390

1101630090

เด็ก หญิง เบญญาพร มีสวิสติ*

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษป็ร ีธ านี

คณิต ประถม

1391

1101630091

เด็ก หญิง เบญญาภา มัส วัส ติ

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎรีธ านี

คณิต ประถม

1392

1101630092

เด็ก หญิง เบนจามัน จตุภ ัห ร’ใ กรสืบ

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎรีธ านี

คณิต ประถม

1393

1101631535

เด็ก ขายปกรณิเ กีย รด็ ประบุฃ

ป.ร โรงเรีย นวมัน หรีว ิห ยา (อัว เหมัง )

คณิต ประถม

1394

1101630385

เด็ก ชายปชาบด็ ก้อ งสุว รรณศรี

ป.6 โรงเรีย นเหพมัต รติก ษา

คณิต ประถม

1395

1101631195

เด ็ก ชายป ฐฟ ัห ริ ทิวแพ

ป.6 โรงเรีย นมานีด าบุเ คราะห้

คณิต ประถม

1396

1101630284

เด็ก หญิง ปปัญ ญกร ถาวโรจป

ป.ร โรงเรีย นจอย

คณิต ประถม

1397

1101630047

เด็ก หญิง ปปัต ดา สตรติบ ุ้ย

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎรีธ านี

คณิต ประถม

1398

1101630386

เด็ก ชายปดัง กร ตุ้ม ดัย

ป.4 โรงเรีย นเหพมัต รติก ษา

คณิต ประถม

1399

1101630575

เด็ก ชายปดัง กร ฟัฌ นรีง สรรค'

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ประถม

1400

1101630048

เด็ก ชายประชา ธรรมดัท รกุล

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษป็ร ีธ านี

คณิต ประถม

1401

1101630576

เด็ก หญ ิง ปรางค์ จีน ต์ว ง

ป.4 โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ประถม

1402

1101630285

เด็ก ชายปรานต' ธนาโรจป

ป.5 โรงเรีย นจอย

คณิต ประถม

1403

1101630577

เด็ก หญิง ปรญญคา อำลอย

ป.4 โรงเรีย นธิด านม'พระ

คณิต ประถม

1404

1101630049

เด็ก ชายปรีน หร เใ}องเกตุ

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎรีธ านี

คณิต ประถม

1405

1101631196

เด็ก หญิง ปรีย า ตวงพรหม

ป.6 โรงเรีย นมานีด าบุเ คราะห์

คณิต ประถม

1406

1101631197

เด็ก หญิง ปรีช าญาทิพ ป จามฟัฌ น้

ป.4 โรงเรีย นมานีค าบุเ คราะห์

คณิต ประถม

1407

1101631198

เด็ก หญิง ปวรีค า สุร ะพร

ป.ร

โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1408

1101631622

เด็ก หญิง ปวีณ ิล คา คงเจรีญ

ป.ร

โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

คณิต ประถม

1409

1101630387

เด็ก ชายปัญ ญากร ใฒ ิจ ัน หรี

ป.4 โรงเรีย นเหพมัต รติก ษา

คณิต ประถม

1410

1101630050

เด็ก หญิง ปัญ ญาฟัฒ บุ้ ส์ง ฟัน คร

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎรีธ านี

คณิต ประถม

1411

1101631199

เด็กหญิงป็แเ■ หิตา บุญ เพชร

ป.4 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1412

1101631200

เด็ก หญิง ป็ณ ฑิต า พละเลิศ

ป.ร โรงเรีย นมานีต าบุเ คราะห์

คณิต ประถม

1413

1101630388

เด็ก หญ ิง ป็ณ ฟ้ต า ศรนิม ิต ร

ป.4 โรงเรีย นเหพมัค รติก ษา

คณิต ประถม

1414

1101631201

เด็ก ชายปัณ ณทิต นาคขวิ'ญ

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1415

1101631752

เด็ก ชายปัถ เณทิด นาคฟัน ๙

ป.ร

คณิต ประถม

1416

1101630051

เด็ก ชายปัณ ณธร ริ!ณรา

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษ!]รีธ านี

คณิต ประถม

1417

1101630052

เด็ก ชายปัณ ณ วิช ญ์ วิ'งนรา

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎรีธ านี

คณิต ประถม

1418

1101630578

เด็ก ชายปัณ ณ วิช ญ ิ สุร ไพศาลบนห์

ป.4 โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ประถม

1419

1101631202

เด็ก ชายปัณ ณ วิช ญ ์ อัก ขราภรณ์

ป.4 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1420

1101630579

เด็ก หญิง ปารีม า โกยสมปัต ิโ อฬาร

ป.4 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ประถม

1421

1101630286

เด็ก หญิง rim ขวัญ ฟัยยศ

ป.ร โรงเรีย นจอย

คณิต ประถม

1422

1101630389

เด็ก ชายป็ย ะพงห์ แง่'เจรีญ กุล

ป.5 โรงเรีย นเหพมัต รติก ษา

คณิต ประถม

1423

1101630390

เด็ก หญ ิง ปีย าดัห ร สงโสม

ป.4 โรงเรีย นเหหมัด รติก ษา

คณิต ประถม

ริ}อ-สกุล

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

โรงเรีย บ

ฟ้น

โรงเรีย นสารสาสน้ว ิเ หศสุร าษ!]รีธ านี

วิช าที่ส อบ
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ประกาศรายฟ้อ ฝ็ส ิห ธลอบ การแข่งรรัน หางวิ'ชาการ ระลับ นานาชาศิ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก ะ ระตับ เขตพบที่ สอบวัน อาทิต ย์ท ี่ 12 มกราคม 2563
วิช า คณ ิต ศาสตร์ ระลับ ประทมสิภ ษา
ส่า น้ก งานเขตฟ้น ที่ก ารสิก ษาประถมสีก ษาสุร าษฎร์ธ านี เขต 1
ณ อาคาร 6 ส่ค บธา ฟ้น้ 3 ห้อ ง 635 โรงเรีย นอนุบ าสุร าษฎร์ธ านี

ห ัอ ง ส อ บ ท ี่

A

0

*^๗

ลำดับ
ที่

!ลขประจำตัว
สอบ

1424

1101630580

เด็ก หญ ิง !เยาภัห ร์ ทรัพ ย์ป ารฺง

ป.ร

1425

1101631730

เด็ก หญิง ปฺญ ญ์ ตัน ทรัง สิก ุล

ป.6 โรงเรีย นอิน รัก 2 ภาษา

คณิต ประถม

1426

1101630391

เด็ก ชายปณ ณ วิช ญ์ พรหมทอง

ป.4 โรงเรีย นเทพมิต รสีก ษา

คณิต ประถม

1427

1101630392

!ด็ก ชายปุณ ยวัจ ป ทุล สิน

ป.5 โรงเรีย นเทพมิต รสีก ษา

คณิต ประถม

1428

1101630053

เด็ก หญ ิง ปณ ยวีร ์ สุภ วัฒ นพงสิ

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1429

1101630393

เด็ก หญิง !]ณยาพร ฟวยทอง

ป.6 โรงเรีย นเทพมิต รสีก ษา

คณิต ประถม

1430

1101630441

!ค็ก หญิง !ปบิก า ตับ ปาน

ป.5 โรงเรีย นเทพมิต รสิก ษา

คณิต ประถม

1431

1101630613

!ดิก หญิง !ปรมพระพร ศรีม ุข

ป.5 โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ประถม

1432

1101631203

เด็ก หญิง ผาณิต นีภ า ขวัญ แก้ว

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1433

1101631623

เด็ก ชายพงสิจ ํน ัน ว่อ งเจริญ โชค

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

คณิต ประถม

1434

1101630394

เด็ก ชายพงสิ'พัน ธิ สว่า งแสง

ป.6 โรงเรีย นเทพมิต รสีก ษา

คณิต ประถม

1435

1101630395

เด็ก ชายพงษกร เส์ย ววาณิช ย์

ป.4 โรงเรีย นเทพมิต รสิก ษา

คณิต ประถม

1436

1101630054

เด็ก หญิง พชรพรรณ ประทุม รัด ป

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1437

1101631204

เด็ก หญิง พชรวรรณ ทองพรหม

ป.4 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1438

1101630581

เด็ก ชายพนธกร ไชยเชษรุ]

