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 รายชื�อผูม้สีทิธิ�สอบการแขง่ขนัทางวชิาการ ระดบันานาชาต ิประจําปี พ.ศ. 2566
วชิา คณติศาสตร ์ระดบัประถมศกึษา 

ศนูยส์อบสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาสรุาษฎรธ์าน ีเขต 1
รอบสอง : ระดบัประเทศ สอบวนัจันทรท์ี� 3 เมษายน 2566

ณ อาคาร 1 ชั �น 2 หอ้ง 121 โรงเรยีนสรุาษฎรธ์านี

หอ้งสอบที�

 1
เลขที�นั�ง
สอบ

เลขประจําสอบ ชื�อ-สกลุ ชั �น โรงเรยีน สงักดั

1 1100690162 เด็กหญงิกชพร  เจี�ยงยี� ป.5 โรงเรยีนอนุบาลนครศรธีรรมราช 'ณ นครอทุศิ' สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

2 1101111544 เด็กหญงิกชมล  รอดนกิร ป.5 โรงเรยีนขจรเกยีรตถิลาง สพป.ภเูกต็

3 1101110002 เด็กชายกตพล  ถอืแกว้ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

4 1101111160 เด็กชายกตณัณ ์ ศริยิงค์ ป.5 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

5 1101111545 เด็กชายกมลวทิย ์ กมลเวทย์ ป.5 โรงเรยีนขจรเกยีรตถิลาง สพป.ภเูกต็

6 1101640006 เด็กชายกรวชิญ ์ ทองคํา ป.5 โรงเรยีนเพชรผดงุเวยีงไชย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

7 1100130731 เด็กหญงิกรณุา  กลุาตี ป.5 โรงเรยีนโชคชยักระบี� สพป.กระบี�

8 1101630001 เด็กชายกฤตภาส  รัตนเกยีรตขิจร ป.6 โรงเรยีนอนุบาลสรุาษฎรธ์านี สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

9 1100970003 เด็กชายกฤตลกัษณ ์ สตับตุร ป.5 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

10 1101111162 เด็กหญงิกฤตญิา  จันทนพันธ์ ป.5 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

11 1100970328 เด็กชายกฤษณพล  ทองลิ�ม ป.6 โรงเรยีนสทุธนิอนุสรณ์ สพป.พังงา

12 1101111362 เด็กชายกฤษณพัฒน ์ แซย่า่ง ป.5 โรงเรยีนขจรเกยีรตพัิฒนา สพป.ภเูกต็

13 1100130147 เด็กหญงิกวสิรา  ภกัดวีานชิ ป.4 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

14 1101110006 เด็กหญงิกญัพัชญ ์ ทวพัีนธรัุตน์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

15 1101110726 เด็กหญงิกนัตส์นิ ี จันทรต์ระกลู ป.4 โรงเรยีนเทศบาลบา้นบางเหนยีว สพป.ภเูกต็

16 1100130733 เด็กชายกนัต ์ เอง่ฉว้น ป.6 โรงเรยีนโชคชยักระบี� สพป.กระบี�

17 1101111363 เด็กชายกนัทพัฒน ์ สงัขเ์ศรษฐ ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตพัิฒนา สพป.ภเูกต็

18 1101630566 เด็กหญงิกนัยาวรี ์ ทองเอยีด ป.6 โรงเรยีนอนุบาลหนูนอ้ย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

19 1101630714 เด็กชายกปัตนั  ศรใีหม่ ป.6 โรงเรยีนอุน่รัก 2 ภาษา สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

20 1101111364 เด็กหญงิกลัยกร  กลุเจรญิ ป.5 โรงเรยีนขจรเกยีรตพัิฒนา สพป.ภเูกต็

21 1101110009 เด็กหญงิกลัยาสรณ ์ คหจรัิฐติกิาล ป.5 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

22 1100130734 เด็กชายกษัณ  กลุเถกงิ ป.6 โรงเรยีนโชคชยักระบี� สพป.กระบี�

23 1101110727 เด็กหญงิกสัมา  ธรีะอมัพรพันธุ์ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลบา้นบางเหนยีว สพป.ภเูกต็

24 1101640155 เด็กชายกานตน์ธิ ิ เต็มพรอ้ม ป.5 โรงเรยีนดรโุณทยัพนุพนิ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

25 1101640178 เด็กชายกติตนัินท ์ ชาตบิรุษุ ป.6 โรงเรยีนบา้นนาใหญ่ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

26 1101630743 เด็กชายกติตภิมู ิ อดุมกจิพพัิฒน์ ป.6 โรงเรยีนสารสาสนว์เิทศสรุาษฎรธ์านี สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

27 1100700012 เด็กชายกติพัิฒน ์ รักบํารงุ ป.6 โรงเรยีนรัตนศกึษา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2

28 1101630567 เด็กหญงิกลุรดา  วชิยัดษิฐ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลหนูนอ้ย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

29 1101111202 เด็กชายเกศิเกา้  อนิทรเ์จรญิ ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

30 1101111163 เด็กหญงิขวญัมกุ  ตณัฑเวส ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

31 1101110204 เด็กหญงิเขมกิา  ศรคีงดวง ป.6 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

32 1100130154 เด็กชายคเณศ  ออมชยัภมูิ ป.4 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

33 1101630715 เด็กชายควีดลฆ ์ ทองสงา่ ป.5 โรงเรยีนอุน่รัก 2 ภาษา สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

34 1101640267 เด็กหญงิคณัุญญา  ราชพบิลูย์ ป.6 โรงเรยีนวดัตรณาราม สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

35 1101650382 เด็กชายจักรกฤษณ ์ สวุรรณ์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลนวพร สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3
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รายชื�อผูม้สีทิธิ�สอบการแขง่ขนัทางวชิาการ ระดบันานาชาต ิประจําปี พ.ศ. 2566
วชิา คณติศาสตร ์ระดบัประถมศกึษา 

ศนูยส์อบสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาสรุาษฎรธ์าน ีเขต 1
รอบสอง : ระดบัประเทศ สอบวนัจันทรท์ี� 3 เมษายน 2566

ณ อาคาร 1 ชั �น 2 หอ้ง 122 โรงเรยีนสรุาษฎรธ์านี

หอ้งสอบที�

 2
เลขที�นั�ง
สอบ

เลขประจําสอบ ชื�อ-สกลุ ชั �น โรงเรยีน สงักดั

36 1101110021 เด็กชายจริภทัร  ครธุทรง ป.6 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

37 1101111552 เด็กชายจรัิฎฐ ์ ธติพิริยิากรณ์ ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตถิลาง สพป.ภเูกต็

38 1101111466 เด็กชายจรัิฏฐ ์ ดงปาลี ป.4 โรงเรยีนเทศบาลเชงิทะเล (ตนัตวิทิ) สพป.ภเูกต็

39 1101111167 เด็กชายจนุว ู ลี ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

40 1101110206 เด็กหญงิเจมี� แอน  เธอะเซรา่ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

41 1101111168 เด็กหญงิฉัฐศกิาณ ์ ทองขาว ป.4 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

42 1100130981 เด็กชายฉัตรดนัย  ลิ�มศริรัิงสรรค์ ป.5 โรงเรยีนนานาชาตกิระบี� สพป.กระบี�

43 1101650020 เด็กชายชญพัทธ ์ เกลี�ยงประดษิฐ์ ป.6 โรงเรยีนบา้นหวัสะพานมติรภาพที� 217 สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

44 1100700070 เด็กชายชญานนท ์ กิ�งแกว้ ป.6 โรงเรยีนตนัตวิตัร สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2

45 1101110409 เด็กชายชนุตม ์ วฒันเ์มธานนท์ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

46 1100690643 เด็กหญงิชมพนุูท  บตุรเฉวก ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัเสมาเมอืง สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

47 1100700014 เด็กชายชยพล  อนิทนู ป.6 โรงเรยีนรัตนศกึษา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2

48 1101111169 เด็กชายชยตุม ์มาเรยี  แลนดนิ ทองแกว้ ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

49 1100690828 เด็กชายชวกร  ณ นุวงศ์ ป.5 โรงเรยีนนานาชาตเิทศบาลนครนครศรธีรรมราช สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

50 1100690171 เด็กหญงิชญัญานุช  เงนิเลี�ยม ป.6 โรงเรยีนอนุบาลนครศรธีรรมราช 'ณ นครอทุศิ' สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

51 1100690172 เด็กหญงิชญัญาภคั  เจรญิชยัไพศาล ป.5 โรงเรยีนอนุบาลนครศรธีรรมราช 'ณ นครอทุศิ' สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

52 1101110033 เด็กชายชนิกฤต  ตนัสธุากลุ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

53 1101640157 เด็กหญงิญาณศิา  จรญูรักษ์ ป.6 โรงเรยีนดรโุณทยัพนุพนิ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

54 1100970332 เด็กหญงิฐานดิา  นวลศรี ป.6 โรงเรยีนสทุธนิอนุสรณ์ สพป.พังงา

55 1101630576 เด็กหญงิฐานติา  เลขพงศ์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลหนูนอ้ย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

56 1101111556 เด็กชายฐานุตย ์ อน้โต ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตถิลาง สพป.ภเูกต็

57 1101111370 เด็กชายฑฆีทศัน ์ ขวญันลิ ป.4 โรงเรยีนขจรเกยีรตพัิฒนา สพป.ภเูกต็

58 1101110037 เด็กชายณคณุ  แกว้เสน ป.6 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

59 1101111171 เด็กชายณฐกฤต  เทยีรพสิทุธิ� ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

60 1101110415 เด็กชายณธวรรธน ์ ประทปีศริปัิญญา ป.4 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

61 1100690176 เด็กหญงิณภคัรช์ฎา  เจรญิผล ป.6 โรงเรยีนอนุบาลนครศรธีรรมราช 'ณ นครอทุศิ' สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

62 1101111172 เด็กหญงิณภทัร ์ เสงี�ยม ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

63 1100700015 เด็กชายณัช  สงิหาภนัินท์ ป.5 โรงเรยีนรัตนศกึษา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2

64 1100130178 เด็กหญงิณัฏฐณ์รนิ  เกยีรตยิาจารย์ ป.5 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

65 1100130176 เด็กชายณัฏฐ ์ สงัคสหสณัห์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

66 1101110046 เด็กชายณัฐกติติ�  วเิชยีรบรรณ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

67 1100720160 เด็กชายณัฐชนน  แกว้เมอืง ป.6 โรงเรยีนวดันากนุ สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4

68 1101110754 เด็กชายณัฐภทัร  ปัจฉมิา ป.6 โรงเรยีนเทศบาลบา้นบางเหนยีว สพป.ภเูกต็

69 1101111083 เด็กชายณัฐภทัร  โอพั�ง ป.5 โรงเรยีนเทศบาลเมอืงภเูกต็ สพป.ภเูกต็

70 1100690775 เด็กชายณัฐวรรธน ์ อวิโิส ป.6 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1
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รายชื�อผูม้สีทิธิ�สอบการแขง่ขนัทางวชิาการ ระดบันานาชาต ิประจําปี พ.ศ. 2566
วชิา คณติศาสตร ์ระดบัประถมศกึษา 

ศนูยส์อบสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาสรุาษฎรธ์าน ีเขต 1
รอบสอง : ระดบัประเทศ สอบวนัจันทรท์ี� 3 เมษายน 2566

ณ อาคาร 1 ชั �น 2 หอ้ง 123 โรงเรยีนสรุาษฎรธ์านี

หอ้งสอบที�

 3
เลขที�นั�ง
สอบ

เลขประจําสอบ ชื�อ-สกลุ ชั �น โรงเรยีน สงักดั

71 1101630169 เด็กชายณัฐวฒัน ์ อบุลสถติย์ ป.5 โรงเรยีนจอย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

72 1101110419 เด็กหญงิณัฐสลลิ  แกว้ดี ป.6 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

73 1101111084 เด็กหญงิณชิาภา  ศรทีองคํา ป.6 โรงเรยีนเทศบาลเมอืงภเูกต็ สพป.ภเูกต็

74 1101630817 เด็กชายดรณ ์ นสิภาธร ป.4
สถาบนัการศกึษาทางไกล ครอบครัว ด.ช. ดรณ ์นสิภา
ธร

สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

75 1101110208 เด็กชายเดชชาต ิ จันทะเสน ป.5 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

76 1100690376 เด็กชายตนัตกิร  จันทโร ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัมเหยงคณ์ สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

77 1101111597 เด็กชายเตชทตั  รัตนานนท์ ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตถิลาง สพป.ภเูกต็

78 1100130718 เด็กหญงิทกัษกร  มติรชติร ป.5 โรงเรยีนอนุบาลคณาพร สพป.กระบี�

79 1101111206 เด็กชายไทเลอร ์ลหี ์ เลกจ์ ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

80 1101110422 เด็กชายธนกฤต  ปรชีา ป.6 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

81 1101111173 เด็กชายธนคณุ  ลิ�มทองนพคณุ ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

82 1101110423 เด็กชายธนธร  จติรพรม ป.6 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

83 1100700017 เด็กชายธนบรูณ ์ ถริจติโต ป.5 โรงเรยีนรัตนศกึษา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2

84 1101650186 เด็กชายธนพล  ควมทรัพย์ ป.6 โรงเรยีนวดัสมยัสวุรรณ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

85 1101111174 เด็กชายธนัช  พฤกษธมัมโกวทิ ป.4 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

86 1101111175 เด็กหญงิธนัชพร  สง่เกยีรตวิงศ์ ป.4 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

87 1101630292 เด็กชายธนัตถ ์ ซงัธาดา ป.6 โรงเรยีนธดิาแมพ่ระ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

88 1101110424 เด็กหญงิธนสิณา  บวงแกว้ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

89 1101110425 เด็กหญงิธมลวรรณ  ตนัตชิวลติพงศ์ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

90 1101111087 เด็กหญงิธรัชนันท ์ กองแกว้กาเหรยีญ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลเมอืงภเูกต็ สพป.ภเูกต็

91 1101640028 เด็กหญงิธวลัพร  แกว้เกลี�ยง ป.6 โรงเรยีนเพชรผดงุเวยีงไชย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

92 1100130191 เด็กชายธญั  ทองหนูน ป.5 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

93 1100690379 เด็กหญงิธาราทพิย ์ ดาบเงนิ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัมเหยงคณ์ สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

94 1100690183 เด็กชายธธีชั  พัฒนปรชีากลุ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลนครศรธีรรมราช 'ณ นครอทุศิ' สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

95 1100130195 เด็กชายธรีเตชนิทร ์ มขุนาค ป.5 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

96 1101650385 เด็กชายธรีภทัร  รักประทมุ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลนวพร สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

97 1100720205 เด็กชายธรีวรี ์ ไกรสร ป.6 โรงเรยีนวดัประทมุทายการาม สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4

98 1101630717 เด็กชายธรีสทิธิ�  ศรเีทพ ป.5 โรงเรยีนอุน่รัก 2 ภาษา สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

99 1101650237 เด็กชายธรัีช  ตนัตพิงศอ์าภา ป.6 โรงเรยีนพทุธยาศรม สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

100 1100690184 เด็กชายนนทณั์ฏฐ ์ พงศถ์าวราเดช ป.6 โรงเรยีนอนุบาลนครศรธีรรมราช 'ณ นครอทุศิ' สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

101 1101110067 เด็กชายนนธกร  ทวศีลิป์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