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ประถม

1439

1101630055

เด็ก ชายพนาย แสงมณี

ป.ร

โรงเรีย บอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1440

1101630056

เด็ก หญิง พรชนก เนตรีข ่า

ป.ร

โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1441

1101630057

เด็ก หญิง พรปวีณ ิ ข,นหอม

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1442

1101631624

เด็ก หญิง พรพรรณ นุร พเกีย รติ

ป.5 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

คณิต ประถม

1443

1101631205

เด็ก หญิง พรรณ วสฺ แก้ว สิข าว

ป.ร โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1444

1101631206

เด็ก ชายพกุฌ ิ‘นนท์ ทิพ ย์บ รรพต

ป.4 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1445

1101630058

เด็ก ชายพลานภาพ ชนทอง

ป.ร

คณิต ประถม

1446

1101630582

เด็ก ชายพศวัต มุญ ทิพ ย์

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ประถม

1447

1101631625

เด็ก ชายพศวัต ลิ้ม พัฌ นสิร ิ

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

คณิต ประถม

1448

1101630059

เด็ก ชายพสุเ ทพ ด็ล มะโย

ป.ร โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1449

1101630583

เด็ก หญ ิง พัท ธน้น ท์ พงสิร ติเ มธิ

ป.5 โรงเรีย นธิต าแม่พ ระ

คณิต ประถม

1450

1101630584

เด็ก ชายฟัน ธวิศ เลิ้ย งสุว รรณ

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ประถม

1451

1101631626

เด็ก หญิง พาขวัญ รัต นะ

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

คณิต ประถม

1452

1101631207

เด็ก หญิง พิช ชาพร วงสิร ัก ษ์

ป.6 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1453

1101631627

เด็ก หญิง ฟ้ช ชาภัท ร อใเรักษ์

ป.ร

โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

คณิต ประถม

1454

1101630060

เด็ก หญิง พ้ช ญาภา เจริญ สุข สมนุร ณ์

ป.ร โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1455

1101631208

เด็ก หญิง พิช ฎา อิน ช

ป.ร

คณิต ประถม

1456

1101630061

เด็ก หญ ิง ฟ้ช นิน ท์ ชอเสีย งมงคล

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1457

1101631209

เด็ก หญิง พิช ามญฟ้ คำอุป ละ

ป.ร

คณิต ประถม

1458

1101630062

เด็ก หญ ิง ฟิช ามญ ข่ ทองตัน หรี

ป.ร โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

ฟ้อ -สกุล
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ฟ้น

โรงเรีย บ
โรงเรีย นธิต าแปพระ

โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

วิช าที่ส อบ
คณิต ประถม

คณิต ประถม
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ประกา*!เรายชึ๋อ ฝ็ส ์ห ร์ฟ ิอ บ การนซ่งฟ้'นหางวิรทการ ระa นนานารทa ประจำฃ M.P1. 2563
รอบแรก : ระสับ เขตที่น ที่ สอบวัน อาทิต ปหี่ 12 มกราคม 2563
วิช า คท่เตศาสตรี ระสับ ประถมส์ก ษา
ล่า น้ก งาบเขตที่น ที๋ก ารสิก ษาประถมสิก ษาสุร าษฎรีธ านี เขต 1
ณ อาคาร 6 ร(คบธา ร่โบ 3 หัอ ง 636 โรงเรีย บอบุบ าสุร าษฎรีธ านี

โรงเรีย น

ที่น

ที่อ -สๆล

43

ห้อ งสอบที่

วิช าหึ่ส อบ

1459

1101630585

เด็ก หญิง พิช ามญรj พิช ญะอน้น ต์ท ล

ป.ร โรงเรยนธิด าแปพระ

คณิต ประถม

1460

1101630396

เด็ก หญิง พิม ฬนีภ า สิร ถกษ์

ป.4 โรงเรยนเทพมิค รสิก ษา

คณิต ประถม

1461

1101630397

เด็ก หญิง พิม ลคา 'ปอยมา

ป.4 โรงเรยนเทพปีด รสิก ษา

คณิต ประถม

1462

1101630586

เด็ก หญิง พิร ญาณิ กองประด็ษ ฐ

ป.6 โรงเรยนรดาแปพระ

คณิต ประถม

1463

1101630398

เด็ก หญิง พิส ิณ ิป แปตาบ

ป.6 โรงเรยนเทพปีค รสิก ษา

คณิต ประถม

1464

1101631210

เด็ก ชายพิล ่ษ § คงแก้ว

ป.ร โรงเรยนมาปีต า!(เคราะห์

คณิต ประถม

1465

1101630063

เด็ก ชายพิร วิส พูล เวิด

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎรีธ านี

คณิต ประถม

1466

1101631211

เด็ก ชายพิร วิช ญ' จรีย าพจน้

ป.5 โรงเรีย นมานีต า!(เคราะห์

คณิต ประถม

1467

1101631753

เด็ก ชายพฺต เดิศ เหล่าปัท เฑิต

ป.6 โรงเรีย นสารสาสปวิเ ทศสุร า

1468

1101630064

เด็ก หญิง พุด นามศน์ เสืศ ป็ย ะธนาๆล

ป.5 โรงเรีย นอ!(บาลสุร าษฎรธานี

คณิต ประถม

1469

1101631628

เด็ก หญิง พหธปภา ปัว เจรญ

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลห!(น้อ ย

คณิต ประถม

1470

1101631629

เด็ก หญิง พฺห ธิป ภา ป'วเจริญ

ป.ร โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

คณิต ประถม

1471

1101631212

เด็ก ชายพฺห ธิพ งสิ นุช าด็

ป.4 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1472

1101631638

เด็ก หญิง เพชรรตน์ บพรตน

ป.ร โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

คณิต ประถม

1473

1101631537

เด็ก หญิง เพชรสิร นธร แก้ว เวิด เส์อ น

ป.ร โรงเรีย นวปีน ทรีว ิท ยา (สัวเหปีง )

คณิต ประถม

1474

1101631256

เด็ก หญิง แพรวประกาย สับ หรีห ยก

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1475

1101631257

เด็ก หญิง แพรวรรณ แก้ว ศรใส

ป.4 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1476

1101630587

เด็ก หญิง ฟ้า ใส วิเ ศษมณี

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ประถม

1477

1101630588

เด็ก หญิง ฟ้า ใส สงเวิม

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ประถม

1478

1101630399

เด็ก หญิง ภกรกัญ ภาราทอง

ป.6 โรงเรีย นเทพปีต รสิก ษา

คณิต ประถม

1479

1101631213

เด็ก หญิง ภรณ์ช นก นุวยสงค'

ป.ร

1480

1101630065

เด็ก ชายภวิท ป เกษตราฟ้น ทิ

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษภูร ีธ านี

คณิต ประถม

1481

1101631731

เด็ก ชายภวิน ทํส ืร ธานีร ณานนห'