102 1100970647 เด็กชายนพณัช  ใจเย็น ป.4 โรงเรยีนขจรเกยีรตโิคกกลอย สพป.พังงา

103 1100690185 เด็กชายนพัตธร  แกลว้ทนงค์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลนครศรธีรรมราช 'ณ นครอทุศิ' สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

104 1101630029 เด็กชายนภทัร  เซี�ยงฉนิ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลสรุาษฎรธ์านี สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

105 1101650144 เด็กหญงินภสัสกรณ ์ เกื�อกลูบตุร ป.6 โรงเรยีนบา้นบางใหญส่นิปนุ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3



3/16/23, 9:12 AM ระบบการลงทะเบยีนสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษา สอบแขง่ขนัทางวชิาการ ระดบันานาชาติ

https://imso.obec.go.th/web66/region/docRoomTestR2ToSchool.php 4/28

รายชื�อผูม้สีทิธิ�สอบการแขง่ขนัทางวชิาการ ระดบันานาชาต ิประจําปี พ.ศ. 2566
วชิา คณติศาสตร ์ระดบัประถมศกึษา 

ศนูยส์อบสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาสรุาษฎรธ์าน ีเขต 1
รอบสอง : ระดบัประเทศ สอบวนัจันทรท์ี� 3 เมษายน 2566

ณ อาคาร 1 ชั �น 2 หอ้ง 124 โรงเรยีนสรุาษฎรธ์านี

หอ้งสอบที�

 4
เลขที�นั�ง
สอบ

เลขประจําสอบ ชื�อ-สกลุ ชั �น โรงเรยีน สงักดั

106 1100690654 เด็กหญงินลพรรณ  หาญใจ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัเสมาเมอืง สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

107 1100690655 เด็กหญงินลนินภิา  พมิเสน ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัเสมาเมอืง สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

108 1100130203 เด็กหญงินันทน์ภสั  ลกูเมอืง ป.6 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

109 1101630591 เด็กหญงินชิาภทัร  ทองชติ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลหนูนอ้ย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

110 1100690189 เด็กชายนติพัิฒน ์ เพชรสวุรรณพร ป.6 โรงเรยีนอนุบาลนครศรธีรรมราช 'ณ นครอทุศิ' สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

111 1101110470 เด็กชายเนตธิร  ลอืชาอดุมพันธ์ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

112 1101630296 เด็กหญงิบณุยานุช  เชาวนณั์ฐเศวตกลุ ป.5 โรงเรยีนธดิาแมพ่ระ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

113 1100690512 เด็กชายปฐพ ี ปานโลหติ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัศาลามชียั สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

114 1100700018 เด็กหญงิปพชิญา  กนัตงักลุ ป.5 โรงเรยีนรัตนศกึษา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2

115 1101110086 เด็กหญงิปภาว ี ชมบญุ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

116 1100700019 เด็กหญงิประณยา  ไหมแกว้ ป.5 โรงเรยีนรัตนศกึษา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2

117 1100130659 เด็กหญงิประภสัสร  รักษ์เจรษิ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลรามเดชา สพป.กระบี�

118 1100690193 เด็กชายปรัชญกรณ ์ ลลีาสวุรรณสริิ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลนครศรธีรรมราช 'ณ นครอทุศิ' สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

119 1101110089 เด็กหญงิปรางค ์ ปรานนรเศรษฐ์ ป.4 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

120 1101111180 เด็กชายปรานต ์ เจรญิการ ป.4 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

121 1100130213 เด็กชายปรญิ  สง่ศรี ป.5 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

122 1101111181 เด็กหญงิปรมิกร  ยะจอ่ ป.5 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

123 1101111182 เด็กชายปวรศิร ์ วงศท์วพีทิยากลุ ป.5 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

124 1100690194 เด็กหญงิปวนัศริ ิ นาคะสนูย์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลนครศรธีรรมราช 'ณ นครอทุศิ' สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

125 1101110092 เด็กชายปวณี  นวกลุฤทธไิกร ป.5 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

126 1100690196 เด็กชายปัญญ  พมิเสน ป.6 โรงเรยีนอนุบาลนครศรธีรรมราช 'ณ นครอทุศิ' สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

127 1100690197 เด็กหญงิปัญญดา  อุน่อโุมงค์ ป.4 โรงเรยีนอนุบาลนครศรธีรรมราช 'ณ นครอทุศิ' สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

128 1101111570 เด็กชายปัญญวรรธน ์ สนิจรญูศกัดิ� ป.5 โรงเรยีนขจรเกยีรตถิลาง สพป.ภเูกต็

129 1101110097 เด็กชายปัณณพงศ ์ สมาธิ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

130 1101111391 เด็กชายปัณณวชิญ ์ จาง ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตพัิฒนา สพป.ภเูกต็

131 1100690850 เด็กชายปัณปก  บรูณภวิงศ์ ป.6 โรงเรยีนนานาชาตเิทศบาลนครนครศรธีรรมราช สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

132 1100970341 เด็กชายปันรัก  ปานนลิ ป.6 โรงเรยีนสทุธนิอนุสรณ์ สพป.พังงา

133 1101111572 เด็กหญงิปานชวีา  บวัเลศิ ป.5 โรงเรยีนขจรเกยีรตถิลาง สพป.ภเูกต็

134 1100690851 เด็กชายปิตภิมู ิ พมิเสน ป.6 โรงเรยีนนานาชาตเิทศบาลนครนครศรธีรรมราช สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

135 1101111183 เด็กชายปิยากร  ยะจอ่ ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

136 1100130222 เด็กหญงิปญุชดิา  เครอืหลี ป.5 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

137 1100700021 เด็กหญงิปญุญพัฒน ์ พงศส์วา่ง ป.6 โรงเรยีนรัตนศกึษา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2

138 1101111573 เด็กชายปญุญพัฒน ์ สนิจรญูศกัดิ� ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตถิลาง สพป.ภเูกต็

139 1101111574 เด็กชายปญุญพัฒน ์ โสภานนท์ ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตถิลาง สพป.ภเูกต็

140 1100720207 เด็กชายปณุญารัศมิ�  พทิกัษ์จํานงค์ ป.5 โรงเรยีนวดัประทมุทายการาม สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4
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141 1101110791 เด็กหญงิปณุฑรกิา  ปรชียั ป.6 โรงเรยีนเทศบาลบา้นบางเหนยีว สพป.ภเูกต็

142 1101110104 เด็กชายปณุณพ์งษ์  สทุธนิวล ป.6 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

143 1101110439 เด็กหญงิปณุกิา  เลศิอทิธกิลุ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

144 1100970654 เด็กชายปลุ ิ เที�ยงธรรม ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตโิคกกลอย สพป.พังงา

145 1100970052 เด็กชายพงศภ์รณ ์ เผอืกมณี ป.6 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

146 1100690201 เด็กชายพงษ์สริ ิ เบญจปัญญาวงศ์ ป.5 โรงเรยีนอนุบาลนครศรธีรรมราช 'ณ นครอทุศิ' สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

147 1100130894 เด็กชายพชร  เพิ�มมี ป.6 โรงเรยีนอนุบาลกานตราช สพป.กระบี�

148 1100130756 เด็กชายพรภวษิย ์ สงิหช์ู ป.5 โรงเรยีนโชคชยักระบี� สพป.กระบี�

149 1100720298 เด็กชายพลภทัร  โชตชิว่ง ป.6 โรงเรยีนวดัเขา (วนัคร2ู501) สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4

150 1101630305 เด็กหญงิพลอยรัตน ์ เเซเ่ตื�อง ป.6 โรงเรยีนธดิาแมพ่ระ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

151 1101110441 เด็กชายพสษิฐ ์ ทพิยร์ส ป.6 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

152 1101650147 เด็กหญงิพัชรพรรณ  เสนดํา ป.6 โรงเรยีนบา้นบางใหญส่นิปนุ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

153 1101630600 เด็กหญงิพัชรา  นพรัตน์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลหนูนอ้ย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

154 1101110442 เด็กหญงิพัณณติา  สวนเขม้ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

155 1101110114 เด็กชายพันวา  เสยีมเหล็ก ป.6 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

156 1101110796 เด็กหญงิพชิชาภา  กาฬจันโท ป.6 โรงเรยีนเทศบาลบา้นบางเหนยีว สพป.ภเูกต็

157 1100690386 เด็กหญงิพชิญธดิา  เนยีมมณีุ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัมเหยงคณ์ สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

158 1101110443 เด็กหญงิพชิญาภคั  ไหมเกลี�ยง ป.6 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

159 1101111187 เด็กชายพชิญ ์ อนิทรเ์จรญิ ป.5 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

160 1101630720 เด็กหญงิพชิามญชุ ์ เพชรสวสัดิ� ป.5 โรงเรยีนอุน่รัก 2 ภาษา สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

161 1101630195 เด็กชายพพัิฒนพร  ชว่ยทอง ป.5 โรงเรยีนเทพมติรศกึษา สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

162 1101650386 เด็กหญงิพมิพช์ญา  แสงเนตร ป.6 โรงเรยีนอนุบาลนวพร สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

163 1100130760 เด็กหญงิพลิาสนิ ี สงิหช์ู ป.6 โรงเรยีนโชคชยักระบี� สพป.กระบี�

164 1101630602 เด็กชายพสิษิฐ ์ โหมดประดษิฐ์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลหนูนอ้ย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

165 1101640038 เด็กชายพรีวชิญ ์ ชะนะ ป.6 โรงเรยีนเพชรผดงุเวยีงไชย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

166 1101110852 เด็กหญงิเพชรด ี ดบีกุ ป.5 โรงเรยีนเทศบาลบา้นบางเหนยีว สพป.ภเูกต็

167 1101111203 เด็กหญงิแพรว  นามเกดิ ป.5 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

168 1100130286 เด็กชายเฟาซยี ์ หวนัโส ้ ป.5 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

169 1100130240 เด็กหญงิภคพร  ชสูวุรรณ์ ป.4 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

170 1101110126 เด็กหญงิภธญิา  อศัวธรีะ ป.5 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

171 1100970066 เด็กหญงิภทัทยิา  รัตนสทุธิ� ป.5 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

172 1101111189 เด็กชายภทัรกร  แกว้อนิทร์ ป.5 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

173 1101111583 เด็กชายภทัรกร  บญุวรรโณ ป.5 โรงเรยีนขจรเกยีรตถิลาง สพป.ภเูกต็

174 1100130661 เด็กชายภทัรดนัย  หมกุแกว้ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลรามเดชา สพป.กระบี�

175 1100690518 เด็กชายภทัรพล  ไพนุจติต์ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัศาลามชียั สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1
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รายชื�อผูม้สีทิธิ�สอบการแขง่ขนัทางวชิาการ ระดบันานาชาต ิประจําปี พ.ศ. 2566
วชิา คณติศาสตร ์ระดบัประถมศกึษา 

ศนูยส์อบสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาสรุาษฎรธ์าน ีเขต 1
รอบสอง : ระดบัประเทศ สอบวนัจันทรท์ี� 3 เมษายน 2566

ณ อาคาร 1 ชั �น 3 หอ้ง 132 โรงเรยีนสรุาษฎรธ์านี

หอ้งสอบที�

 6
เลขที�นั�ง
สอบ

เลขประจําสอบ ชื�อ-สกลุ ชั �น โรงเรยีน สงักดั

176 1101110809 เด็กชายภสักร  จันทรนิทร์ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลบา้นบางเหนยีว สพป.ภเูกต็

177 1100130721 เด็กชายภาณุพัตร ์ สบเหมาะ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลคณาพร สพป.กระบี�

178 1101111098 เด็กชายภาสกร  ออพัฒนกลุ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลเมอืงภเูกต็ สพป.ภเูกต็

179 1100700022 เด็กหญงิภญิญาพัชญ ์ เดน่พงศพั์นธุ์ ป.6 โรงเรยีนรัตนศกึษา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2

180 1100130761 เด็กชายภมีรพัตร ์ ศรนีวลสกลุไชย ป.6 โรงเรยีนโชคชยักระบี� สพป.กระบี�

181 1100690863 เด็กชายภมูดิสิ  เนนิพลอย ป.6 โรงเรยีนนานาชาตเิทศบาลนครนครศรธีรรมราช สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

182 1100130895 เด็กชายภมูนิทร ์ หลกัเมอืง ป.5 โรงเรยีนอนุบาลกานตราช สพป.กระบี�

183 1100690780 เด็กชายภมูนิรศิร ์ จันชู ป.6 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

184 1100690210 เด็กชายภวูเดช  สวุฒันฤกษ์ ป.5 โรงเรยีนอนุบาลนครศรธีรรมราช 'ณ นครอทุศิ' สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

185 1100130249 เด็กชายมณฑลธรรม  อรา่มรุง่โรจน์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

186 1101111108 เด็กชายเมธสั  คมุพวกมติร ป.6 โรงเรยีนเทศบาลเมอืงภเูกต็ สพป.ภเูกต็

187 1101630721 เด็กชายยศพล  โสรัจจาภนัินท์ ป.5 โรงเรยีนอุน่รัก 2 ภาษา สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

188 1100970076 เด็กหญงิวชริฎา  ละเอยีดศลิป์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

189 1100720209 เด็กชายวชริวชิญ ์ จรเดน่ ป.6 โรงเรยีนวดัประทมุทายการาม สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4

190 1101111192 เด็กชายวชริวชิย ์ นศิากร ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

191 1101110822 เด็กชายวรชยั  ศรรัีกษ์ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลบา้นบางเหนยีว สพป.ภเูกต็

192 1100690667 เด็กหญงิวรญา  สวสัดิ�พพัิฒสถติ ป.5 โรงเรยีนเทศบาลวดัเสมาเมอืง สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

193 1100130258 เด็กชายวรัท  โอภาสพมิลธรรม ป.4 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

194 1100700023 เด็กชายวรนิทร  ยทุธพงษ์ธาดา ป.6 โรงเรยีนรัตนศกึษา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2

195 1100690781 เด็กชายวรนิทร  อนิทนู ป.6 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

196 1100130259 เด็กหญงิวรศิรา  ชทูอง ป.5 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

197 1100700024 เด็กชายวศกร  อนุสวุรรณ ป.6 โรงเรยีนรัตนศกึษา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2

198 1100130262 เด็กชายวภิภูทัร  ศรทีอง ป.4 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

199 1101110163 เด็กหญงิวรัิญชนา  แสงศรรัีตนกลุ ป.5 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

200 1100690522 เด็กหญงิวรัิลยพุา  ชตูน ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัศาลามชียั สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

201 1101110828 เด็กหญงิวนัีส  ชสูนิชนิภทัร ป.6 โรงเรยีนเทศบาลบา้นบางเหนยีว สพป.ภเูกต็

202 1101110459 เด็กหญงิศรัณยธร  จนีชาวนา ป.6 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

203 1101111401 เด็กชายศรัณย ์ อดุมกริะทกัษ์ ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตพัิฒนา สพป.ภเูกต็

204 1101111193 เด็กชายศกัดโิชต ิ มสีะอาด ป.5 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

205 1100700026 เด็กชายศกัยศ์รณ ์ ตนัตศิวิกลุ ป.6 โรงเรยีนรัตนศกึษา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2

206 1100970079 เด็กหญงิศริภสัสร  สถาพร ป.6 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

207 1101111194 เด็กชายศลิปากร  เลขาพันธ์ ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

208 1101630751 เด็กชายศกุคณุ  ไชยมาส ป.5 โรงเรยีนสารสาสนว์เิทศสรุาษฎรธ์านี สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

209 1100970413 เด็กชายศภุกร  บณุณบรุี ป.5 โรงเรยีนเทศบาลบา้นทา้ยชา้ง สพป.พังงา

210 1101110461 เด็กชายศภุกฤฒ  บญุพันธ์ ป.5 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็
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ศนูยส์อบสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาสรุาษฎรธ์าน ีเขต 1
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ณ อาคาร 1 ชั �น 3 หอ้ง 133 โรงเรยีนสรุาษฎรธ์านี

หอ้งสอบที�

 7
เลขที�นั�ง
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เลขประจําสอบ ชื�อ-สกลุ ชั �น โรงเรยีน สงักดั

211 1101110831 เด็กชายศภุกฤต  ปรชีาธนาคณุ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลบา้นบางเหนยีว สพป.ภเูกต็

212 1100720157 เด็กชายศภุฤกษ์  ธรรมรัตน์ ป.6 โรงเรยีนชมุชนวดัสระแกว้ สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4

213 1101111402 เด็กชายศภุวชิญ ์ ศริสิขุ ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตพัิฒนา สพป.ภเูกต็

214 1100690870 เด็กชายศภุสณัห ์ รามสตูร ป.6 โรงเรยีนนานาชาตเิทศบาลนครนครศรธีรรมราช สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

215 1101111196 เด็กชายสรรไพบลูย ์ ตนัโชตกิลุ ป.5 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

216 1101110178 เด็กหญงิสรวรรณ  ตั �งธรีะสนัุนท์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

217 1100970672 เด็กชายสรวชัญ ์ กบุแกว้ ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตโิคกกลอย สพป.พังงา

218 1100690034 เด็กชายสรวชิญ ์ พนูเขาทอง ป.5 โรงเรยีนวดัพระมหาธาตุ สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

219 1100970673 เด็กชายสญัจกร  แสงวจิติร ป.5 โรงเรยีนขจรเกยีรตโิคกกลอย สพป.พังงา

220 1100690672 เด็กชายสณัหณัฐ  มลูเหล็ก ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัเสมาเมอืง สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

221 1101650452 เด็กหญงิสมิลินั  อํ�านอ้ย ป.6 โรงเรยีนอนุบาลบา้นเด็ก สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

222 1100690875 เด็กชายสพุลพัฒน ์ สจุวิรรณ ป.6 โรงเรยีนนานาชาตเิทศบาลนครนครศรธีรรมราช สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

223 1100690394 เด็กชายสพุศนิ  ทองใส ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัมเหยงคณ์ สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

224 1101630617 เด็กหญงิสพุชิญา  สงัขท์องงาม ป.6 โรงเรยีนอนุบาลหนูนอ้ย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

225 1100690223 เด็กชายสภุทตั  เจมิมหานนท์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลนครศรธีรรมราช 'ณ นครอทุศิ' สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

226 1100710050 เด็กหญงิสรุางค ์ เสาวภา ป.5 โรงเรยีนวดัควนเคร็ง สพป.นครศรธีรรมราช เขต 3

227 1101110183 เด็กหญงิสวุพชิญ ์ พฒุสินัตกิลุ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

228 1101110466 เด็กหญงิสวุภทัร  สงัขข์วญั ป.6 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

229 1101110184 เด็กชายสวุจัิกขณ ์ เฉลมิเกยีรติ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

230 1100700028 เด็กชายสวุจัิกขณ ์ พลรัฐธนาสทิธิ� ป.6 โรงเรยีนรัตนศกึษา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2

231 1101111405 เด็กชายสหุฤท  หลมิชตูระกลู ป.4 โรงเรยีนขจรเกยีรตพัิฒนา สพป.ภเูกต็

232 1101111594 เด็กหญงิหนึ�งธดิา  กําจัดไพรพีล ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตถิลาง สพป.ภเูกต็

233 1100970416 เด็กหญงิอนัญญา  งานภญิโญ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลบา้นทา้ยชา้ง สพป.พังงา

234 1100690675 เด็กชายอนุภทัร ์ เพชรทอง ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัเสมาเมอืง สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

235 1101111199 เด็กหญงิอภสิรา  เกรยีงไกรเพ็ชร์ ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

236 1100690227 เด็กหญงิอรรัมภา  วจิาราณ์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลนครศรธีรรมราช 'ณ นครอทุศิ' สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

237 1101111200 เด็กหญงิอลนิญาภทัร  กอ่แกว้ ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

238 1101111596 เด็กชายอคัรนิทร ์ สงัขพันธ์ ป.5 โรงเรยีนขจรเกยีรตถิลาง สพป.ภเูกต็

239 1101110194 เด็กชายองักรู  ผลโิกมล ป.5 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

240 1101111201 เด็กหญงิอญัชณ์ฎา  ลกัขณา ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

241 1101650188 เด็กหญงิอาทติยา  พรหมมว่ง ป.6 โรงเรยีนวดัสมยัสวุรรณ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

242 1101630330 เด็กชายอตีั �น  เชน ป.6 โรงเรยีนธดิาแมพ่ระ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

243 1100690234 เด็กหญงิเอมมฟีิ  กาฬสวุรรณ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลนครศรธีรรมราช 'ณ นครอทุศิ' สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

956 1071270250 เด็กชายธรีสทิธ ิ มณีงามเลศิ ป.5 โรงเรยีนดรณุาราชบรุ ียา้ยศนูยส์อบ สพป.ราชบรุ ีเขต 1
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รายชื�อผูม้สีทิธิ�สอบการแขง่ขนัทางวชิาการ ระดบันานาชาต ิประจําปี พ.ศ. 2566
วชิา คณติศาสตร ์ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 

ศนูยส์อบสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาสรุาษฎรธ์าน ีเขต 1
รอบสอง : ระดบัประเทศ สอบวนัจันทรท์ี� 3 เมษายน 2566

ณ อาคาร 1 ชั �น 3 หอ้ง 134 โรงเรยีนสรุาษฎรธ์านี

หอ้งสอบที�

 8
เลขที�นั�ง
สอบ

เลขประจําสอบ ชื�อ-สกลุ ชั �น โรงเรยีน สงักดั

244 2101111208 เด็กชายกฤตกร  โกยสมบตัิ ม.2 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

245 2101111210 เด็กชายกฤตภาส  สทัธาอธคิม ม.2 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

246 2101111213 เด็กหญงิกญัญาณัฐฏ ์ ดวงไสย ม.2 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

247 2101630068 เด็กชายกมัปนาท  กรทพิย์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลสรุาษฎรธ์านี สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

248 2101111320 เด็กหญงิแคเธอรนี  บอรธ์วคิ ม.3 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

249 2100130121 นายจริพนธ ์ แสงแกว้ ม.3 โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักระบี� สพป.กระบี�

250 2101630344 นางสาวชาญาดา  ซิ�มเจรญิ ม.3 โรงเรยีนธดิาแมพ่ระ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

251 2101111234 เด็กหญงิณญาดา  มั�นวงค์ ม.3 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

252 2100130124 นายณัฐวตัร  ศรแีกว้ ม.3 โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักระบี� สพป.กระบี�

253 2100130126 นายธณวตัร  มนัตะวตัร ม.3 โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักระบี� สพป.กระบี�

254 2101111255 นางสาวนภศร  เอกอนันตก์จิ ม.3 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

255 2101111257 นางสาวนายอน  ลี ม.3 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

256 2101111258 เด็กชายนชิคณุ  ผัสภรณ์ ม.2 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

257 2101630764 เด็กหญงิปภาวรนิท ์ จรัิฐรวกีลุ ม.3 โรงเรยีนสารสาสนว์เิทศสรุาษฎรธ์านี สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

258 2101111263 นายปวรศิ  เรอืงศรี ม.3 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

259 2101111272 เด็กหญงิพมิลณัฐ  อนิทรเ์พชร ม.1 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

260 2100130143 นางสาวเพ็ญสริอิร  อาภาคพัภะกลุ ม.3 โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักระบี� สพป.กระบี�

261 2101111273 นางสาวฟิรดาว  รักมติร ม.3 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

262 2100130136 เด็กชายภากร  วงษ์อรณุ ม.2 โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักระบี� สพป.กระบี�

263 2101111274 เด็กชายภตูาวนั  มพีชืน์ ม.1 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

264 2100130137 นางสาวภรูชิญา  สรุวฒันพันธุ์ ม.3 โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักระบี� สพป.กระบี�

265 2101111278 เด็กหญงิมณวิรา  อาลี ม.2 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

266 2100130138 เด็กชายยศกฤต  แสงระวี ม.2 โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักระบี� สพป.กระบี�

267 2101111282 นายรัตถวชิญ ์เฮนรคิ  ฮอฟเกร็น ม.3 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

268 2101111284 เด็กหญงิลภสัฐร์ดา  ดําคง ม.1 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

269 2101111286 นายวรกฤศ  พลอยศรี ม.3 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

270 2101111291 เด็กหญงิศนัินทช์ญา  ทรัพยเ์ภาสมบตัิ ม.2 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

271 2101630731 นายศภุณัฐ  นามโภชน์ ม.3 โรงเรยีนเทศบาล ๓ (ตลาดลา่ง) สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

272 2101111303 เด็กหญงิสริกิญัญา  จงประเสรฐิกลุ ม.2 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

273 2100130141 นางสาวอนัญพร  เอี�ยนเลง่ ม.3 โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักระบี� สพป.กระบี�

274 2100690078 เด็กชายอนันนตโชค  นวลศรี ม.3 โรงเรยีนวดัพระมหาธาตุ สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

275 2101111307 เด็กหญงิอรัญญส์รัตน ์ ปังประเสรฐิกลุ ม.2 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

957 2111460287 เด็กหญงิอญัชษิฐา  เศรษฐเสรกีลุ ม.1 โรงเรยีนธดิานุเคราะห ์ยา้ยศนูยส์อบ สพป.สงขลา เขต 2
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รายชื�อผูม้สีทิธิ�สอบการแขง่ขนัทางวชิาการ ระดบันานาชาต ิประจําปี พ.ศ. 2566
วชิา วทิยาศาสตร ์ระดบัประถมศกึษา  

ศนูยส์อบสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาสรุาษฎรธ์าน ีเขต 1
รอบสอง : ระดบัประเทศ สอบวนัจันทรท์ี� 3 เมษายน 2566

ณ อาคาร 1 ชั �น 3 หอ้ง 135 โรงเรยีนสรุาษฎรธ์านี

หอ้งสอบที�

 9
เลขที�นั�ง
สอบ

เลขประจําสอบ ชื�อ-สกลุ ชั �น โรงเรยีน สงักดั

276 3100690082 เด็กหญงิกชกร  คงไข่ ป.6 โรงเรยีนวดัพระมหาธาตุ สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

277 3100720003 เด็กหญงิกชกร  บํารงุ ป.5 โรงเรยีนบา้นปากเจา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4

278 3100970098 เด็กหญงิกชพร  ทองสรุวิงศ์ ป.5 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

279 3101650255 เด็กหญงิกชอร  เกาไสยานนท์ ป.6 โรงเรยีนพทุธยาศรม สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

280 3100690401 เด็กหญงิกนกกร  ขนัทกาญจน์ ป.5 โรงเรยีนเทศบาลวดัมเหยงคณ์ สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

281 3101630070 เด็กหญงิกนกพร  เทอืกสบุรรณ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลสรุาษฎรธ์านี สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

282 3100130976 เด็กหญงิกนกรัตน ์ จนิดารัตน์ ป.6 โรงเรยีนบา้นไสไทย สพป.กระบี�

283 3101640346 เด็กหญงิกนธชิา  ดามงคล ป.6 โรงเรยีนวดัตรธีาราราม สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

284 3101640065 เด็กหญงิกมลทพิย ์ ชอบพจน์ ป.5 โรงเรยีนเพชรผดงุเวยีงไชย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

285 3101110220 เด็กหญงิกมลทพิย ์ สงิหสวุรรณ ป.4 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

286 3100130295 เด็กหญงิกมลพร  วฒันา ป.6 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

287 3100690236 เด็กหญงิกรกนก  ลอยวรัิตน์ ป.5 โรงเรยีนอนุบาลนครศรธีรรมราช 'ณ นครอทุศิ' สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

288 3101110474 เด็กหญงิกรกลัยา  สขุมี ป.6 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

289 3101630366 เด็กหญงิกรภคั  เพชรหนู ป.6 โรงเรยีนธดิาแมพ่ระ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

290 3100130297 เด็กหญงิกรรว ี บญุเกื�อ ป.4 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

291 3100970102 เด็กหญงิกรวรรณ  นุ่นแกว้ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

292 3101110224 เด็กหญงิกรองแกว้  เจรญิงาน ป.6 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

293 3101640068 เด็กหญงิกรัณฑรัตน ์ อนิทรท์รัพย์ ป.6 โรงเรยีนเพชรผดงุเวยีงไชย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

294 3101110227 เด็กชายกฤตตภิสั  สขุจันทร์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

295 3100130723 เด็กชายกฤตภคั  อน้ชู ป.6 โรงเรยีนอนุบาลคณาพร สพป.กระบี�

296 3101630368 เด็กชายกฤตภาส  มว่งพฤกษ์ ป.5 โรงเรยีนธดิาแมพ่ระ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

297 3101630732 เด็กหญงิกฤตยา  เพชรทอง ป.6 โรงเรยีนเทศบาล ๓ (ตลาดลา่ง) สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

298 3101111410 เด็กชายกฤตาณัฐ  ณ นคร ป.5 โรงเรยีนขจรเกยีรตพัิฒนา สพป.ภเูกต็

299 3101111326 เด็กหญงิกฤตญิดา  สทัธาอธคิม ป.5 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

300 3100690237 เด็กชายกฤตเิดช  เกดิศริิ ป.4 โรงเรยีนอนุบาลนครศรธีรรมราช 'ณ นครอทุศิ' สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

301 3101111154 เด็กชายกฤตธิ ี พลสมคัร ป.6 โรงเรยีน อบจ.บา้นไมเ้รยีบ (ตนัตโิกวทิบํารงุ) สพป.ภเูกต็

302 3100130304 เด็กชายกฤษกร  นาคฤทธิ� ป.6 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

303 3101110479 เด็กชายกฤษฎกีา  รักมาก ป.6 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

304 3101630627 เด็กชายกฤษตฤณ  นุกลูเตชะศริิ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลหนูนอ้ย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

305 3100720072 เด็กชายกวนิ  ขบักลอ่ม ป.6 โรงเรยีนทา่ศาลา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4

306 3101630722 เด็กชายกวนิ  ภญิโญ ป.4 โรงเรยีนอุน่รัก 2 ภาษา สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

307 3101630372 เด็กหญงิกวนิธดิา  สงัขค์ร ป.4 โรงเรยีนธดิาแมพ่ระ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

308 3101111504 เด็กชายกวนิภพ  หนูแดง ป.4 โรงเรยีนเทศบาลเชงิทะเล (ตนัตวิทิ) สพป.ภเูกต็

309 3100690537 เด็กหญงิกวรัีตน ์ สวุรรณโณ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัศาลามชียั สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

310 3101110230 เด็กหญงิกศณินั์นท ์ ศริพัินธุ์ ป.4 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็
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หอ้งสอบที�

 10
เลขที�นั�ง
สอบ

เลขประจําสอบ ชื�อ-สกลุ ชั �น โรงเรยีน สงักดั

311 3101650260 เด็กหญงิกษมล  แกว้อํารัตน์ ป.5 โรงเรยีนพทุธยาศรม สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