ป.4 โรงเรีย นนุ่น รก 2 ภาษา

คณิต ประถม

1482

1101630066

เด็ก ชายภวิบ ห่ โต๊ะ รสอ

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎรีธ านี

คณิต ประถม

1483

1101631630

เด็ก ชายภัฎ หวิง !(ทิต าฦล

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

คณิต ประถม

1484

1101630589

เด็ก หญิง ภัท รดา นุฬ'น๙

ป.6 โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ประถม

1485

1101630287

เด็ก ชายภัท รธร ก่อ นุญ ขวัญ

ป.6 โรงเรีย นจอย

คณิต ประถม

1486

1101630068

เด็ก หญิง ภัท รบถน วงสิเ จริญ

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษภูร ีธ านี

คณิต ประถม

1487

1101630067

เด็ก ชายภัท รปบห' เพชรอปบต่

ป.5 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎรีธ านี

คณิต ประถม

1488

1101631214

เด็ก หญิง ภัท ราพร สิม จา ถาวร

ป.6 โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1489

1101630400

เด็ก หญิง ภัส นา นุม ละออง

ป.4 โรงเรีย นเทพมิต รสิก ษา

คณิต ประถม

1490

1101630401

เด็ก หญิง ภาสีน ี ปานาญศร

ป.5 โรงเรีย นเทพมิต รสิก ษา

คณิต ประถม

1491

1101631631

เด็ก ชายรม หวัง !(ทิด าๆล

ป.ร โรงเรีย นอนุบ าลหนุน ้อ ย

คณิต ประถม

1492

1101630402

เด็ก ชายภูด ็ส บรีน ุร ณ ิเ กษตร

ป.4 โรงเรีย นเทพมิต รสิก ษา

คณิต ประถม

1493

1101630069

เด็ก ชายภูม ิภ ัท ร ทองสๆล

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษป็ร ีธ านี

คณิต ประถม

1
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ษป็รธานี

โรงเรีย นมานีด านุเ คราะห์

คณิต ประถม

คณิต ประถม

43/51

www.obecimso.net/web63/ofn ce/reportStdRoomPlaceAll.php

20/12/2562

ประกาศราย'ชอผู้ม สิฬ ธสอบ การแข่ง ข่ม หางวิ'ชาการ ระตับ นานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระคับ เขตพื้น ที่ สอบวัน อาหิต ปที่ 12 มกราคม 2563
วิช า คณ ิต คาสดริ ระดับ ประทมสิก ษา
ส่า นี'กงานเขตพื้น ที่ก ารสิก ษาประทมสิก ษาสุร าษฎร์ธ านี เขต 1
ณ อาคาร 6 สุค บธา พื้น 2 ห้อ ง 621 โรงเรีย นอนุบ าสุร าษฎร์ธ านี

ห ้อ ง ส อ บ ท ี่
4

4

ล่าคับ
ที่

เลขประจ่า คัว
สอบ

1494

1101630070

เด็ก ชายภูม ิม ิ'ส พรสิว ะภูล

ป.ร

1495

1101630590

เด็ก หญิง ภูร ีช ญา ปานเด็ด

ป.6 โรงเรีย นรดาแม่พ ระ

คณิต ประถม

1496

1101631215

เด็ก ชายภูร ีณ ิ5 วิ'ตนมณี

ป.4 โรงเริย นมานีต าบุเ คราะห์

คณิต ประถม

1497

1101630591

เด็ก ชายภูว ิว ิช ญิ จฺล าบุฬ นธั

ป.6 โรงเริย นรดาแปพระ

คณิต ประถม

1498

1101631754

เด็ก ชายภูว ิส สุน หรวราภาส

ป.4 โรงเรีย นสารสาสน์ว ิเ หสสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1499

1101630403

เด็ก ชายภูว ดล เดชะฬนธั

ป.6 โรงเรีย นเหพมิต รสิก ษา

คณิต ประถม

1500

1101631632

เด็ก ชายภูว เตช ลีม พ้ฒ นสิร ี

ป.4 โรงเรีย นอบุบ าลหบุน ้อ ย

คณิต ประถม

1501

1101630404

เด็ก ชายภูว ิศ เชาวถทรํ

ป.4 โรงเรีย นเหพมิต รสิก ษา

คณิต ประถม

1502

1101631633

เด็ก หญิง ภูษ ณ ิส า เมิอ งสว่า ง

ป.4 โรงเรีย นอบุบ าลหบุน ์อ ย

คณิต ประถม

1503

1101630405

เด็ก ชายภูษ ิต สุว รรณรัต น์

ป.ร

โรงเรีย นเหพมิต รสิก ษา

คณิต ประถม

1504

1101630071

เด็ก หญ ิง มธฺร วัน ต์ บุญ อร

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1505

1101630592

เด็ก หญิง มิว ิน ตา กาญจนมิจ

ป.5 โรงเรีย นรตาแปพระ

คณิต ประถม

1506

1101631216

เด็ก หญิง บุก ตะวัน โกละกะ

ป.5 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1507

1101630614

เด็ก ชายเมธวัจ น์ สุร ไพสาลนนห'

ป.ร

คณิต ประถม

1508

1101631538

เด็ก หญิง โมไนยา เหพเมิอ ง

ป.4 โรงเรีย นวมิน ทร์ว ิห ยา (พื้วเหมิง)

คณิต ประถม

1509

1101630593

เด็ก ชายยศกร นวเลิศ ป็ญ ญา

ป.ร

โรงเรีย นรดาแม่พ ระ

คณิต ประถม

1510

1101630594

เด็ก ชายรชต ธนอดิโ รจน์

ป.ร

โรงเรีย นรดาแปพระ

คณิต ประถม

1511

1101631217

เด็ก ชายรณสิห !! บาขาว

ป.ร

โรงเรีย นมานีต าบุเ คราะห์

คณิต ประถม

1512

1101630596

เด็ก หญ ิง ริม วัต ร บุณ ยนพพงสิ

ป.4 โรงเรีย นรตาแม่พ ระ

คณิต ประถม

1513

1101631732

เด็ก ชายรัช กถต จิน ตรานนหํ

ป.6 โรงเรีย นอ่น รัก 2 ภาษา

คณิต ประถม

1514

1101630595

เด็ก ชายรัช ชานนฬ นข่โอ่'ว

ป.5 โรงเรีย น!เตาแม่พ ระ

คณิต ประถม

1515

1101630072

เด็ก หญิง รัต นมบ ภาสมิร มป

ป.4 โรงเรีย นอบุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1516

1101631218

เด็ก หญิง งนภา เพชรบุ

ป.6 โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1517

1101630073

เด็ก หญิง รฺจ ิร ดา วงษ์ฟ ้อ

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1518

1101630406

เด็ก หญิง ส์ญ ชภรณ์ บุ้ย ไม

ป.6 โรงเรีย นเหพมิต รสิก ษา

คณิต ประถม

1519

1101630407

เด็ก หญิง คัภ นาริป สบุย เจริญ สิน

ป.5 โรงเรีย นเหพมิต รสิก ษา

คณิต ประถม

1520

1101631219

เด็ก หญิง ลีล าวตี ติณ ฟัน ธั

ป.6 โรงเรีย นมานีค าบุเ คราะห์

คณิต ประถม

1521

1101630597

เด็ก ชายวงธนา กนเส่ย ง

ป.ร

โรงเรีย นรตาแปพระ

คณิต ประถม

1522

1101631220

เด็ก หญิง วบุร ญาณิ แก้ว วัน หริ

ป.ร โรงเรีย นมานีต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1523

1101630598

เด็ก ชายว'รรวิห ป อติเทพสมิต

ป.ร โรงเรีย นรตาแปพระ

คณิต ประถม

1524

1101630288

เด็ก ชายวธัญ ญ นีจ จรัล กล

ป.6 โรงเรีย นจอย

คณิต ประถม

1525

1101630408

เด็ก หญิง วรกานต์ ฟ้ง เฟ้อ ง

ป.6 โรงเรีย นเหพมิต รสิก ษา

คณิต ประถม

1526

1101630409

เด็ก ชายวรเมธ หองปลุก

ป.ร

โรงเรีย นเหพมิต รสิก ษา

คณิต ประถม

1527

1101630074

เด็ก ชายวรยุส โพรํห อง

ป.6 โรงเรีย นอบุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1528

1101631221

เด็ก หญิง วริศ รา วัน หริเ ริอ ง

ป.6 โรงเรีย นมานีต าบุเ คราะห์

คณิต ประถม

บุ้อ-สก,ล

1
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พื้น

โรงเริย น
โรงเริย นอบุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

โรงเรีย น!!ดาแม่พ ระ

วิช าที่ส อบ
คณิต ประถม
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ประกาศราย■ ชีอผู้มสิหริสอบ การแข่ง อัน หางวิช าการ ระอับ นานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก ะ ระสับ เขตที่น ที่ สอบวัน อาหิต ปที่ 12 มกราคม 2563
วิช า คณ ิต ศาส6๙ ระสับ ประถมสัก ษา
สำบัก งาบเขตพนที่ก ารสัก ษาประถมสัก ษาสุร าษฎร์ธ านี เขต 1
ณ อาคาร 6 สุค นธา ชีน 2 ห้อ ง 622 โรงเรีย บอบุบ าสุร าษฎร์ธ านี