312 3101640166 เด็กชายกษิดิ�เดช  ชาตดิร ป.5 โรงเรยีนดรโุณทยัพนุพนิ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

313 3100690974 เด็กชายกษิตพัฒน ์ เทพสรุยิวงศ์ ป.6 โรงเรยีน home school สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

314 3101110876 เด็กชายกอ้งนท ี ยะวเิชยีร ป.4 โรงเรยีนเทศบาลบา้นบางเหนยีว สพป.ภเูกต็

315 3101630780 เด็กชายกอ้งภพ  กลางณรงค์ ป.4 โรงเรยีนสารสาสนว์เิทศสรุาษฎรธ์านี สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

316 3101111602 เด็กชายกอ้งภพ  นวลสกลุ ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตถิลาง สพป.ภเูกต็

317 3100130308 เด็กชายกอบกู ้ สวุรรณเนาว์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

318 3100700029 เด็กหญงิกญัชพร  ชดูวงจันทร์ ป.6 โรงเรยีนรัตนศกึษา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2

319 3101110231 เด็กหญงิกญัชลกิา  พรมมะลิ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

320 3100690682 เด็กหญงิกญัญาณัฐ  เมยีนแกว้ ป.4 โรงเรยีนเทศบาลวดัเสมาเมอืง สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

321 3100130310 เด็กหญงิกญัญาณัท  เพ็งนาค ป.5 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

322 3100970105 เด็กหญงิกญัญาพัชร  ใจชื�น ป.4 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

323 3100710043 เด็กชายกณัตต์พัิฒน ์ สขุสถติย์ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลปากพนัง 2 สพป.นครศรธีรรมราช เขต 3

324 3101640347 เด็กชายกนัตก์ว ี เดชณรงค์ ป.6 โรงเรยีนวดัตรธีาราราม สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

325 3101630077 เด็กชายกนัตก์ว ี อูฉ่าย ป.6 โรงเรยีนอนุบาลสรุาษฎรธ์านี สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

326 3101111155 เด็กหญงิกนัตป์ภา  ถวาย ป.6 โรงเรยีน อบจ.บา้นไมเ้รยีบ (ตนัตโิกวทิบํารงุ) สพป.ภเูกต็

327 3100720220 เด็กชายกมัปนาท  ขําหวาน ป.5 โรงเรยีนวดัประทมุทายการาม สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4

328 3100690242 เด็กหญงิกลัยป์ภสัร ์ เงนิเลี�ยม ป.4 โรงเรยีนอนุบาลนครศรธีรรมราช 'ณ นครอทุศิ' สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

329 3100720077 เด็กชายกสักร  สมาด ป.6 โรงเรยีนทา่ศาลา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4

330 3101110871 เด็กหญงิกาญจนช์ติา  บญุเสรมิ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลบา้นบางเหนยีว สพป.ภเูกต็

331 3100130675 เด็กหญงิกานตธ์ดิา  หนูเอยีด ป.4 โรงเรยีนอนุบาลรามเดชา สพป.กระบี�

332 3100970109 เด็กชายกานตภ์พ  ปิยะเดช ป.6 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

333 3100690410 เด็กชายกายวธุ  สระโพธทิอง ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัมเหยงคณ์ สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

334 3100970750 เด็กหญงิการะเกด  ปานสวุรรณ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลตําบลบางเตย สพป.พังงา

335 3101110488 เด็กหญงิกติตกิา  กตัตกิมาส ป.4 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

336 3100690541 เด็กชายกติตธิชั  กาสกิา ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัศาลามชียั สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

337 3100970111 เด็กชายกติตนัิฏฐ ์ เทยีนพันธุ์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

338 3101630213 เด็กชายกติตภิพ  ศรโีชติ ป.5 โรงเรยีนเทพมติรศกึษา สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

339 3100700031 เด็กชายกติตภิคั  สารดษิฐ์ ป.6 โรงเรยีนรัตนศกึษา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2

340 3101630079 เด็กหญงิกติญิาดา  เทพแป้น ป.6 โรงเรยีนอนุบาลสรุาษฎรธ์านี สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

341 3101630381 เด็กหญงิกติพิชิญา  จนิดาเรอืง ป.6 โรงเรยีนธดิาแมพ่ระ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

342 3101111328 เด็กหญงิกริณา  ตนัตาภริตบิวร ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

343 3100970114 เด็กหญงิกรีตญิา  พกิลุทอง ป.6 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

344 3100970527 เด็กหญงิกลุนาถ  ธนิมารมย์ ป.5 โรงเรยีนบา้นทุง่เจดยี์ สพป.พังงา

345 3100690882 เด็กหญงิกลุสิรา  เหมทานนท์ ป.6 โรงเรยีนนานาชาตเิทศบาลนครนครศรธีรรมราช สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1



3/16/23, 9:12 AM ระบบการลงทะเบยีนสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษา สอบแขง่ขนัทางวชิาการ ระดบันานาชาติ

https://imso.obec.go.th/web66/region/docRoomTestR2ToSchool.php 11/28

รายชื�อผูม้สีทิธิ�สอบการแขง่ขนัทางวชิาการ ระดบันานาชาต ิประจําปี พ.ศ. 2566
วชิา วทิยาศาสตร ์ระดบัประถมศกึษา  

ศนูยส์อบสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาสรุาษฎรธ์าน ีเขต 1
รอบสอง : ระดบัประเทศ สอบวนัจันทรท์ี� 3 เมษายน 2566
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346 3100690767 เด็กหญงิเกตนส์ริ ี เบ็ญจธรรมรักษา ป.4 โรงเรยีนเทศบาลวดัเสมาเมอืง สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

347 3100130597 เด็กหญงิเกตญุาดา  แกว้เกตุ ป.5 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

348 3100690246 เด็กชายขวญัชยั  ลิ�มวงศส์วสัดิ� ป.6 โรงเรยีนอนุบาลนครศรธีรรมราช 'ณ นครอทุศิ' สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

349 3100690768 เด็กหญงิเขมจริา  สงัขศ์รอีนิทร์ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัเสมาเมอืง สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

350 3101630383 เด็กชายคงกะพันธุ ์ เทพจติต์ ป.6 โรงเรยีนธดิาแมพ่ระ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

351 3100690883 เด็กชายคณพัชญ ์ โปณะทอง ป.6 โรงเรยีนนานาชาตเิทศบาลนครนครศรธีรรมราช สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

352 3100690689 เด็กหญงิคณติกลุ  จนินุพันธ์ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัเสมาเมอืง สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

353 3101630081 เด็กชายคณศิร  ภวูเดชาพงศ์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลสรุาษฎรธ์านี สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

354 3101111413 เด็กชายคนศิร  ชยักจิ ป.5 โรงเรยีนขจรเกยีรตพัิฒนา สพป.ภเูกต็

355 3100720080 เด็กหญงิคณัุชญา  คณุสทุธิ� ป.6 โรงเรยีนทา่ศาลา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4

356 3100970530 เด็กชายคุม้เกลา้  เลื�อมนาค ป.6 โรงเรยีนบา้นทุง่เจดยี์ สพป.พังงา

357 3100690347 เด็กหญงิโคะโคะม ิ อะคะมะ ป.5 โรงเรยีนอนุบาลนครศรธีรรมราช 'ณ นครอทุศิ' สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

358 3100130327 เด็กชายจอมพล  ระพอืพล ป.5 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

359 3100970120 เด็กหญงิจันทวรรณ  นลิรักษ์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

360 3101630638 เด็กหญงิจารกุญัญ ์ จารโุภคาวฒัน์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลหนูนอ้ย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

361 3101630386 เด็กหญงิจณิณา  อคัรปฐมกลุ ป.5 โรงเรยีนธดิาแมพ่ระ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

362 3100720158 เด็กหญงิจณัิฐตา  แทเ้ที�ยง ป.6 โรงเรยีนชมุชนวดัสระแกว้ สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4

363 3100690787 เด็กหญงิจดิาภา  บวัพันธ์ ป.6 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

364 3101630387 เด็กชายจติตภสัม ์ ชมุจันทร์ ป.5 โรงเรยีนธดิาแมพ่ระ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

365 3100720288 เด็กหญงิจติตปิภา  บรบิรูณ์ ป.4 โรงเรยีนวดัจอมทอง สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4

366 3100700032 เด็กชายจติตพัิฒน ์ ใบเจรญิ ป.6 โรงเรยีนรัตนศกึษา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2

367 3101640079 เด็กชายจติรทวิตัร  ดวงศริิ ป.6 โรงเรยีนเพชรผดงุเวยีงไชย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

368 3100720226 เด็กชายจริภทัร  ตญัจพัฒนก์ลุ ป.4 โรงเรยีนวดัประทมุทายการาม สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4

369 3100130332 เด็กชายจริวฒัน ์ ศรดีาจันทร์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

370 3100970121 เด็กหญงิจรัิชญา  อดุม ป.6 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

371 3100690690 เด็กหญงิจรัิชยา  ชแูกว้ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัเสมาเมอืง สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

372 3100720018 เด็กหญงิจริาพัชร  คุม้เดช ป.6 โรงเรยีนปทมุานุกลู สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4

373 3101111330 เด็กชายจริาย ุ เสงี�ยม ป.4 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

374 3101640334 เด็กหญงิจฑุามาศ  เพชรติ�ง ป.6 โรงเรยีนบา้นไทรงาม สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

375 3100130339 เด็กชายฉัตรพล  สตอหลง ป.6 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

376 3101111331 เด็กหญงิชญาณศิา  อทัยาศยั ป.4 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

377 3101110882 เด็กชายชญานนท ์ ตนัอภชิาติ ป.5 โรงเรยีนเทศบาลบา้นบางเหนยีว สพป.ภเูกต็

378 3101640083 เด็กหญงิชญานศิ  โสรเนตร์ ป.5 โรงเรยีนเพชรผดงุเวยีงไชย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

379 3101111414 เด็กหญงิชญาภา  ตอ่ฑฆีะ ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตพัิฒนา สพป.ภเูกต็

380 3100690257 เด็กชายชฎาย ุ จันทปิะ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลนครศรธีรรมราช 'ณ นครอทุศิ' สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1
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381 3101111332 เด็กหญงิชนนเนษฎ ์ นลิโมจน์ ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

382 3100970125 เด็กชายชนะฝัน  เวชชธรรม ป.5 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

383 3100130343 เด็กหญงิชนากานต ์ กาญจนววิญิ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

384 3101650210 เด็กหญงิชนาภทัร  นาควลิยั ป.5 โรงเรยีนเยาวเรศวทิยา สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

385 3100690886 เด็กหญงิชนาภทัร  แผว้พันธช์ู ป.6 โรงเรยีนนานาชาตเิทศบาลนครนครศรธีรรมราช สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

386 3100690887 เด็กหญงิชนาภา  แผว้พันธช์ู ป.6 โรงเรยีนนานาชาตเิทศบาลนครนครศรธีรรมราช สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

387 3101630641 เด็กชายชนาเมธ  จนีนา ป.5 โรงเรยีนอนุบาลหนูนอ้ย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

388 3100130793 เด็กหญงิชนสิรา  คงสกลุ ป.5 โรงเรยีนโชคชยักระบี� สพป.กระบี�

389 3101630090 เด็กชายชยพล  นวลละออง ป.6 โรงเรยีนอนุบาลสรุาษฎรธ์านี สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

390 3101111605 เด็กหญงิชรษิา  อดุมลาภ ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตถิลาง สพป.ภเูกต็

391 3101111416 เด็กชายชวณากร  เสน็ฤทธิ� ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตพัิฒนา สพป.ภเูกต็

392 3101110888 เด็กหญงิชวาลนิ  อไุรกจิ ป.5 โรงเรยีนเทศบาลบา้นบางเหนยีว สพป.ภเูกต็

393 3100690417 เด็กชายชชัพงศ ์ พราหมหนู ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัมเหยงคณ์ สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

394 3101110511 เด็กชายชาฐรัิฎฐ ์ ชปูาน ป.6 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

395 3100720027 เด็กชายชาฟาอตั  อะลแิอ ป.5 โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๘ สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4

396 3101640089 เด็กหญงิชาลสิา  เกดิสมบตัิ ป.5 โรงเรยีนเพชรผดงุเวยีงไชย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

397 3100130901 เด็กหญงิชดิชนก  บญุเชื�อ ป.5 โรงเรยีนอนุบาลกานตราช สพป.กระบี�

398 3100690260 เด็กชายชษิณุพงศ ์ ไชยวเิชยีร ป.6 โรงเรยีนอนุบาลนครศรธีรรมราช 'ณ นครอทุศิ' สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

399 3100970126 เด็กชายชตุพินธ ์ พรหมนุย้ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

400 3101111073 เด็กชายโชตพิล  บญุเวศน์ ป.5 โรงเรยีนเทศบาลบา้นบางเหนยีว สพป.ภเูกต็

401 3100970127 เด็กชายญาณพัฒน ์ คงแกว้ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

402 3101630393 เด็กหญงิญาณพัทธ ์ เเดงทอง ป.6 โรงเรยีนธดิาแมพ่ระ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

403 3101110258 เด็กหญงิญาณศิา  เดชอายมุนตรี ป.6 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

404 3100690699 เด็กหญงิญาณศิา  รักสวนเงนิ ป.5 โรงเรยีนเทศบาลวดัเสมาเมอืง สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

405 3100130023 เด็กหญงิญานศิา  ทองโอ ป.5 โรงเรยีนเทศบาล 1 ตลาดเกา่ สพป.กระบี�

406 3100970129 เด็กชายฐกฤต  แสวงผล ป.5 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

407 3100690261 เด็กหญงิฐานนันท ์ ถาวรวงษ์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลนครศรธีรรมราช 'ณ นครอทุศิ' สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

408 3100970131 เด็กชายฐานพัฒน ์ อภไิชยาวาทย์ ป.4 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

409 3101111121 เด็กหญงิฐชิารัตน ์ สขุลี� ป.6 โรงเรยีนเทศบาลเมอืงภเูกต็ สพป.ภเูกต็

410 3101110894 เด็กหญงิฐติรัิตน ์ มามาตย์ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลบา้นบางเหนยีว สพป.ภเูกต็

411 3101110260 เด็กหญงิฐติรัิตน ์ เรอืงจันทร์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

412 3101111420 เด็กชายฑฆีาย ุ ขวญันลิ ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตพัิฒนา สพป.ภเูกต็

413 3101110261 เด็กชายณฐภทัร  คํามี ป.6 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

414 3101630094 เด็กหญงิณฐมน  สรไชยสมัฤทธิ� ป.5 โรงเรยีนอนุบาลสรุาษฎรธ์านี สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

415 3100690554 เด็กหญงิณฐวรรณ  สเีผอืก ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัศาลามชียั สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1
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416 3100690702 เด็กชายณฐวฒัน ์ ลิ�มกลุ ป.4 โรงเรยีนเทศบาลวดัเสมาเมอืง สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

417 3100970136 เด็กหญงิณฐารัตมษิ์กา  แกว้จนิดา ป.5 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

418 3100690555 เด็กชายณณณ  แกว้สามสี ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัศาลามชียั สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

419 3100690890 เด็กหญงิณณัฐ  พทิกัษ์ ป.6 โรงเรยีนนานาชาตเิทศบาลนครนครศรธีรรมราช สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

420 3100690263 เด็กหญงิณด ี รนิทรวฑิรูย์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลนครศรธีรรมราช 'ณ นครอทุศิ' สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

421 3100690264 เด็กชายณธชั  บญุอมรศริิ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลนครศรธีรรมราช 'ณ นครอทุศิ' สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

422 3101110262 เด็กชายณธชัพงศ ์ ขรรคว์ไิลกลุ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

423 3100690891 เด็กหญงิณปภชั  จันทรังสี ป.6 โรงเรยีนนานาชาตเิทศบาลนครนครศรธีรรมราช สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

424 3101110265 เด็กหญงิณภษร  ธรรมรัตน์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

425 3100720085 เด็กหญงิณภส้ศร  หดีจันทร์ ป.6 โรงเรยีนทา่ศาลา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4

426 3100690265 เด็กชายณภทัร  เกยีรตวิฒันากร ป.6 โรงเรยีนอนุบาลนครศรธีรรมราช 'ณ นครอทุศิ' สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

427 3101110898 เด็กชายณภทัร  จันทรแ์ดง ป.5 โรงเรยีนเทศบาลบา้นบางเหนยีว สพป.ภเูกต็

428 3100130363 เด็กชายณภทัร  บวัเนยีม ป.5 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

429 3100720232 เด็กหญงิณภสักรณ ์ สใีส ป.6 โรงเรยีนวดัประทมุทายการาม สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4

430 3101630649 เด็กหญงิณัชชา  ขวญัใจสกลุ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลหนูนอ้ย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

431 3101630396 เด็กหญงิณัชชา  โมควงศ์ ป.5 โรงเรยีนธดิาแมพ่ระ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

432 3100130725 เด็กชายณัชภมี  ปานเพชร ป.5 โรงเรยีนอนุบาลคณาพร สพป.กระบี�

433 3101110903 เด็กชายณัฎฐากร  ตริวฒันะ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลบา้นบางเหนยีว สพป.ภเูกต็

434 3100970432 เด็กหญงิณัฏฐกานต ์ หกราโชติ ป.4 โรงเรยีนเทศบาลบา้นทา้ยชา้ง สพป.พังงา

435 3100130903 เด็กชายณัฏฐกติติ�  สง่แสง ป.5 โรงเรยีนอนุบาลกานตราช สพป.กระบี�

436 3101110533 เด็กหญงิณัฏฐนันท ์ แจม่เพ็ชรรัตน์ ป.5 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

437 3100130951 เด็กหญงิณัฏฐนันท ์ ชขํูา ป.6 โรงเรยีนเทศบาล 4 มหาราช สพป.กระบี�

438 3101111334 เด็กหญงิณัฏฐวรินิทร ์ ศรสีขุ ป.5 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

439 3101650277 เด็กชายณัฐกฤต  เดชะ ป.4 โรงเรยีนพทุธยาศรม สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

440 3100720091 เด็กชายณัฐกฤต  พรมมี ป.6 โรงเรยีนทา่ศาลา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4

441 3100130806 เด็กหญงิณัฐกานต ์ บตุรฤทธิ� ป.5 โรงเรยีนโชคชยักระบี� สพป.กระบี�

442 3100130372 เด็กชายณัฐชนน  กาลานุสนธิ� ป.5 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

443 3101110537 เด็กชายณัฐชนน  พนมรักษ์ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

444 3101111424 เด็กชายณัฐชานนท ์ คําตื�อ ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตพัิฒนา สพป.ภเูกต็

445 3101110538 เด็กหญงิณัฐชาภทัร ์ ภรงิคาร ป.5 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

446 3101110539 เด็กหญงิณัฐญาณี  บวัศรี ป.6 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

447 3100700006 เด็กหญงิณัฐฏนชิา  เพ็งจันทร์ ป.6 โรงเรยีนเสรมิปัญญา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2

448 3101111426 เด็กหญงิณัฐฐาพร  ซึ�งศริศิกัดิ� ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตพัิฒนา สพป.ภเูกต็

449 3100720235 เด็กหญงิณัฐฑติา  สงัขท์อง ป.5 โรงเรยีนวดัประทมุทายการาม สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4

450 3100690708 เด็กหญงิณัฐณชิา  แกลว้กลา้ ป.5 โรงเรยีนเทศบาลวดัเสมาเมอืง สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1
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สอบ

เลขประจําสอบ ชื�อ-สกลุ ชั �น โรงเรยีน สงักดั

451 3101640351 เด็กหญงิณัฐณชิา  ภริอด ป.5 โรงเรยีนบา้นทา่ขนอน สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

452 3100690271 เด็กหญงิณัฐธยาน ์ ฉายวริยิะ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลนครศรธีรรมราช 'ณ นครอทุศิ' สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

453 3100970143 เด็กหญงิณัฐธยาน ์ ประกอบทรัพย์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

454 3100970691 เด็กหญงิณัฐธญัลกัษณ ์ ฉัตรธษิณช์า ป.5 โรงเรยีนขจรเกยีรตโิคกกลอย สพป.พังงา

455 3100970434 เด็กหญงิณัฐธดิา  มชัฉากจิ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลบา้นทา้ยชา้ง สพป.พังงา

456 3100970356 เด็กหญงิณัฐนชิา  เนตรบตุร ป.6 โรงเรยีนสทุธนิอนุสรณ์ สพป.พังงา

457 3101640167 เด็กหญงิณัฐนชิา  พชืผล ป.6 โรงเรยีนดรโุณทยัพนุพนิ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

458 3101110271 เด็กหญงิณัฐนชิา  สงัวร ป.6 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

459 3100700038 เด็กชายณัฐปธาน  คงหอม ป.6 โรงเรยีนรัตนศกึษา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2

460 3100710038 เด็กชายณัฐพงศ ์ ไกส่ะแกว้ ป.5 โรงเรยีนบา้นใสถนิ สพป.นครศรธีรรมราช เขต 3

461 3101111429 เด็กชายณัฐภทัร  ณ นคร ป.4 โรงเรยีนขจรเกยีรตพัิฒนา สพป.ภเูกต็

462 3101650284 เด็กชายณัฐภทัร  มคีรฑุ ป.6 โรงเรยีนพทุธยาศรม สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

463 3100690275 เด็กชายณัฐวฒัน ์ ฉายวริยิะ ป.4 โรงเรยีนอนุบาลนครศรธีรรมราช 'ณ นครอทุศิ' สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

464 3101110915 เด็กชายณัฐเศรษฐ  สวุรรณเวศน์ ป.4 โรงเรยีนเทศบาลบา้นบางเหนยีว สพป.ภเูกต็

465 3101640297 เด็กหญงิณัทฐาภทัร  ทองสขุ ป.5 โรงเรยีนวดัตรณาราม สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

466 3101111335 เด็กหญงิณันธชิา  วงศท์วพีทิยากลุ ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

467 3101650402 เด็กหญงิณชิกาญจน ์ นภิานพดล ป.6 โรงเรยีนอนุบาลนวพร สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

468 3101630102 เด็กหญงิณชิกานต ์ รัตนพันธุ์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลสรุาษฎรธ์านี สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

469 3101630103 เด็กหญงิณชิวด ี อยูอํ่าไพ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลสรุาษฎรธ์านี สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

470 3101110917 เด็กหญงิณชิา  บญุลาย ป.5 โรงเรยีนเทศบาลบา้นบางเหนยีว สพป.ภเูกต็

471 3100700039 เด็กหญงิณชิา  ลิ�มอภชิาติ ป.6 โรงเรยีนรัตนศกึษา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2

472 3101110548 เด็กหญงิณชิาภทัร  ทองสวุรรณ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

473 3100130811 เด็กหญงิณชิาภทัร  ปานแดง ป.5 โรงเรยีนโชคชยักระบี� สพป.กระบี�

474 3101110277 เด็กหญงิณชิารยี ์ ยนิดมีาก ป.6 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

475 3101110278 เด็กหญงิณริดา  ทรัพยก์ลา้ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

476 3101630405 เด็กหญงิณศิลา  สมหมาย ป.6 โรงเรยีนธดิาแมพ่ระ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

477 3101630407 เด็กหญงิดล  กลิ�นเสาวคนธ์ ป.6 โรงเรยีนธดิาแมพ่ระ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

478 3100720309 เด็กชายเดชพภิชั  สรสง ป.6 โรงเรยีนวดัเขา (วนัคร2ู501) สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4

479 3101110708 เด็กชายเดชาธร  ศรธีเิดช ป.6 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

480 3101110555 เด็กชายตน้ตระกลู  สขุสําราญ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

481 3100970150 เด็กหญงิตวงรัตน ์ ตลุะ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

482 3101630410 เด็กชายตอ้งอภยั  ภมูไิชยา ป.5 โรงเรยีนธดิาแมพ่ระ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

483 3100130391 เด็กชายตณิณภพ  มากผล ป.5 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

484 3101630231 เด็กชายตณิณณิ  เอกประยรู ป.4 โรงเรยีนเทพมติรศกึษา สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

485 3100720151 เด็กชายเตชสั  แกว้นุ่น ป.5 โรงเรยีนทา่ศาลา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4
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486 3100970302 เด็กชายเตชนิท ์ คาวจิติร ป.6 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

487 3101111642 เด็กชายเตชนิท ์ เลศิไกร ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตถิลาง สพป.ภเูกต็

488 3100130394 เด็กชายถริภทัร ์ วชริวฒันากาญจน์ ป.5 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

489 3101110279 เด็กชายถริาย ุ ชชูื�อ ป.5 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

490 3101630411 เด็กหญงิทชิา  วงศใ์หญ่ ป.5 โรงเรยีนธดิาแมพ่ระ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

491 3101630105 เด็กหญงิทติา  กรณศิวรพล ป.5 โรงเรยีนอนุบาลสรุาษฎรธ์านี สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

492 3100970439 เด็กชายทนิภทัร  ระวงัป่า ป.5 โรงเรยีนเทศบาลบา้นทา้ยชา้ง สพป.พังงา

493 3101111338 เด็กชายทปีกร  เลศิวรรัตนกลุ ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

494 3101630475 เด็กชายเทพทตั  อําไพเมอืง ป.6 โรงเรยีนธดิาแมพ่ระ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

495 3100130609 เด็กชายแทนคณุ  โตะ๊ยะเล ป.5 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

496 3100970357 เด็กชายธนกฤต  ไกลพาล ป.6 โรงเรยีนสทุธนิอนุสรณ์ สพป.พังงา

497 3100970153 เด็กชายธนกฤต  ขาวเขยีว ป.5 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

498 3100130400 เด็กชายธนกฤต  ชศูรี ป.6 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

499 3100130815 เด็กชายธนกฤต  เอง่ฉว้น ป.5 โรงเรยีนโชคชยักระบี� สพป.กระบี�

500 3101630235 เด็กชายธนโชต ิ ธนะภาชน์ ป.5 โรงเรยีนเทพมติรศกึษา สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

501 3101640100 เด็กชายธนดล  มเีผอืก ป.6 โรงเรยีนเพชรผดงุเวยีงไชย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

502 3101110282 เด็กชายธนดล  โรจนะรัตน์ ป.5 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

503 3101110566 เด็กชายธนเดช  ไชยกาล ป.6 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

504 3101110563 เด็กชายธนบด ี จันทรน์วล ป.5 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

505 3100130404 เด็กชายธนปณุญฬ์ซ์  สกลกติวิฒัน์ ป.5 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

506 3101640101 เด็กชายธนพล  ตั �งเดน่ชยั ป.6 โรงเรยีนเพชรผดงุเวยีงไชย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

507 3101650212 เด็กชายธนภทัร  แกว้วรัิตน์ ป.6 โรงเรยีนเยาวเรศวทิยา สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

508 3101111612 เด็กชายธนภทัร  แกว้อนิ ป.4 โรงเรยีนขจรเกยีรตถิลาง สพป.ภเูกต็

509 3101110284 เด็กชายธนภทัร  ไทยยงั ป.5 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

510 3101630413 เด็กชายธนภทัร  พัฒนค์ลา้ย ป.6 โรงเรยีนธดิาแมพ่ระ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

511 3101640260 เด็กชายธนภทัร ์ เผอืกเดช ป.5 โรงเรยีนวดัพนม สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

512 3101111431 เด็กหญงิธนวรรณ  ผวิขาว ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตพัิฒนา สพป.ภเูกต็

513 3101111432 เด็กชายธนวฒัน ์ สําราญ ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตพัิฒนา สพป.ภเูกต็

514 3101630724 เด็กชายธนเวทย ์ เหลา่นาค ป.4 โรงเรยีนอุน่รัก 2 ภาษา สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

515 3101630233 เด็กชายธนัช  ศภุพสิฐิกลุ ป.6 โรงเรยีนเทพมติรศกึษา สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

516 3100710016 เด็กหญงิธนัชชา  จันทรบ์รุี ป.6 โรงเรยีนบา้นขอนหาด สพป.นครศรธีรรมราช เขต 3

517 3100690717 เด็กหญงิธนัชญา  นลิยงค์ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัเสมาเมอืง สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

518 3101630234 เด็กชายธนัท  สวุรรณกลาง ป.6 โรงเรยีนเทพมติรศกึษา สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

519 3100130406 เด็กชายธนานพ  จันทรานนท์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

520 3100970160 เด็กหญงิธนาภรณ ์ โภคผล ป.6 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา
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521 3101650371 เด็กหญงิธนศิรา  แกว้คง ป.6 โรงเรยีนจงฮั �ว สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

522 3101630106 เด็กหญงิธนสิร  งามวเิศษ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลสรุาษฎรธ์านี สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

523 3101110937 เด็กหญงิธยาน ี ชนะพาล ป.6 โรงเรยีนเทศบาลบา้นบางเหนยีว สพป.ภเูกต็

524 3101110568 เด็กชายธราเทพ  ศรสีวสัดิ� ป.6 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

525 3100690905 เด็กชายธชัพล  ชยัสมาน ป.6 โรงเรยีนนานาชาตเิทศบาลนครนครศรธีรรมราช สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

526 3101640301 เด็กหญงิธญัชนก  อนันตราช ป.5 โรงเรยีนวดัตรณาราม สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

527 3101630531 เด็กหญงิธญัญลกัษณ ์ รามรงค์ ป.4 โรงเรยีนมานติานุเคราะห์ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

528 3101650079 เด็กหญงิธญัญารัตน ์ โสดา ป.5 โรงเรยีนบา้นหวัสะพานมติรภาพที� 217 สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

529 3101110291 เด็กหญงิธญัญารนิทร ์ เดชบํารงุ ป.5 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

530 3100700008 เด็กชายธญัเทพ  จันทรเ์มอืง ป.6 โรงเรยีนเสรมิปัญญา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2

531 3100970697 เด็กหญงิธญัพชิชา  ดษิสวุรรณ์ ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตโิคกกลอย สพป.พังงา

532 3101650405 เด็กหญงิธญัวรัตน ์ เลี�ยงมณีกลุ ป.5 โรงเรยีนอนุบาลนวพร สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

533 3101630666 เด็กชายธญัวทิย ์ วฒุวิงศ์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลหนูนอ้ย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

534 3101630418 เด็กหญงิธญัสนิ ี จันทรภ์ชุงค์ ป.4 โรงเรยีนธดิาแมพ่ระ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

535 3100130411 เด็กชายธนัฐภทัร ์ ชอบแตง่ ป.4 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

536 3101640234 เด็กหญงิธนัยนษิฐ ์ วรรณะ ป.6 โรงเรยีนชมุชนบา้นชอ่งมา้เหลยีว สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