ห ้อ ง ส อ บ ท ี่

A

^
' '๒^

ส่า สับ
ที่

เลขประจ่า ตัว
สอบ

1529

1101630075

เด็ก หญิง วริส นา จาชุวิต นิ

ป.ร

1530

1101630410

เด็ก ชายวสุธ ร วิชียด็ษร)

ป.6 โรงเริย นเทพมิต รสัก ษา

คณิต ประถม

1531

1101630076

เด็ก ชายวิช รา!ชญํ วิงภูรวิตบ' อุย สุย

ป.ร โรงเริย นอบุบ าลสุร าษฎร์ธ ามิ

คณิต ประถม

1532

1101630077

เด็ก ชายวิห ธิก ร ดาโอะ

ป.4 โรงเริย นอบุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1533

1101630411

เด็ก ชายวัน อา!ท แก้ว สกุล

ป.4 โรงเริย นเทพมิต รสัก ษา

คณิต ประถม

1534

1101630599

เด็ก หญิง วิช ญา วิส ัษ ฎริญ ญ ากุล

ป.ร

โรงเริย นรดาแม่พ ระ

คณิต ประถม

1535

1101631222

เด็ก หญิง วิภ าวิ โสมอัน เวิน

ป.ร โรงเริย นมานีต าบุเ คราะห์

คณิต ประถม

1536

1101631223

เด็ก หญิง วิล ดา ชมเชย

ป.5 โรงเริข นมานีต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1537

1101630600

เด็ก ชายวิศ รฺต ฟ้ต หปน

ป.4 โรงเริย นรตาแม่พ ระ

คณิต ประถม

1538

1101631224

เด็ก หญิง วิศ รฺต า สอนประสม

ป.5 โรงเริย นมานีต าบุเ คราะห์

คณิต ประถม

1539

1101630412

เด็กชายวิ!!•{บุ เฉรมชีโย

ป.6 โรงเริย นเทพมิต รสัก ษา

คณิต ประถม

1540

1101631225

เด็ก ชายวิร บุท ธ ใจชีอ

ป.6 โรงเริย นมานีต าบุเ คราะห์

คณิต ประถม

1541

1101630615

เด็ก ชายเวชฟิส ิฐ วงค่เ วชสวิส ส์

ป.ร โรงเริย นรดาแม่พ ระ

คณิต ประถม

1542

1101630413

เด็ก ชายศตาบุ ฟ ัผ น ์ค ง

ป.6 โรงเริย นเทพมิต รสัก ษา

คณิต ประถม

1543

1101630289

เด็ก หญิง ศตพร เลิ้อ หบุน

ป.4 โรงเริย นจอย

คณิต ประถม

1544

1101630414

เด็ก หญิง ศชุก านต์ แพกุล

ป.6 โรงเริย นเทพมิต รสัก ษา

คณิต ประถม

1545

1101630078

เด็ก หญิง ศสัธ ร โงวิต นชวาลา

ป.ร

1546

1101630415

เด็ก หญิง ศสิภ ัส สร ขวัญ ข่ว ย

ป.4 โรงเริย นเทพมิต รสัก ษา

คณิต ประถม

1547

1101630079

เด็ก ชายสัก ด็ส ืห ริ วัน หร'แก้ว

ป.6 โรงเริย นอบุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1548

1101630601

เด็ก ชายสัก รบัน หบ่ พรหมเมอง

ป.4 โรงเริย นรคาแม่พ ระ

คณิต ประถม

1549

1101630416

เด็ก หญิง ศารยา คงนิ]อง

ป.6 โรงเริย นเทพมิต รสัก ษา

คณิต ประถม

1550

1101630080

เด็ก หญ ิง ด็ธ ณ ิ5) เฉ รม พ งส ั

ป.ร

โรงเริย นอบุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1551

1101630081

เด็ก หญิง สัว ิว ิค น์ ลิ้ม สกุล

ป.6 โรงเริย นอบุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1552

1101631226

เด็ก ชายสัล าดล สังชีมิ

ป.ร โรงเริย นมานีต าบุเ คราะห์

คณิต ประถม

1553

1101630602

เด็ก ชายสัว กรณ ์ ศรีส ุว รรณ

ป.4 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ประถม

1554

1101630417

เด็ก ชายส์ว ิช บุโ ฉม

ป.4 โรงเริย นเทพมิต รสัก ษา

คณิต ประถม

1555

1101630418

เด็ก ชายด็ว ิช ไทรแก้ว

ป.4 โรงเริย นเทพมิต รสัก ษา

คณิต ประถม

1556

1101630603

เด็ก หญิง สุก โกุด ี ปราบภัย

ป.6 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ประถม

1557

1101631750

เด็ก ชายศฺภ กกุฒ สุข านนท์ส วิส ด็

ป.6 โรงเริย นนานาชาด็ส ุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1558

1101631227

เด็ก ชายสุภ ณิฎ รฺ} เฉวิย งหงษํ

ป.ร โรงเริย นมานีด าบุเ คราะห์

คณิต ประถม

1559

1101630604

เด็ก ชายศฺภ ณิฐ ณ น ค ร

ป.4 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ประถม

1560

1101630419

เด็ก ชายสุภ ณิฐ ทุล มาศ

ป.4 โรงเรีย นเทพมิต รสัก ษา

คณิต ประถม

1561

1101631228

เด็ก ชายชุภ ณิฐ แสงวัน หร์ส ัร ิ

ป.6 โรงเรีย นมานีค านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1562

1101630082

เด็ก ชายชุภ พล แตงประหิป

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1563

1101631229

เด็ก หญิง ศฺภ ฟ้ช ญํ ค่า อุป ละ

ป.6 โรงเรีย นมานีด าบุเ คราะห์

คณิต ประถม

ชีอ -สกุล

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

โรงเริย น

ชีน

โรงเริย นอบุบ าลสุร าษฎร์ธ าปี

โรงเริย นอบุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

วิช าที่ส อบ
คณิต ประถม

คณิต ประถม
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ประกๆศราย"ชีอฝมสิหธั๋ฟิอบ การนซ่งฟ้'นนางวิช าการ ระรับ นานาชาลิ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก ะ ระรับ เขตพ ็น ท ี่ สอบวัน อาทิต ปที่ 12 มกราคม 2563
วิช า คณ ิด ศาสตร์ ระรับ ประท มรัก ษ า
ส่า มัก งาบเขตพ็น ที่ก ารรัก ษ าประถมรัก ษ าสุร าษ ฎร์ธ าปี เขต 1
ณ อาคาร 6 สุค นธา มัน 2 ห้อ ง 623 โรงเรีย นอนุบ าสุร าษฎร์ธ าปิ

ลำดับ

ห ้อ ง ส อ บ ท ี่

*

ที่

เลขประจำตัว
สอบ

1564

1101631733

เด็ก ชายค์ภ วิช ญ ิบ ุญ รัก ษ ์ สุท ธิบ ุ้น

ป.6 โรงเรีย นอุ่น รัก 2 ภาษา

คณีต ประทม

1565

1101631230

เด ็ก ช ายศ ภ ส วัส ด ีร อ ค เพ ช ร

ป.4 โรงเรีย นมาปิต าบุเ คราะห์

คณีด ประทบ

1566

1101631231

เด็ก หญิง ศฺภ ัช ญา วัด นมณี

ป.ร โรงเรีย นมาปิต าบุเ คราะห์

คณิต ประถม

1567

1101631253

เด็ก ชายเศรษรฺท ต่] ชมภูพ ัศ ป

ป.6 โรงเรีย นมาปิต าบุเ คราะห์

คณิต ประทม

1568

1101631736

เด็ก ชายเศรษฐสิร ี ธานีร ณ านนท์

ป.6 โรงเรีย นอุ่น รัก 2 ภาษา

คณิต ประถม

1569

1101630420

เด็ก ชายสตางค์ มาสข

ป.4 โรงเรีย นเทพมิต รรัก ษ า

คณิต ประทม

1570

1101630290

เด็ก ชายสรฉัด ร์ สุขศ'วั

ป.6 โรงเรีย นจอย

คณิต ประถม

1571

1101631536

เด็ก ชายสรธิญ เลยวสุว รรณ

ป.6 โรงเรีย นวมิน ทรีว ิท ยา (มัว เหมิง )

คณิต ประถม

1572

1101631634

เด็ก ชายสรวิศ สุข บุ้ว ย

ป.6 โรงเรีย นอบุบ าลหบุม ัอ ย

คณิต ประถม

1573

1101630083

เด็ก ชายสวัล สิง ห์ช ุ

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1574

1101630087

เด็ก หญิง สโรชา สิน พิศ ทธิ

ป.6 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1575

1101631232

เด็ก หญิง สสิป ระกา ต้อ ยแกว

ป.6 โรงเรีย นมาปิต า บ เุ คราะห์

คณิต ประถม

1576

1101630421

เด็ก ชายสหวัฐ จงจิต ต์

ป.6 โรงเรีย นเทพมิต รรัก ษ า

คณิต ประถม

1577

1101630605

เด็ก ชาย สิ'ณหณัฐ ต่า สุว รรณ

ป.6 โรงเรีย น ร ตาแม่พ ระ

คณิต ประถม

1578

1101630422

เด็ก ชายส์น ดีม ัย วัก ษายศ

ป.4 โรงเรีย นเทพมิต รรัก ษ า

คณิต ประถม

1579

1101631233

เด็ก หญิง สายสวรรค์ เดี่ย มัง กรพัน ธิ

ป.ร โรงเรีย นมาปิต าบุเ คราะห์

คณิต ประถม

1580

1101630606

เด็ก หญิง สาลิณ ี วัต นโพบุล ป

ป.6 โรงเรีย นธิต าแม่พ ระ

คณิต ประทม

1581

1101631234

เด็ก ชายสิร พัฌ บุ้ ฬฒปคล้า ย

ป.6 โรงเรีย นมาปิต าบุเ คราะห์

คณิต ประถม

1582

1101630084

เด็ก ชายสิร ภพ สมวงค์

ป.4 โรงเรีย นอนุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1583

1101631734

เด็ก ชาย ส ิร วิช ญํ โปสื

ป.6 โรงเรีย นอุ่น รัก 2 ภาษา

คณิต ประถม

1584

1101631235

เด็ก หญิง ส ิร ก
ี ร บุญ ชนะ

ป.6 โรงเรีย นมาปิต า บ เุ คราะห์

คณิต ประถม

1585

1101630607

เด็ก หญิง สฺม ัญ ญา คงพมัค ฬ

ป.4 โรงเรีย นปิต าแม่พ ระ

คณิต ประถม

1586

1101631236

เด็ก หญิง สุช าวดี คงเจรีญ เ ม อ
ิ ง

ป.6 โรงเรีย นมาปิต า บ เุ คราะห์

คณิต ประถม

1587

1101630423

เด็ก ชายสุท ธิพ งค์ ปานเกาะใต้

ป.6 โรงเรีย นเทพมิต รรัก ษ า

คณิต ประถม

1588

1101631237

เด็ก หญิง สุพ ัช ญา ดงชาตรี

ป.4 โรงเรีย นมาปิต า บ เุ คราะห์

คณิต ประถม

1589

1101631238

เด็ก หญิง สุฟ ิช ญา บาvfงบุ้ย

ป.4 โรงเรีย นมาปิต าบุเ คราะห์

คณิต ประถม

1590

1101631239

เด็ก หญิง สุฟ ้ช ญา สุพ ับ ธิ

ป.6 โรงเรีย นมาปิต าบุเ คราะห์

คณิต ประถม

1591

1101631240

เด็ก หญิง สุภ จิร า ใจห้าว

ป.6 โรง เรีย นมาปิต าบุเ คราะห์

คณิต ประถม

1592

1101630085

เด็ก หญิง สุภ ัส สร นาคข่า

ป.6 โรงเรีย นอบุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1593

1101630086

เด็ก หญิง สุภ ัส สรากรณ ี ก้อ นทอง

ป.4 โรงเรีย นอบุบ าลสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ประถม

1594

1101631241

เด็ก หญิง สุภ าวดี โชดีป วง

ป.6 โรงเรีย นมาปิต าบุเ คราะห์

คณิต ประถม

1595

1101631242

เด็ก ชายสุร พัฒ น์ หมิก แตง

ป.4 โรงเรีย นมาปิต าบุเ คราะห์

คณิต ประถม

1596

1101631243

เด็ก หญิง สุร กา กลา ศ รีท อง

ป.6 โรงเรีย นมาปิต านุเ คราะห์

คณิต ประถม

1597

1101630424

เด็ก หญ ิง ส ุร ีร กา หีด เพ็ง

ป.4 โรงเรีย นเทพมิต รรัก ษ า

คณิต ประถม

1598

1101630608

เด็ก หญิง สุว ภัท ร บุญ มา

ป.4 โรงเรีย นปิต าแม่พ ระ

คณิต ประถม

มัอ -สฤล

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

มัน

โรงเรีย น

วิช าที๋ส อบ
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ประm etรทนชปีผู้มสิหรสอบ การนข่งฟ้'นหางวิช าการ ระ๘'ฆนานาชา๙ ประจำปี พ.ห. 2563
รอบแรก : ระสับ เขตที่น ที่ สอบวัน อาทิต ย์ท ี่ 12 มกราคม 2563
วิช า คณ ิต ศาสตรี ระสับ ประถมสิก ษา
ส่า นัก งาบเขตฟ้น ที่ก ารสีก ษาประถมสีก ษาสุร าษฎรีธ านี เขต 1
ณ อาคาร 6 สุค บธา ร่โน 2 ห้อ ง 624 โรงเรีย นอบุบ าสุร าษฎรีธ าบี