537 3100700041 เด็กหญงิธนัยพร  มณีฉาย ป.4 โรงเรยีนรัตนศกึษา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2

538 3100690437 เด็กหญงิธนัยพร  มงัคะมณ๊ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัมเหยงคณ์ สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

539 3101110943 เด็กหญงิธนัยาพร  เอกศรินิมิติร ป.6 โรงเรยีนเทศบาลบา้นบางเหนยีว สพป.ภเูกต็

540 3100720243 เด็กชายธาดา  แป้นถนอม ป.6 โรงเรยีนวดัประทมุทายการาม สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4

541 3101630419 เด็กหญงิธารพร  เลื�องสนุทร ป.6 โรงเรยีนธดิาแมพ่ระ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

542 3101630812 เด็กชายธปิก  ศรเีทพ ป.5
โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สรุาษฎรธ์าน2ี(บา้นดอนเกลี�ยง)

สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

543 3101630667 เด็กชายธรีฉัตร  ชโลธร ป.6 โรงเรยีนอนุบาลหนูนอ้ย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

544 3100130415 เด็กชายธรีดนย ์ เมฆใส ป.6 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

545 3101630109 เด็กชายธรีธ์นัฐ  ทพิยพ์มิล ป.4 โรงเรยีนอนุบาลสรุาษฎรธ์านี สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

546 3101110576 เด็กชายธรีธรรม  บญุชว่ย ป.6 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

547 3100970170 เด็กชายธรีธ์วชั  อมุาสะ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

548 3101630239 เด็กชายธรีน์ภสั  ตั �งสริพันธกลุ ป.5 โรงเรยีนเทพมติรศกึษา สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

549 3101110297 เด็กชายธรีภทัร  หรมีหนก ป.6 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

550 3101110948 เด็กชายธรีภทัร ์ เป็นมติร ป.6 โรงเรยีนเทศบาลบา้นบางเหนยีว สพป.ภเูกต็

551 3100690723 เด็กชายธรีเมธ  เพ็ชรเงนิทอง ป.5 โรงเรยีนเทศบาลวดัเสมาเมอืง สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

552 3100130825 เด็กหญงิธรีร์ษิรา  ศรสีวสัดิ� ป.5 โรงเรยีนโชคชยักระบี� สพป.กระบี�

553 3101640168 เด็กชายธรีะศลิป์  เสอืคํา ป.5 โรงเรยีนดรโุณทยัพนุพนิ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

554 3101110298 เด็กชายธรีศิร ์ สวุรรณพฤกษ์ ป.4 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

555 3101650406 เด็กชายธรี ์ พรีะวฒัน์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลนวพร สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3
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556 3100970554 เด็กหญงินงนภสั  สมนกึ ป.4 โรงเรยีนบา้นทุง่เจดยี์ สพป.พังงา

557 3100130956 เด็กหญงินทสันันท ์ ทองมหา ป.6 โรงเรยีนเทศบาล 4 มหาราช สพป.กระบี�

558 3100970172 เด็กชายนนทกร  ชดิเชื�อ แกว้มาก ป.5 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

559 3101640182 เด็กชายนพเกา้  เพชรแกว้ ป.6 โรงเรยีนบา้นนาใหญ่ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

560 3101110580 เด็กหญงินพรัตน ์ รัตนกลุ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

561 3100970555 เด็กหญงินภสร  แสนเฉย ป.6 โรงเรยีนบา้นทุง่เจดยี์ สพป.พังงา

562 3100970176 เด็กหญงินภสัวรรณ  ยอดรักษ์ ป.4 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

563 3100690792 เด็กหญงินภสัสรณ ์ กองจําปา ป.6 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

564 3100720246 เด็กหญงินรกมล  ทมุรัตน์ ป.5 โรงเรยีนวดัประทมุทายการาม สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4

565 3101650372 เด็กชายนราภทัร  จันทรท์อง ป.6 โรงเรยีนจงฮั �ว สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

566 3101630535 เด็กหญงินลพรรณ  ทองใส ป.5 โรงเรยีนมานติานุเคราะห์ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

567 3101111617 เด็กหญงินลนิ  สขุปัุญญารักษ์ ป.4 โรงเรยีนขจรเกยีรตถิลาง สพป.ภเูกต็

568 3100130828 เด็กหญงินลนินภิา  ลกูหลี ป.5 โรงเรยีนโชคชยักระบี� สพป.กระบี�

569 3100970360 เด็กหญงินวพรรษ  วงศส์ตัยา ป.6 โรงเรยีนสทุธนิอนุสรณ์ สพป.พังงา

570 3100690727 เด็กหญงินวยิา  เฟื�องฟุ้ง ป.5 โรงเรยีนเทศบาลวดัเสมาเมอืง สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

571 3100130034 เด็กชายนัฐภมู ิ สงิหล์อ ป.6 โรงเรยีนเทศบาล 1 ตลาดเกา่ สพป.กระบี�

572 3101630536 เด็กหญงินัทธห์ทยั  กาหยี ป.5 โรงเรยีนมานติานุเคราะห์ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

573 3101630241 เด็กหญงินันทกานต ์ วชิยัดษิฐ์ ป.4 โรงเรยีนเทพมติรศกึษา สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

574 3100130424 เด็กหญงินันทน์ภสั  บญุชว่ย ป.5 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

575 3101630671 เด็กหญงินันทน์ลนิ  ทองชติ ป.5 โรงเรยีนอนุบาลหนูนอ้ย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

576 3101630539 เด็กหญงินันทน์ลนิ  อนิทบํารงุ ป.4 โรงเรยีนมานติานุเคราะห์ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

577 3100720103 เด็กหญงินันทนัช  พฒุพันธศกัดิ� ป.6 โรงเรยีนทา่ศาลา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4

578 3100130693 เด็กชายนันทพงศ ์ คเชนทร์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลรามเดชา สพป.กระบี�

579 3101110301 เด็กชายนันทพงศ ์ แทง่ทอง ป.5 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

580 3100700181 เด็กชายนันทพงศ ์ ออ่นแกว้ ป.6 โรงเรยีนบา้นหนองหวา้ สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2

581 3101630426 เด็กหญงินาฎนร ี ศรตีะกกุ ป.6 โรงเรยีนธดิาแมพ่ระ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

582 3101650296 เด็กชายนชิคณุ  เกื�อสกลุ ป.6 โรงเรยีนพทุธยาศรม สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

583 3101110303 เด็กชายนชิศรตุม ์ สวสัดรัิกษ์ ป.5 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

584 3100690286 เด็กชายนติธิร  ภริมยช์าติ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลนครศรธีรรมราช 'ณ นครอทุศิ' สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

585 3101111768 เด็กชายนธิศิภมู ิ วเิศษศริิ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลบา้นสามกอง(ขนุวเิศษนุกลูกจิอทุศิ) สพป.ภเูกต็

586 3100970740 เด็กหญงิโนรา  มลูเลอ่ร์ ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตโิคกกลอย สพป.พังงา

587 3101110589
เด็กหญงิบงกชพรรณ  สคุณฑพิยไ์กร
ศาสตร์

ป.4 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

588 3100970445 เด็กหญงิบญุญาพร  ตรแีกว้ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลบา้นทา้ยชา้ง สพป.พังงา

589 3100130434 เด็กชายบญุพทิกัษ์  เกยีงเอยี ป.6 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

590 3101650373 เด็กชายบญุพทิกัษ์  ขาวเทยีม ป.5 โรงเรยีนจงฮั �ว สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3
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รายชื�อผูม้สีทิธิ�สอบการแขง่ขนัทางวชิาการ ระดบันานาชาต ิประจําปี พ.ศ. 2566
วชิา วทิยาศาสตร ์ระดบัประถมศกึษา  

ศนูยส์อบสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาสรุาษฎรธ์าน ีเขต 1
รอบสอง : ระดบัประเทศ สอบวนัจันทรท์ี� 3 เมษายน 2566

ณ อาคาร 1 ชั �น 5 หอ้ง 154 โรงเรยีนสรุาษฎรธ์านี

หอ้งสอบที�

 18
เลขที�นั�ง
สอบ

เลขประจําสอบ ชื�อ-สกลุ ชั �น โรงเรยีน สงักดั

591 3101111340 เด็กหญงิบณุยาพร  เชื�อหมื�น ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

592 3101111434 เด็กหญงิบณุยาพร  หนูเสน ป.5 โรงเรยีนขจรเกยีรตพัิฒนา สพป.ภเูกต็

593 3100970704 เด็กหญงิบษุราคมั  อยัรักษ์ ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตโิคกกลอย สพป.พังงา

594 3101110964 เด็กชายบรูณศกัดิ�  แซเ่หลา่ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลบา้นบางเหนยีว สพป.ภเูกต็

595 3101111357 เด็กหญงิเบญจา  นารรัีกษ์ ป.5 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

596 3101650361 เด็กหญงิเบญญาภา  สมคะเนย์ ป.6 โรงเรยีนพทุธยาศรม สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

597 3101640170 เด็กชายปฐมพร  ราชรักษ์ ป.6 โรงเรยีนดรโุณทยัพนุพนิ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

598 3100130726 เด็กชายปณชยั  แกว้ศริพิร ป.6 โรงเรยีนอนุบาลคณาพร สพป.กระบี�

599 3101630674 เด็กชายปณธิ ิ นุย้สวี ป.6 โรงเรยีนอนุบาลหนูนอ้ย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

600 3101110968 เด็กหญงิปทติตา  ธรรมไขย์ ป.5 โรงเรยีนเทศบาลบา้นบางเหนยีว สพป.ภเูกต็

601 3100970187 เด็กชายปพงษกร  คลา้ยดวง ป.6 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

602 3100690915 เด็กชายปพน  ปรางพทิกัษ์ ป.6 โรงเรยีนนานาชาตเิทศบาลนครนครศรธีรรมราช สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

603 3101111341 เด็กหญงิปพชิญา  แตส่กลุ ป.5 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

604 3101111342 เด็กชายปภงักร  ศวิากรณ์ ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

605 3101630117 เด็กหญงิปภาวรนิทร ์ เกษมสทิธพิร ป.4 โรงเรยีนอนุบาลสรุาษฎรธ์านี สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

606 3100130442 เด็กหญงิปภาวรนิทร ์ แซห่ลี ป.5 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

607 3100130443 เด็กหญงิปภาวรี ์ จํานงรัตน์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

608 3101110970 เด็กหญงิประกายฟ้า  แซเ่ลา่ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลบา้นบางเหนยีว สพป.ภเูกต็

609 3101630118 เด็กหญงิปรชิญา  ตั �งตรงสนุทร ป.5 โรงเรยีนอนุบาลสรุาษฎรธ์านี สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

610 3101630675 เด็กหญงิปรณิดา  สขุอุน่ ป.5 โรงเรยีนอนุบาลหนูนอ้ย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

611 3101640202 เด็กหญงิปรยิากร  ขนุฤทธิ�มนตรี ป.5 โรงเรยีนอปุภมัภว์ทิยาพนม สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

612 3100690577 เด็กหญงิปรยิาภทัร  เภรมีาศ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัศาลามชียั สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

613 3100970317 เด็กหญงิปรยีาภทัร  หรัิชคช ป.6 โรงเรยีนอนุบาลนลิบุล สพป.พังงา

614 3101650462 เด็กหญงิปรยีาลกัษณ ์ สทุธิ ป.5 โรงเรยีนอนุบาลบา้นเด็ก สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

615 3100130445 เด็กชายปวรศิ  ขวญัสยุ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

616 3101650301 เด็กหญงิปวรศิา  ตูบ้รรเทงิ ป.6 โรงเรยีนพทุธยาศรม สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

617 3100130446 เด็กหญงิปวรศิา  ราชานาค ป.6 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

618 3100130447 เด็กชายปวณีก์ร  สายกลบั ป.6 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

619 3101630119 เด็กหญงิปวรีล์ดา  สารขิา ป.5 โรงเรยีนอนุบาลสรุาษฎรธ์านี สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

620 3101650408 เด็กหญงิปัญชลกิา  พฒุทอง ป.6 โรงเรยีนอนุบาลนวพร สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

621 3101630432 เด็กหญงิปัญญน์ภสั  อรณุศริวิฒันา ป.4 โรงเรยีนธดิาแมพ่ระ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

622 3100130451 เด็กหญงิปัญญภทัร  ชว่ยรักษ์ ป.5 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

623 3101110596 เด็กชายปัญญา  ออ่งเจรญิ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

624 3100700043 เด็กชายปัญญาพงศ ์ รุง่บรรณพันธุ์ ป.6 โรงเรยีนรัตนศกึษา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2

625 3101650463 เด็กหญงิปัณฑช์นติ  เลศิวงศไ์ชย ป.6 โรงเรยีนอนุบาลบา้นเด็ก สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3
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เลขประจําสอบ ชื�อ-สกลุ ชั �น โรงเรยีน สงักดั

626 3100690293 เด็กหญงิปัณฑกิา  บญุวงศ์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลนครศรธีรรมราช 'ณ นครอทุศิ' สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

627 3100720253 เด็กหญงิปัณฑติา  อนุจันทร์ ป.5 โรงเรยีนวดัประทมุทายการาม สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4

628 3101630677 เด็กชายปัณณธร  สเุมธาอกัษร ป.6 โรงเรยีนอนุบาลหนูนอ้ย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

629 3100700044 เด็กชายปัณณป์ฏพัิทธ ์ บตุตะจนี ป.4 โรงเรยีนรัตนศกึษา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2

630 3101110316 เด็กชายปัณณพัฒน ์ สทุธนิวล ป.6 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

631 3100690580 เด็กชายปัณณวฒัน ์ ปานมณี ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัศาลามชียั สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

632 3101630542 เด็กชายปัณณวชิญ ์ ชมุแสง ป.5 โรงเรยีนมานติานุเคราะห์ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

633 3100690294 เด็กชายปัณณวชิญ ์ หนูสวสัดิ� ป.6 โรงเรยีนอนุบาลนครศรธีรรมราช 'ณ นครอทุศิ' สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

634 3100130838 เด็กหญงิปัณณภิสัร ์ ศรจัีนทร์ ป.5 โรงเรยีนโชคชยักระบี� สพป.กระบี�

635 3100970705 เด็กหญงิปัณณ ์ โกยสมบตัิ ป.5 โรงเรยีนขจรเกยีรตโิคกกลอย สพป.พังงา

636 3100690118 เด็กชายปัณณ ์ ปรชีา ป.5 โรงเรยีนวดัพระมหาธาตุ สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

637 3101110976 เด็กชายปัณภทัร  พักตรจั์นทร์ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลบา้นบางเหนยีว สพป.ภเูกต็

638 3101110977 เด็กชายปาณชยั  จงจํารญูศกัดิ� ป.6 โรงเรยีนเทศบาลบา้นบางเหนยีว สพป.ภเูกต็

639 3101111343 เด็กหญงิปาณสิรา  เลศิสนิขจร ป.5 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

640 3100970318 เด็กชายปารม ี ยวนแกว้ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลนลิบุล สพป.พังงา

641 3101110599 เด็กชายปารว ี สงา่พล ป.5 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

642 3100130037 เด็กหญงิปาลติา  พุม่นอก ป.6 โรงเรยีนเทศบาล 1 ตลาดเกา่ สพป.กระบี�

643 3100690923 เด็กชายปิตภิทัร  พมิเสน ป.6 โรงเรยีนนานาชาตเิทศบาลนครนครศรธีรรมราช สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

644 3100970706 เด็กชายปิตวิฒัน ์ ชื�นสมทรง ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตโิคกกลอย สพป.พังงา

645 3100720110 เด็กชายปิยวฒัน ์ ตอ่โชติ ป.6 โรงเรยีนทา่ศาลา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4

646 3100130458 เด็กหญงิปิยะธดิา  โพชสาลี ป.6 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

647 3101111156 เด็กหญงิปญุญพัฒน ์ ปิยะตนัตระกลู ป.6 โรงเรยีน อบจ.บา้นไมเ้รยีบ (ตนัตโิกวทิบํารงุ) สพป.ภเูกต็

648 3101111344 เด็กชายปญุยวรี ์ เงนิดี ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

649 3101640113 เด็กหญงิปณุชญาณัฏฐ ์ โยธาทพิย์ ป.5 โรงเรยีนเพชรผดงุเวยีงไชย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

650 3101640114 เด็กชายปณุยธร  ปาลโมกข์ ป.5 โรงเรยีนเพชรผดงุเวยีงไชย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

651 3100130623 เด็กหญงิปณุยนุช  แกว้ทอง ป.6 โรงเรยีนอนุบาลอา่วลกึ สพป.กระบี�

652 3101111157 เด็กชายปณุยวจัน ์ สงวนนาม ป.6 โรงเรยีน อบจ.บา้นไมเ้รยีบ (ตนัตโิกวทิบํารงุ) สพป.ภเูกต็

653 3101110604 เด็กหญงิปณุยาพร  กลบีจําปี ป.6 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

654 3101630733 เด็กหญงิปณุยาพร  สมัพันธรัตน์ ป.6 โรงเรยีนเทศบาล ๓ (ตลาดลา่ง) สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

655 3101110605 เด็กหญงิปณุกิา  เจรญิพานชิวฒันา ป.5 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

656 3101111345 เด็กชายปรุมิปรัชญ ์ รักขโิต ป.5 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

657 3101630161 เด็กหญงิเปมกิา  คงพยคัฆ์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลสรุาษฎรธ์านี สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

658 3100690636 เด็กหญงิเปมกิา  ทองพรกิ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัศาลามชียั สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

659 3101630162 เด็กหญงิเปมกิา  แป้นถนอม ป.6 โรงเรยีนอนุบาลสรุาษฎรธ์านี สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

660 3100130604 เด็กหญงิเปมกิา  อา่วลกึนอ้ย ป.6 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�
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661 3101650435 เด็กหญงิเปรมชนัน  นลิมาต ป.5 โรงเรยีนอนุบาลนวพร สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

662 3100690493 เด็กหญงิเปรมธดิา  รักษาระเบยีบ ป.4 โรงเรยีนเทศบาลวดัมเหยงคณ์ สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

663 3100130712 เด็กหญงิเปรมสณีิ  ศริมิณีกลุ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลรามเดชา สพป.กระบี�

664 3101110398 เด็กหญงิเปี�ยมสริ ิ ราชสงค์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

665 3100970305 เด็กชายเผา่ทอง  ทองฟกุ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

666 3100970196 เด็กหญงิฝนทพิย ์ ศริกิลุ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

667 3100130845 เด็กหญงิฝ้ายเงนิ  มาหนองโดน ป.5 โรงเรยีนโชคชยักระบี� สพป.กระบี�

668 3100690742 เด็กชายพงศศ์ริ ิ ผาสขุ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัเสมาเมอืง สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

669 3101640116 เด็กชายพงษ์ปกรณ ์ ทองเกดิ ป.6 โรงเรยีนเพชรผดงุเวยีงไชย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

670 3101630680 เด็กชายพชร  เกื�อกอ่แกว้ ป.4 โรงเรยีนอนุบาลหนูนอ้ย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

671 3100970198 เด็กชายพชร  รักเวช ป.5 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

672 3100720021 เด็กชายพชร  สง่ศรี ป.6 โรงเรยีนปทมุานุกลู สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4

673 3101110986 เด็กชายพชรกร  สทิธโิชค ป.5 โรงเรยีนเทศบาลบา้นบางเหนยีว สพป.ภเูกต็

674 3100970200 เด็กชายพชรคณุ  เพชรวงษ์ ป.5 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

675 3101630435 เด็กหญงิพชรพร  วรอาจ ป.6 โรงเรยีนธดิาแมพ่ระ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

676 3101650313 เด็กชายพญา  ทองอนิทร์ ป.6 โรงเรยีนพทุธยาศรม สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

677 3100700045 เด็กหญงิพนาธดิา  พนาอภชิน ป.6 โรงเรยีนรัตนศกึษา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2

678 3100690460 เด็กหญงิพรนภสั  หนูมา ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัมเหยงคณ์ สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

679 3100130847 เด็กหญงิพรนัชชา  สองศรี ป.6 โรงเรยีนโชคชยักระบี� สพป.กระบี�

680 3101630681 เด็กหญงิพรปวณี ์ ภูพ่ลบั ป.6 โรงเรยีนอนุบาลหนูนอ้ย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

681 3100700134 เด็กหญงิพรปวรี ์ ตไุตลา ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัชยัชมุพล สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2

682 3100130465 เด็กหญงิพรรณลนิ ี ศรพีมิพม์าตร ป.6 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

683 3101111622 เด็กหญงิพรรณวลยั อลัญาห ์ พันพึ�ง ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตถิลาง สพป.ภเูกต็

684 3101640261 เด็กชายพลรัฐศกัดิ�  ทองจันทร์ ป.6 โรงเรยีนวดัพนม สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

685 3101630248 เด็กชายพลวรรษ  ใจซื�อ ป.4 โรงเรยีนเทพมติรศกึษา สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

686 3101110612 เด็กหญงิพลอยชมพ ู เพชรสงัขห์นู ป.6 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

687 3100720260 เด็กหญงิพลอยชยา  พรหมมา ป.6 โรงเรยีนวดัประทมุทายการาม สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4

688 3101630249 เด็กหญงิพลอยระรนิทร ์ ทองตําลงึ ป.5 โรงเรยีนเทพมติรศกึษา สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

689 3101111624 เด็กหญงิพอใจ  พรพัชรพงศ์ ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตถิลาง สพป.ภเูกต็

690 3100690590 เด็กหญงิพัชชาอร  แซล่ิ�ม ป.5 โรงเรยีนเทศบาลวดัศาลามชียั สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

691 3101630126 เด็กชายพัชรพงศ ์ เตี�ยมงักรพันธุ์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลสรุาษฎรธ์านี สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

692 3100130472 เด็กหญงิพัชรญิา  เสประโคน ป.6 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

693 3101111129 เด็กหญงิพัฒนพัณณ ์ วฒันพศิษิฏ์ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลเมอืงภเูกต็ สพป.ภเูกต็

694 3101111438 เด็กหญงิพัณณช์ติา  ใจกลา้ ป.5 โรงเรยีนขจรเกยีรตพัิฒนา สพป.ภเูกต็

695 3101111625 เด็กหญงิพัทธธ์รีา  คณุมาศ ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตถิลาง สพป.ภเูกต็
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696 3101110616 เด็กหญงิพัทธนันท ์ หาญประสานกจิ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

697 3100690303 เด็กหญงิพัทรดา  เหมทานนท์ ป.5 โรงเรยีนอนุบาลนครศรธีรรมราช 'ณ นครอทุศิ' สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

698 3100130475 เด็กหญงิพันธธ์ติา  ราชแป้น ป.5 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

699 3101110617 เด็กหญงิพัษษิ�สกิานต ์ ศรทีรัพย์ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

700 3100970206 เด็กหญงิพัสตราภรณ ์ ทรงศรี ป.5 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

701 3101650414 เด็กหญงิพชิชาภา  พรหมณะ ป.5 โรงเรยีนอนุบาลนวพร สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

702 3100970712 เด็กหญงิพชิญธดิา  ทองแท ้ ป.5 โรงเรยีนขจรเกยีรตโิคกกลอย สพป.พังงา

703 3100130479 เด็กหญงิพชิญธดิา  ศรรีอด ป.6 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

704 3101650321 เด็กหญงิพชิญส์นิ ี ลิ�วรุง่โรจน์ ป.5 โรงเรยีนพทุธยาศรม สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

705 3100130480 เด็กหญงิพชิญา  สรุะ ป.5 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

706 3100690127 เด็กหญงิพชิญาภา  วงคส์งิห์ ป.5 โรงเรยีนวดัพระมหาธาตุ สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

707 3101650322 เด็กหญงิพชิยภา  ดลุยะศริิ ป.6 โรงเรยีนพทุธยาศรม สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

708 3100700047 เด็กหญงิพชิา  สวุรรณโน ป.6 โรงเรยีนรัตนศกึษา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2

709 3101110623 เด็กหญงิพชิามญชุ ์ จันทรเ์พิ�มพนูผล ป.6 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

710 3101110326 เด็กหญงิพชิามญชุ ์ ชมุดี ป.6 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

711 3100710030 เด็กหญงิพชิามญชุ ์ พลเกษตร ป.5 โรงเรยีนวดัควนใส สพป.นครศรธีรรมราช เขต 3

712 3101630445 เด็กชายพฑิานันท ์ เเกว้ปลอด ป.5 โรงเรยีนธดิาแมพ่ระ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

713 3101110625 เด็กหญงิพณิญาดา  ศรสีวา่ง ป.6 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

714 3101110327 เด็กชายพภิ ู อกัษรเพยีร ป.6 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

715 3100690592 เด็กหญงิพมิพน์ารา  สวุรรณปากแพรก ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัศาลามชียั สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

716 3101630447 เด็กหญงิพมิพบ์ญุ  ทองผล ป.4 โรงเรยีนธดิาแมพ่ระ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

717 3100690308 เด็กหญงิพมิพพ์รรณ  ชนิธรีกานต์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลนครศรธีรรมราช 'ณ นครอทุศิ' สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

718 3100700048 เด็กหญงิพมิพพ์ลอย  ญาณสตูร ป.5 โรงเรยีนรัตนศกึษา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2

719 3100720292 เด็กหญงิพมิพพ์ดิา  ดําเพ็ง ป.6 โรงเรยีนวดัจอมทอง สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4

720 3101111626 เด็กหญงิพมิพภ์ทัรา  เทพทอง ป.5 โรงเรยีนขจรเกยีรตถิลาง สพป.ภเูกต็

721 3101630544 เด็กหญงิพมิพม์าดา  ศรสีวสัดิ� ป.6 โรงเรยีนมานติานุเคราะห์ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

722 3100690934 เด็กหญงิพมิพล์ภสั  อนิทะมู ป.6 โรงเรยีนนานาชาตเิทศบาลนครนครศรธีรรมราช สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

723 3101111346 เด็กหญงิพมิพส์ภุคั  จวง ป.5 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

724 3100690463 เด็กหญงิพมิพส์ภุา  การดี ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัมเหยงคณ์ สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

725 3100970577 เด็กชายพริยิกร  ววีอน ป.6 โรงเรยีนบา้นทุง่เจดยี์ สพป.พังงา

726 3100690311 เด็กหญงิพสิชา  ทพันันตกลุ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลนครศรธีรรมราช 'ณ นครอทุศิ' สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

727 3101110330 เด็กชายพสิษิฐ ์ บุย่ทวทีรัพย์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

728 3101650221 เด็กชายพรีพัฒน ์ นาคเพ็ง ป.5 โรงเรยีนเยาวเรศวทิยา สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

729 3101630688 เด็กชายพรีวชิญ ์ รักววิฒัน์ ป.5 โรงเรยีนอนุบาลหนูนอ้ย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

730 3101110628 เด็กชายพรีวชิญ ์ แหวนเพ็ชร์ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็
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รายชื�อผูม้สีทิธิ�สอบการแขง่ขนัทางวชิาการ ระดบันานาชาต ิประจําปี พ.ศ. 2566
วชิา วทิยาศาสตร ์ระดบัประถมศกึษา  

ศนูยส์อบสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาสรุาษฎรธ์าน ีเขต 1
รอบสอง : ระดบัประเทศ สอบวนัจันทรท์ี� 3 เมษายน 2566

ณ อาคาร 1 ชั �น 6 หอ้ง 163 โรงเรยีนสรุาษฎรธ์านี

หอ้งสอบที�

 22
เลขที�นั�ง
สอบ

เลขประจําสอบ ชื�อ-สกลุ ชั �น โรงเรยีน สงักดั

731 3101650327 เด็กชายพฒุพิงศ ์ อนิภริมย์ ป.6 โรงเรยีนพทุธยาศรม สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

732 3100130702 เด็กชายพฒุพิงศ ์ เอกไพบลูย์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลรามเดชา สพป.กระบี�

733 3100130963 เด็กชายพทุธภมู ิ พรอ้มภวูดล ป.6 โรงเรยีนเทศบาล 4 มหาราช สพป.กระบี�

734 3101111149 เด็กชายเพชรกลา้  ศรสีมทุร ป.6 โรงเรยีนเทศบาลเมอืงภเูกต็ สพป.ภเูกต็

735 3101630709 เด็กหญงิเพรณิ  วชิยัดษิฐ ป.4 โรงเรยีนอนุบาลหนูนอ้ย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

736 3100130489 เด็กหญงิฟาฏนิ  โคกเคยีน ป.6 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

737 3101650222 เด็กหญงิภคพร  สทุธวิรานันท์ ป.4 โรงเรยีนเยาวเรศวทิยา สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

738 3100970367 เด็กชายภณธเนศ  ชสูวุรรณ ป.5 โรงเรยีนสทุธนิอนุสรณ์ สพป.พังงา

739 3101650377 เด็กหญงิภทรมน  สวุรรณรัตน์ ป.6 โรงเรยีนจงฮั �ว สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

740 3100130496 เด็กชายภพ  ภมูภิมร ป.5 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

741 3100690937 เด็กหญงิภรมิา  คณะแนม ป.6 โรงเรยีนนานาชาตเิทศบาลนครนครศรธีรรมราช สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

742 3100690938 เด็กชายภวตั  ทองอําภา ป.6 โรงเรยีนนานาชาตเิทศบาลนครนครศรธีรรมราช สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

743 3101111002 เด็กหญงิภคัพดิา  ฉวนีริมล ป.6 โรงเรยีนเทศบาลบา้นบางเหนยีว สพป.ภเูกต็

744 3100700183 เด็กชายภคัราฏวิชัห ์ วอ่งวษิณุพงศ์ ป.6 โรงเรยีนบา้นหนองหวา้ สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2

745 3100130499 เด็กหญงิภณัฑริา  นาคทองออ่น ป.6 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

746 3101630689 เด็กหญงิภทัทยิา  หอยแกว้ ป.4 โรงเรยีนอนุบาลหนูนอ้ย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

747 3100130637 เด็กหญงิภทัธริา  กี�สุน้ ป.6 โรงเรยีนบา้นหว้ยเสยีด สพป.กระบี�

748 3101630134 เด็กหญงิภทัรดา  พลูเกดิ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลสรุาษฎรธ์านี สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

749 3100130854 เด็กชายภทัรพล  บา้นเพงิ ป.5 โรงเรยีนโชคชยักระบี� สพป.กระบี�

750 3100970320 เด็กชายภทัรพล  หนาสกลุ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลนลิบุล สพป.พังงา

751 3101630135 เด็กหญงิภทัรภร  ออ่นเกตพุล ป.6 โรงเรยีนอนุบาลสรุาษฎรธ์านี สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