ร่}อ-สฤล

โรงเรีย น

ปน

47

หัอ งสอบที่

วิช าที่ส อบ

1599

1101630425

เด็ก ชายสุว ัจ น์ สองวิห ค

ป.4 โรงเวิย นเหพมิต รสีก ษา

คณิต ประถม

1600

1101630609

เด็ก หญิง สุว ิช าตา อยู่เย็บ

ป.4 โรงเวิย นรตาแม่พ ระ

ดณีต ประถม

1601

1101630426

เด็ก ชายอดีส ัก ดั๋ ฬฌน่ม ณี

ป.6 โรงเรีย นเหพมิต รสีก ษา

คณิต ประถม

1602

1101631244

เด็ก หญ ิง อติก านต์ บขาว

ป.ร

1603

1101630427

เด็ก ชายอรป โพ รบร

ป.6 โรงเรีย นเหพมิต รสีก ษา

คณิต ประถม

1604

1101630428

เด็ก ชายอนพล สุร สีว ิ

ป.ร โรงเรีย นเหหมิต รสีก ษ า

คณิต ประถม

1605

1101630429

เด็ก ชายอนพ ัพ ร ก.ลสีวิ

ป.ร โรงเรีย นเหพมิต รสีก ษา

คณิต ประถม

1606

1101630430

เด็ก ชายอนับ ดา คงนัว

ป.ร

โรงเรีย นเหพมิต รสีก !ท

คณิต ประถม

1607

1101630610

เด็ก หญิง อภิช ญา โสมมาก

ป.ร

โรงเรีย นรตานปพระ

คณิต ประถม

1608

1101631245

เด็ก หญิง อภิส รา โชยนาเคนพร

ป.6 โรงเรีย นมานัต าบเคราะห์

คณิต ประถม

1609

1101631246

เด็ก ชายอมรเหพ ปฺง ใหม่

ป.ร โรงเรีย นมามิต าบเคราะห์

คณิต ประถม

1610

1101631247

เด็ก ชายอมเรศ พองขาว

ป.6 โรงเรีย นมามิค าบเคราะห์

คณิต ประถม

1611

1101630431

เด็ก หญิง อรจํร า แสงมณี

ป.4 โรงเรีย นเหพมิต รสีก ษา

คณิต ประถม

1612

1101631735

เด็ก หญิง อรอิน ห' คงเพชร

ป.6 โรงเรีย นอุ่น วิก 2 ภาษา

คณิต ประถม

1613

1101631635

เด็ก ชายอวิย ะ ถาวรวงษ์

ป.6 โรงเรีย นอบบาลหบน้อ ย

คณิต ประถม

1614

1101630432

เด็ก ชายอวิย ะ สุข รมย์

ป.4 โรงเรีย นเหพมิต รสีก ษา

คณิต ประถม

1615

1101630611

เด็ก หญิง อสิส า โตะหะ

ป.5 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ประถม

1616

1101631248

เด็ก หญิง อัก ษร พัเ สิศ วิม ่ย ์

ป.ร

โรงเรีย นมามิต าบเคราะห์

คณิต ประถม

1617

1101631249

เด็ก ชายอัจ ฉรีย ะ เคารพวิต ป

ป.4 โรงเรีย นมานิต าบเคราะห์

คณิต ประถม

1618

1101630291

เด็ก หญิง อัส ด็ช ารี ยะดี

ป.ร

คณิต ประถม

1619

1101630433

เด็ก ชายอัส สัน ต์ สมภัก ดี

ป.ร โรงเรีย นเหพมิต รสีก ษา

คณิต ประถม

1620

1101630434

เด็ก ชายอาคะเนย์ บญเลิศ

ป.6 โรงเรีย นเหพมิต รสีก ษา

คณิต ประถม

1621

1101631250

เด็ก หญิง อาคิร า สาพิม

ป.4 โรงเรีย นมามิต าบเคราะห์

คณิต ประถม

1622

1101630435

เด็ก หญ ิง อาหิต ญ าพร นาคพัน

ป.4 โรงเรีย นเหพมิต รสีก ษา

คณิต ประถม

1623

1101630436

เด็ก ชายอาทิต ย์ เหิอ กสุบ รรณ

ป.4 โรงเรีย นเหพมิต รสีก ษา

คณิต ประถม

1624

1101631636

เด ็ก ชายอ ิห รพ ับ ร หิพ ยธรรม

ป.4 โรงเรีย นอบบาลหบนอย

คณิต ประถม

1625

1101631637

เด็ก ชายอิบ รอฮม ค่า ฝ็เขีย ว

ป.4 โรงเรีย นอบบาลหบน้อ ย

คณิต ประถม

1626

1101630616

เด็ก ชายเอกธนัน เกสุแ ก้ว

ป.ร

โรงเรีย นธิต าแม่พ ระ

คณิต ประถม

1627

1101631254

เด็ก ชายเอกภวิษ ย์ เภิต เกส์ย ง

ป.6 โรงเรีย นมามิค าบเคราะห์

คณิต ประถม

1628

1101630093

เด็ก หญิง เอมิก า ภัญ จนกาญจน'

ป.6 โรงเรีย นอบบาลสุร าษป็ร ีธ านี

คณิต ประถม

1629

1101631255

เด็ก หญิง เอมิก า ยู่ฬ ฒน'พงษ์

ป.ร โรงเรีย นมามิต าบเคราะห์

คณิต ประถม
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คณิต ประถม

47/51

20/12/2562

www.obecimso.net/web6 3/office/reportStdRoomPlaceAll.php

ประกาศรายชีอ ผู้ฆ สิห ธสอบ การแข่ง อัน หางวิ'บาการ ระอับ นานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับ เขตฟ้น ทึ๋ สอบวัน อาทิต ย์ท ี่ 12 มกราคม 2563
วิช า คณ ิต ศาสตร์ ระคับ บัธ ยมสืก ษาตอนด้น
ส่า บัก งาบเขตฟ้น ที่ก ารสัก ษาประถมสัก ษ าสุร าษฎร์ธ านี เขต 1
ณ อาคาร 6 สุค นธา ชีน 2 ห้อ ง 625 โรงเรีย นอนุบ าสุร าษฎร์ธ านี

ชีอ -สกล

ชีน

โรงเรีย น

48

ห้อ งสอบทึ่

วิช าที่ส อบ

1630

2101630619

นางสาวกนภวรรณ คงมณิ

ม.3 โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ม.ต้น

1631

2101630618

นางสาวกนกวรรณ บฺญ สุข

ม.3 โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ม.ต้น

1632

2101630620

นางสาวกรนีษ ^ นะมะ

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1633

2101630621

เด็ก หญิง กรรยารีต ป ทองรอด

ม.3 โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ม.ต้น

1634

2101630622

เด็ก หญิง กฦตยา แก่น แก้ว

ม.3 โรงเรีย นธิต าแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1635

2101630623

นางสาวกทด็ม า ณรงค์ท ทร์

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1636

2101630624

นางสาวกวิน ทิพ ย์ เดชมณิ

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1637

2101630625

เด็ก หญิงก้ญ ญ''วรา ยิ้ม สุด

ฆ.3 โรงเรีย นธิต าแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1638

2101630626

นางสาวก้น ด์ก นีษ รุ) ธนากร

ม.3 โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ม.ต้น

1639

2101630627

นางสาวก้ล ลยกร แก่น สมบัต ิ

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1640

2101630628

เด็ก หญิง ภฺล ภัส ส่ ต้น ด็ษ ัณ สกล

ม.3 โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ม.ต้น

1641

2101630629

นางสาวขวัญ กมล ฟัน ธิส ีแ ก้ว

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1642

2101631755

เด็ก หญิง จณิส ดา มีส ิท ธิ

ม.2 โรงเรีย นสารสาสปวิเ ทศสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ม.ต้น

1643

2101630630

นางสาวจรรยมณ ฑน์ มีส ืร ี

ม.3 โรงเรีย นธิต าแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1644

2101630631

เด็ก หญิง จรีย ากรณ' ศรีว ิเ ศษ

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1645

2101630632

เด็ก หญิง จิค าภา อิร ีส ดาน

ม .1 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1646

2101630633

นางสาวจิต รโสภา เอ่ง อ้ว น

ม.3 โรงเรีย นธิต าแปพระ

คณิต ม.ต้น

1647

2101630634

นางสาวจิร บัน ท' บาคเรีอ ง

ม.3 โรงเรีย นธิต าแปพระ

คณิต ม.ต้น

1648

2101630635

นางสาวจิร ภัท ร โปเมีอ ง

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1649

2101630636

นางสาวจิร ัช ญา ดีอ ่อ น

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1650

2101630637

เด็ก หญิง จิร ัช ญา เนีย มมูส ิก

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1651

2101630638

นางสาวจุร ีร ัต ป ทองขาว

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1652

2101630639

เด็ก หญิง จุฬ าลัก ษณ์ เจรีญ สิน

ม .1 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1653

2101630640

นางสาวชญ านีศ วร์ ก,ลชียยะฟัฌ น่

ม.3 โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ม.ต้น

1654

2101630641

เด็ก หญิง ชณ ิก าญ จน่ หนุด งนุ้ย

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1655

2101631591

เด็ก หญิง ชนนุ้น ีภ า เฉวกอ้ม

ม .1 โรงเรีย นสัร ีส าธิต

คณิต ม.ต้น

1656

2101630642

เด็ก หญิง ชบัญ ธิด า มีเดช

ม.3 โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ม.ต้น

1657

2101630643

เด็ก หญิง ชนากานต์ หฺเลศรี

ม .1 โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ม.ต้น

1658

2101630644

นางสาวชรกา เทพชู

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1659

2101630645

นางสาวชลธิช า ชลรีน หร์

ม.3 โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ม.ต้น

1660

2101630647

เด็ก หญิง ข่อ ผกา โชยธงรัต ป

ม .1 โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ม.ต้น

1661

2101630648

เด็ก หญิง ข่อ ฟ้า หฺน หวน

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1662

2101630646

นางสาวชูด ีก าญจน' ฟ้า สิร ีพ ร

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1663

2101630650

นางสาวญาคา จิน หรขนิฐ

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1664

2101630649

นางสาวญาคา นุญ สุข

ม.3 โรงเรีย นธิต าแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น
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ประกาศรายชีอ ฝมสิห ริส อบ การแข่ง อัน หางวิช าการ ระอับ นานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับ เขตที่น ที่ สอบวัน อาทิต ปที่ 12 มกราคม 2563
วิช า คณ ิต ศาสตร์ร ะดับ อัธ ยมสัก ษ าดอนต้น
ส่า อัก งานเขตที่น ที่ก ารสัก ษาประถมสัก ษาสุร าษฎร์ธ านี เขต 1
ณ อาคาร 6 สุค บธา ชีน 2 ห้อ ง 626 โรงเรีย นอนุบ าสุร าษฎร์ธ านี

49

ห้อ งสอบที่

ล่าดับ
ที่

เลขประจ่า ตัว

1665

2101630651

น างสาวเต ิร ัด น ์ ทองi l l ง

ม.3 โรงเรีย นรคาแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1666

2101631756

เด็ก หญิง รุ)คิว รคา อ'อนปอย

ม.2 โรงเรีย นสารสาสน์ว ิเ ทศสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ม.ต้น

1667

2101630652

นางสาวณ รตา หรีภ บางงอน

ม.3 โรงเรีย นรคาแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1668

2101630653

เด็ก หญิง ณิช ชา สืล จุต ิ] วัน หร์

ม.3 โรงเรีย นรดาแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1669

2101630654

เด็ก หญิง ณิช นีช า ชูม วร!าฮ

ม.3 โรงเรีย นรดาแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1670

2101630655

เด็ก หญิง ถ!ฐกานต' จิน า

ม.3 โรงเรีย นรดาแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1671

2101630656

นางสาวณ ั! ชฎาภรถ! ชูจ ิต ร

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1672

2101630657

นางสาวถ!ฐชนก ราชนุร ี

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1673

2101630660

นางสาวณ ิ! ธิด า นนทดัก ติ

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1674

2101630659

นางสาวถ!ฐรตา นุข นาค

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1675

2101630658

นางสาวท!!ธิด า ส่าดัญ จิต ด'

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1676

2101630661

เด็ก ห ญ ิง ถ!!นัน ห ้ แก้ว คงคา

น.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1677

2101630662

น างสาวณ ิ! พ ้ช ร์ แสงศรีค ่า

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1678

2101630663

เด็ก หญ ิง ถ!!รติ แก้ว ขวัญ

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1679

2101630664

เด็ก หญิง ท!!วิภ า มากนุ้ย

ม.3 โรงเรีย นธิต าแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1680

2101630665

นางสาวณ ิช ภัท ร วัต ิส ุ

น.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1681

2101630666

นางสาวตติย า ป ระเส รี!

ม.3 โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ม.ต้น

1682

2101630667

เด็ก หญิง ถิร นุช โพริโ พ้น

น.3 โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ม.ต้น

1683

2101630668

เด็ก หญิง ฬกษพร สุบ รรณิ

ม .1 โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ม.ต้น

1684

2101630669

เด็ก หญิง ธนกร พ้ฌ สิท ริ

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1685

2101630670

เด็ก หญิง ธนภรณ ์ วัณ นพถกพ้

ม.3 โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ม.ต้น

1686

2101630671

เด็ก หญิง ธมลวรรณ วิช ีย ติษ !

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1687

2101630672

เด็ก หญิง ธัญ ทิช ชา วิม ล

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1688

2101630673

นางสาวธัญ ลัก ษณ ์ เนตรเจรีญ

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1689

2101630674

นางสาวธัญ วรีต นุ้ เชีอ โห

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1690

2101630675

เด็ก หญิง ธัญ สิร ี วิว รรณสัร ี

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1691

2101630676

เด็ก หญิง ธับ ยชนก รัก ชีว ทอง

ม.3 โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ม.ต้น

1692

2101630677

นางสาวริญ าตา ไทยชนะ

ม.3 โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ม.ต้น

1693

2101631748

เด็ก ชายรธัช บรรณาลัง ค'

ม. 1 โรงเรีย น มอ. วิท ยานุส รณ ์ สุร าษฎร์ธ านี

คณิต ม.ต้น

1694

2101630678

นางสาวนงพงา ชม รน ห ร์

ม.3 โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ม.ต้น

1695

2101630679

เด็ก หญิง นภเกตป วงปแหวน

ม .1 โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ม.ต้น

1696

2101630680

นางสาวบถมล ขวัญ แก้ว

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1697

2101631747

เด็ก หญิง นถมล ปิยะติจ

1698

2101630681

นางสาวอัท ธมน ลัก ษ ณ ะร'!

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

1699

2101630684

นางสาวอัน ห้ช ญ าป รัก เติย รติ

ฆ.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ต้น

สอบ

ชีอ -สกุล

ชีน

โรงเรีย น

โรงเรีย นองค์ก ารปรีห ารส่ว นวัง หวัด สิร าษ ฎร์ร านี 1
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วิช าที่ส อบ

คณิต ม.ต้น

ม'3 (ดอนลัภ ผสุง วิห ป)
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ประกาศรายฟ้อ ผู้ม สิห รสอบ การแช่ง หัน หางวิช าการ ระตับ นานาชาทิ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบนรก : ระดับ เขตที่บ ที่ สอบวัน อาหิต ย์ท ี่ 12 มกราตม 2563
วิช า คณ ิต ศาสตรีร ะดับ มิ'ธยมสีก ษาตอนตัน
ล่า นัก งาบเขตฟ้น ที่ก ารสีก ษาประทมสีก ษาสุร าษฎรีธ านี เขต 1
ทเ อาคาร 6 ร)คบธา ข่โน 2 ห้อ ง 627 โรงเรีย นอบบาสุร าษฎรีธ านี

50

ห้อ งสอบที่

ล่า ดับ

เลขประจ่า ดัว

ที่

สอบ

1700

2101630682

เด็ก หญิง นับ หนา ชนะฦล

ม.3 โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ม.ตัน

1701

2101630685

เด็ก หญิง นัน ห์ภ ัส วงค'สุบ รรณ

ม.3 โรงเรีย นธิด าแปหระ

คณิต ม.ตัน

1702

2101630683

นางสาวนัน หิพ ร เหล่าบญภล'อม

ม.3 โรงเรีย นธิต าแม่พ ระ

คณิต ม.ตัน

1703

2101630686

เด็ก หญิง นัน ธิต า สุข สม

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ตัน

1704

2101630687

เด็ก หญิง นัช า จ่า ปากลาย

ม.3 โรงเรีย นธิต าแม่พ ระ

คณิต ม.ตัน

1705

2101630688

นางสาวบ้ณ หัค า ฦหธิว งสี

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่ห ระ

คณิต ม.ตัน

1706

2101630739

เด็ก หญิง เบญญาตา ประคองบ,คย'

น.2 โรงเรีย นธิด าแม่ห ระ

คณิต ม.ตัน

1707

2101631592

เด็ก หญิง ปภิต ตา คลิ้ง สุว รรณ

ม .1 โรงเรีย นสีร ีส าธิต

คณิต ม.ตัน

1708

2101630689

เด็ก หญิง ปณิต า สารเทพ

ม.3 โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ม.ตัน

1709

2101630690

เด็ก หญิง ปหิต ตา รนดัะ โน

ม.3 โรงเรีย นธิค าแปพระ

คณิต ม.ตัน

1710

2101630691

เด็ก หญิง ปนัด ดา วัน ดาหงษ ์

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ตัน

1711

2101630692

เด็ก หญิง ปฟ้ช ญา ณ บ ญ โณ

ม .1 โรงเรีย นธิด าแปหระ

คณิต ม.ตัน

1712

2101630693

นางสาวปภัส สร ล่มแก่'ว

ม.3 โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ม.ตัน

1713

2101630694

นางสาวปรณิฐ ภัท รรีง รอง

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ตัน

1714

2101630695

นางสาวประภัส สร หัฌ น์แ ช่ม

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ตัน

1715

2101631757

เด็ก ชายปรีช ญ' สุว รรณคง

ม.2 โรงเรีย นสารสาสน์ว ิเ ทศสุร าษป็ร ีธ านี

คณิต ม.ตัน

1716

2101630696

เด็ก หญิง ปรีญ ญดา หิม บ่า รฺง

ม.3 โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ม.ตัน

1717

2101630697

เด็ก หญ ิง ปาจรีย ์ ณ บ ญ ใณ

ม.3 โรงเรีย นธิด าแปหระ

คณิต ม.ตัน

1718

2101630698

นางสาวปาสิต า เสนน้อ ย

ม.ร โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ม.ตัน

1719

2101630699

เด็ก หญิง ปฺญ ญิส า แก้ว คงคา

ม.3 โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ม.ตัน

1720

2101630700

เด็ก หญิง ปญณญิศ า ดิน 'ฐาน

ม.3 โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ม.ตัน

1721

2101630701

เด็ก หญิง ปรีม ปรีช ญิ ทองด้ว ง

ม .1 โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ม.ตัน

1722

2101630702

เด็ก หญิง พนัด า บ,ญปาน

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ตัน

1723

2101630703

นางสาวพ รไพ รน หดัก บม

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ตัน

1724

2101630704

เด็กหญิงพิโชรมณิ ค่า เจรีญ

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ตัน

1725

2101630705

เด็ก หญิง พิ'ชราภา สุเ ชาว์

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ตัน

1726

2101630706

เด็ก หญ ิง พิช ามญ ช่ ฦลสีรี

ม.3 โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ม.ตัน

1727

2101631758

เด็ก หญิง พิม พ์บ งกช พรหมวัน หรี

ม.2 โรงเรีย นสารสาสน์ว ิเ ทศสุร าษฎรีธ านี

คณิต ม.ตัน

1728

2101630707

นางสาวพิม พ์ม ณิ ครีส ตัป ็ญ ญา

ม.3 โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ม.ตัน

1729

2101630708

เด็ก หญิง พิม พ์ว รีช ณ์ เจรีญ พงค'

ม.3 โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ม.ตัน

1730

2101630740

เด็ก หญิง เพลงพิณ หับ มะรีบ หรี

ม.3 โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ม.ตัน

1731

2101630741

นางสาวแพรวมิต า เหพแก้ว

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ตัน

1732

2101630709

นางสาวภัห ราพร แป๋บ ปส์ม

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ตัน

1733

2101630710

นางสาวภาพตะวัน วัน หรีส ุ้น

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ตัน

1734

2101630711

นางสาวมนัส นัน ฬ ฬทราช

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ตัน

ฟ้อ -สบล
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ฟ้น

โรงเรีย น

วิช าที่ส อบ
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ประกาศรายชอผู้ป ๋ส ์ท ธิส อบ การแข่ง มัน พางวิช าการ ระตับ นานาชาลิ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระรับ เขตพ นท ี่ สอบวัน อาทิต ปที่ 12 มกราคม 2563
วิช า คณ ิต ศาสตร์ ระรับ มัธ ยมรัก ษ าด อน ตับ
สำมัก งานเขตพนที่ก ารรัก ษ าประถมรัก ษ าสุร าษ ฎร์ธ านี เขต 1
ณ อาคาร 6 สุค นธา มัน 2 ห''อง 628 โรงเรีย บอนุบ าสุร าษฎร์ธ ามั

51

ห้อ งสอบที่

ร ่า ร ับ

เลขประจำรัว

ที่

สอบ

1735

2101630712

นางสาวมนัส วี นวลละออง

ม.3 โรงเรีย น ร คาแปพระ

คณิต ม.ตัน

1736

2101630713

เด็ก หญิง ปีง กมล ชอเสีย งมงคล

ม.3 โรงเรีย น ร ดาแปพระ

คณิต ม.ตัน

1737

2101630714

เด็ก หญิง รมิค า คงสุว รรณ

ม.3 โรงเรีย น ร ดาแม่พ ระ

คณิต ม.ตัน

1738

2101630715

นางสาวรวิพ ร หนุม าก

ม.3 โรงเรีย น ร คาแปพระ

คณิต ม.ตัน

1739

2101630716

เด็ก หญิง ลลํต ภัท ร แสงเพลิง

ม.3 โรงเรีย น ร ตาแม่พ ระ

คณิต ม.ตัน

1740

2101630717

เด็ก หญิง วรรธมับ ทิ สุง ข่ถ ทร่

ม.!

โรงเรีย น ร ดาแม่ห ระ

คณิต ม.ตัน

1741

2101630718

นางสาววรีม พร สุม แกว

ม.3 โรงเรีย น ร ตาแม่พ ระ

คณิต ม.ตัน

1742

2101630719

เด็ก หญิง ศตพร เรีอ งธรรม

ม.3 โรงเรีย น ร ตาแม่พ ระ

คณิต ม.ตัน

1743

2101630720

นางสาวศรีณ ปพร นุญ สุข

ม.3 โรงเรีย น ร ดาแปพระ

คณิต ม.ต้น

1744

2101630721

น างสาวรัย าพ ร สมด็ค หมาย

ม.3 โรงเรีย น ร คาแม่พ ระ

คณิต ม.ตัน

1745

2101630722

เด็ก หญ ิง รัร าพ ร ภับ ลิอ นาม

ม.3 โรงเรีย น ร ดาแปพระ

คณิต ม.ตัน

1746

2101631593

เด็ก หญ ิง ศฺห ธห'รัย ชุท อง

ม .1 โรงเรีย นรัร ีส ารต

คณิต ม.ตัน

1747

2101631749

เด็ก ชายศฺภ ณิฐ กรัม พสุต

ม.3 โรงเรีย น มอ. วิท ยานสรณ ิ สุร าษฎร์ธ ามั

คณิต ม.ตัน

1748

2101631759

เด ็ก ห ญ ิง ศฺภ รัท ธ ปีข่า

ม.3 โรงเรีย นสารสาสปวิเ ทศสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ม.ตัน

1749

2101631760

นายสุภ สิท ธิ โสมะเกิด

ม.3 โรงเรีย นสารสาสปวิเ ทศสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ม.ตัน

1750

2101631761

เด็ก หญิง ศฺก ิช ญา ฟ้น ุล ป

ม.2 โรงเรีย นสารสาสน์ว ิเ ทศสุร าษฎร์ธ านี

คณิต ม.ตัน

1751

2101630723

นางสาวสรณ ิส ิร ี ศรีเมัย ม

ม.3 โรงเรีย น ร ดาแม่พ ระ

คณิต ม.ตัน

1752

2101630724

เด็ก หญิง สรีล รีต ป ปรัน ท นุต ร

ม .1 โรงเรีย น ร ดาแปพระ

คณิต ม.ตัน

1753

2101630725

เด็ก หญิง สรีส วัน ต์ ป รัน ห นุต ร

ม .1 โรงเรีย นธิต าแม่พ ระ

คณิต ม.ตัน

1754

2101630726

เด็ก หญิง สราสิม ัป เสรยางภูร

ม.3 โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ม.ตัน

1755

2101630727

นางสาวสรีต า พูล สวัส ด็

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ตัน

1756

2101630734

เด็ก หญิง สโรชา ปานเกิด

ม.3 โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ม.ตัน

1757

2101630728

เด็ก หญิง สลิด า เงิน ไกร

ม.3 โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ม.ตัน

1758

2101630729

เด็ก หญิง สลิล ทิพ ป รัง ข์เ มข

ม.3 โรงเรีย นธิต าแม่พ ระ

คณิต ม.ตัน

1759

2101630730

นางสาวสุภ ัณ 'ต์น ีก า เรีอ นทองรีค ป

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ตัน

1760

2101630731

เด็ก หญิง สุจ ิต รา สุว รรณนุผ า

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ตัน

1761

2101630732

เด็ก หญิง สุด ารีต ป ชุส ุว รรณ

น.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ตัน

1762

2101630733

เด็ก หญิง สุม ัต า ชุท อง

ม.3 โรงเรีย นธิต าแปพระ

คณิต ม.ตัน

1763

2101630735

เด ็ก ห ญ ิง ห รัย ภ ัท ร สุท ธิเพชร

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ตัน

1764

2101630736

นางสาวอรชามล เรีอ งศรี

ม.3 โรงเรีย นธิด าแปพระ

คณิต ม.ตัน

1765

2101630737

เด็ก หญิง อัญ ญาวีร ์ มัน ทเจริญ พานช

ม.3 โรงเรีย นธิต าแม่พ ระ

คณิต ม.ตัน

1766

2101631594

เด็ก หญิง อาทิต ด็ย า ฬนธรีง ษ์

ม .1 โรงเรีย นรัร ีส าธิต

คณิต ม.ตัน

1767

2101630738

เด็ก หญิง อรรีษ า บาลทิพ ป

ม.3 โรงเรีย นธิด าแม่พ ระ

คณิต ม.ตัน

มัอ -สกล
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