752 3100970219 เด็กชายภทัรภาคย ์ เพ็ชทลู ป.6 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

753 3100970368 เด็กหญงิภทัรวด ี โกยผล ป.5 โรงเรยีนสทุธนิอนุสรณ์ สพป.พังงา

754 3100970220 เด็กหญงิภทัรวด ี วรเศรษฐศกัดิ� ป.6 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

755 3100970222 เด็กหญงิภทัรวจิติรา  สขุจติต์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

756 3100130624 เด็กหญงิภทัรานษิฐ ์ กลอ่มสขุ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลอา่วลกึ สพป.กระบี�

757 3100690595 เด็กหญงิภทัรานษิฐ ์ เพ็ชรทอง ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัศาลามชียั สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

758 3100970223 เด็กหญงิภทัรกิา  การประกอบ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

759 3101630175 เด็กชายภาคนิ  เรอืงสนาม ป.5 โรงเรยีนจอย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

760 3100700051 เด็กหญงิภาณสา  วชัรศศภิา ป.5 โรงเรยีนรัตนศกึษา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2

761 3100970370 เด็กหญงิภารสิา  เกษตรกิะ ป.5 โรงเรยีนสทุธนิอนุสรณ์ สพป.พังงา

762 3101111347 เด็กชายภาวตั  พฤกษธมัมโกวทิ ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

763 3101650330 เด็กชายภาสกร  กําลงัเกื�อ ป.6 โรงเรยีนพทุธยาศรม สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

764 3101110638 เด็กชายภาสกร  อนิทานนท์ ป.5 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

765 3101110339 เด็กหญงิภญิญศลิป์  สนิประสม ป.4 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็
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รายชื�อผูม้สีทิธิ�สอบการแขง่ขนัทางวชิาการ ระดบันานาชาต ิประจําปี พ.ศ. 2566
วชิา วทิยาศาสตร ์ระดบัประถมศกึษา  

ศนูยส์อบสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาสรุาษฎรธ์าน ีเขต 1
รอบสอง : ระดบัประเทศ สอบวนัจันทรท์ี� 3 เมษายน 2566

ณ อาคาร 6 ชั �น 2 หอ้ง 622 โรงเรยีนสรุาษฎรธ์านี

หอ้งสอบที�

 23
เลขที�นั�ง
สอบ

เลขประจําสอบ ชื�อ-สกลุ ชั �น โรงเรยีน สงักดั

766 3100130639 เด็กหญงิภณูษิา  อนิทนุพัฒน์ ป.6 โรงเรยีนบา้นหว้ยเสยีด สพป.กระบี�

767 3100690753 เด็กชายภดูศิ  อนิทรนุ่์น ป.5 โรงเรยีนเทศบาลวดัเสมาเมอืง สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

768 3100130507 เด็กชายภธูเนศ  อดุมศรี ป.6 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

769 3101111446 เด็กชายภบูดนิทร ์ แจง้ใจดี ป.5 โรงเรยีนขจรเกยีรตพัิฒนา สพป.ภเูกต็

770 3100690599 เด็กชายภบูดนิทร ์ แสงพรหม ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัศาลามชียั สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

771 3100720307 เด็กชายภผูาภมู ิ จติแจม่ ป.6 โรงเรยีนวดัเขา (วนัคร2ู501) สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4

772 3101630796 เด็กชายภพูรัิญญ ์ ธนพัตสริยิกลุ ป.4 โรงเรยีนสารสาสนว์เิทศสรุาษฎรธ์านี สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

773 3100130508 เด็กชายภรู ิ วั�นเจี�ยะ ป.5 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

774 3101630138 เด็กชายภรูณัิฐ  ปทะวานชิ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลสรุาษฎรธ์านี สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

775 3100130511 เด็กชายภวูกร  เอง่ฉว้น ป.4 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

776 3101110645 เด็กชายภวูรนิทร ์ สทํีา ป.6 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

777 3100130727 เด็กหญงิมณสิรา  กาฬสมทุร ป.6 โรงเรยีนอนุบาลคณาพร สพป.กระบี�

778 3101110648 เด็กชายมจัดยี ์ หลเีสน็ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

779 3101630734 เด็กหญงิมาลาต ี ศรอนิทร์ ป.6 โรงเรยีนเทศบาล ๓ (ตลาดลา่ง) สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

780 3101111811 เด็กหญงิมาลชิา  แซอุ่ย๋ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลบา้นสามกอง(ขนุวเิศษนุกลูกจิอทุศิ) สพป.ภเูกต็

781 3101111447 เด็กชายมคิาเอล  ลโีซอวิาเนนโก ้ ป.5 โรงเรยีนขจรเกยีรตพัิฒนา สพป.ภเูกต็

782 3100690469 เด็กชายมกุอ็ฟฟา  หมดัดะอี ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัมเหยงคณ์ สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

783 3100720121 เด็กชายมสุตอฟา  เจะ๊เลาะ ป.6 โรงเรยีนทา่ศาลา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4

784 3100710032 เด็กหญงิยอดฉัตร  บญุวงศ์ ป.6 โรงเรยีนวดัควนใส สพป.นครศรธีรรมราช เขต 3

785 3101650473 เด็กหญงิเยาวเรศ  สม้เกลี�ยง ป.4 โรงเรยีนอนุบาลบา้นเด็ก สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

786 3101650335 เด็กชายรณวชิญ ์ ชทูอง ป.6 โรงเรยีนพทุธยาศรม สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

787 3100130519 เด็กหญงิรตชิา  อดุมศรี ป.5 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

788 3100970240 เด็กหญงิรตปิภา  ไกรเทพ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

789 3101650336 เด็กหญงิรมติา  รัฐนยิม ป.5 โรงเรยีนพทุธยาศรม สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

790 3101111813 เด็กชายรพพัีทธ ์ คณุาพันธ์ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลบา้นสามกอง(ขนุวเิศษนุกลูกจิอทุศิ) สพป.ภเูกต็

791 3101630696 เด็กหญงิรมยธ์รีา  ศรทอง ป.4 โรงเรยีนอนุบาลหนูนอ้ย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

792 3101640129 เด็กหญงิรมติา  บวัจันทร์ ป.6 โรงเรยีนเพชรผดงุเวยีงไชย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

793 3101630255 เด็กหญงิรวนิทน์ภิา  ทปีะปาล ป.4 โรงเรยีนเทพมติรศกึษา สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

794 3100690943 เด็กหญงิรวศิรา  พกิลุทองอําไพ ป.6 โรงเรยีนนานาชาตเิทศบาลนครนครศรธีรรมราช สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

795 3101111448 เด็กหญงิรักษ์เกลา้  ชกิวี ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตพัิฒนา สพป.ภเูกต็

796 3101650339 เด็กชายรัชชานนท ์ คว้นแอม่ ป.6 โรงเรยีนพทุธยาศรม สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

797 3101630142 เด็กชายรัฎฐพชิญ ์ ชเูชดิ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลสรุาษฎรธ์านี สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

798 3100720124 เด็กชายรัฐนันท ์ คงสอดทรัพย์ ป.5 โรงเรยีนทา่ศาลา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4

799 3101640130 เด็กหญงิรัมณี  นุชรนิทร์ ป.6 โรงเรยีนเพชรผดงุเวยีงไชย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

800 3101111020 เด็กหญงิรัศมิ�เกลา้  ทองจรัส ป.6 โรงเรยีนเทศบาลบา้นบางเหนยีว สพป.ภเูกต็
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รายชื�อผูม้สีทิธิ�สอบการแขง่ขนัทางวชิาการ ระดบันานาชาต ิประจําปี พ.ศ. 2566
วชิา วทิยาศาสตร ์ระดบัประถมศกึษา  

ศนูยส์อบสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาสรุาษฎรธ์าน ีเขต 1
รอบสอง : ระดบัประเทศ สอบวนัจันทรท์ี� 3 เมษายน 2566

ณ อาคาร 6 ชั �น 2 หอ้ง 623 โรงเรยีนสรุาษฎรธ์านี

หอ้งสอบที�

 24
เลขที�นั�ง
สอบ

เลขประจําสอบ ชื�อ-สกลุ ชั �น โรงเรยีน สงักดั

801 3101111138 เด็กชายราเมศ  กตญั�ู ป.6 โรงเรยีนเทศบาลเมอืงภเูกต็ สพป.ภเูกต็

802 3100970243 เด็กหญงิรนิรดา  ณรงค์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

803 3101110653 เด็กหญงิรนิรดา  ผกาแกว้ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

804 3101630698 เด็กชายรุง่รดศิ  พัฒนจร ป.6 โรงเรยีนอนุบาลหนูนอ้ย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

805 3101110355 เด็กหญงิลภชัยา  จติวารนิทร์ ป.5 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

806 3101630145 เด็กหญงิลภสัสนิ ี ชว่ยพทิกัษ์ ป.5 โรงเรยีนอนุบาลสรุาษฎรธ์านี สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

807 3101640131 เด็กหญงิลลติภทัร  วชิยัดษิฐ ป.6 โรงเรยีนเพชรผดงุเวยีงไชย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

808 3101110356 เด็กหญงิลลติา  กติตธิรกลุ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

809 3101640133 เด็กหญงิลกัษิกา  โสมแกว้ ป.5 โรงเรยีนเพชรผดงุเวยีงไชย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

810 3100720010 เด็กหญงิลกูขวญั  นาคนั ป.6 โรงเรยีนบา้นปากเจา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4

811 3100970245 เด็กชายวงศกร  จนิดาพล ป.6 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

812 3100130526 เด็กชายวงศกร  เพ็ชรเล็ก ป.6 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

813 3101650343 เด็กชายวงศธร  อยูด่ี ป.6 โรงเรยีนพทุธยาศรม สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

814 3101650421 เด็กชายวงศพัทธ ์ จันทรเ์รอืง ป.5 โรงเรยีนอนุบาลนวพร สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

815 3100970246 เด็กชายวงศภคั  กําลงั ป.5 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

816 3101110654 เด็กหญงิวชริญาณ ์ กมูดุา ป.5 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

817 3100130529 เด็กชายวชริวทิย ์ จตุผิล ป.5 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

818 3100720127 เด็กชายวชริวทิย ์ เทพพชิยั ป.4 โรงเรยีนทา่ศาลา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4

819 3100131028 เด็กชายวชริวทิย ์ ศนัสนยีเมธา ป.5 โรงเรยีนอนุบาลเอชว้น สพป.กระบี�

820 3101110655 เด็กหญงิวฒนดิา  ปาตงัตะโร ป.5 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

821 3100130625 เด็กชายวรกมล  แกว้ชว่ย ป.6 โรงเรยีนอนุบาลอา่วลกึ สพป.กระบี�

822 3101640135 เด็กหญงิวรทพิย ์ นยิะกจิ ป.6 โรงเรยีนเพชรผดงุเวยีงไชย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

823 3100690948 เด็กชายวรเมธ  บญุทองใหม่ ป.6 โรงเรยีนนานาชาตเิทศบาลนครนครศรธีรรมราช สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

824 3100700186 เด็กหญงิวรรณกานต ์ พรหมดนตรี ป.6 โรงเรยีนบา้นหนองหวา้ สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2

825 3101650422 เด็กหญงิวรรณพร  กลุขํา ป.6 โรงเรยีนอนุบาลนวพร สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

826 3100720269 เด็กหญงิวรรณวนัช  ชว่ยสงค์ ป.6 โรงเรยีนวดัประทมุทายการาม สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4

827 3101630699 เด็กหญงิวรฤทยั  ไชยวศิษิฎก์ลุ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลหนูนอ้ย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

828 3100970592 เด็กหญงิวรัญญา  เนื�อนุย้ ป.6 โรงเรยีนบา้นทุง่เจดยี์ สพป.พังงา

829 3100970727 เด็กชายวรากรณ ์ อาจหาญ ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตโิคกกลอย สพป.พังงา

830 3100700058 เด็กชายวราวฒุ ิ จันทรแ์กว้ ป.6 โรงเรยีนรัตนศกึษา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2

831 3100970252 เด็กหญงิวรชิญา  สาทะกจิ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

832 3101111025 เด็กชายวรนิทร  เสงี�ยม ป.5 โรงเรยีนเทศบาลบา้นบางเหนยีว สพป.ภเูกต็

833 3100720293 เด็กหญงิวรศิา  รักษรเงนิ ป.5 โรงเรยีนวดัจอมทอง สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4

834 3101111632 เด็กหญงิวรศิาณัฐ  ทรัพยส์นุทรกลุ ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตถิลาง สพป.ภเูกต็

835 3100970462 เด็กชายวรตุม ์ ผลงาม ป.5 โรงเรยีนเทศบาลบา้นทา้ยชา้ง สพป.พังงา



3/16/23, 9:12 AM ระบบการลงทะเบยีนสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษา สอบแขง่ขนัทางวชิาการ ระดบันานาชาติ

https://imso.obec.go.th/web66/region/docRoomTestR2ToSchool.php 25/28

รายชื�อผูม้สีทิธิ�สอบการแขง่ขนัทางวชิาการ ระดบันานาชาต ิประจําปี พ.ศ. 2566
วชิา วทิยาศาสตร ์ระดบัประถมศกึษา  

ศนูยส์อบสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาสรุาษฎรธ์าน ีเขต 1
รอบสอง : ระดบัประเทศ สอบวนัจันทรท์ี� 3 เมษายน 2566

ณ อาคาร 6 ชั �น 2 หอ้ง 624 โรงเรยีนสรุาษฎรธ์านี

หอ้งสอบที�

 25
เลขที�นั�ง
สอบ

เลขประจําสอบ ชื�อ-สกลุ ชั �น โรงเรยีน สงักดั

836 3101630457 เด็กหญงิวลณัรัตน ์ นอ้ยเเนม ป.4 โรงเรยีนธดิาแมพ่ระ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

837 3100130541 เด็กชายวชัรนันท ์ เฉดิโฉม ป.4 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

838 3100970254 เด็กชายวฒัณวศิว ์ วงศส์วสัดิ� ป.6 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

839 3101640137 เด็กหญงิวลัยล์กิา  ตญัจรญู ป.6 โรงเรยีนเพชรผดงุเวยีงไชย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

840 3101110364 เด็กหญงิวาทศ์กิานต ์ จันทรส์ทัธรรม ป.4 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

841 3101111158 เด็กชายวาย ุ สทิธาคม ป.6 โรงเรยีน อบจ.บา้นไมเ้รยีบ (ตนัตโิกวทิบํารงุ) สพป.ภเูกต็

842 3100130917 เด็กชายวชิชากร  คงปาน ป.6 โรงเรยีนอนุบาลกานตราช สพป.กระบี�

843 3101640138 เด็กชายวนิไท  มลูหลวง ป.6 โรงเรยีนเพชรผดงุเวยีงไชย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

844 3100130047 เด็กหญงิวภิะวาน ี หสัเรอืงฤทธิ� ป.6 โรงเรยีนเทศบาล 1 ตลาดเกา่ สพป.กระบี�

845 3101111350 เด็กหญงิวรีนิท ์ ตนัตภิรูพัิฒน์ ป.5 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

846 3100130546 เด็กชายวฒุชิยั  คงหนู ป.6 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

847 3101111071 เด็กหญงิเวลา  วารวีนชิ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลบา้นบางเหนยีว สพป.ภเูกต็

848 3100970260 เด็กชายศตาย ุ จันทโชติ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

849 3101650346 เด็กหญงิศรวณีย ์ ตนัตพิงศอ์าภา ป.6 โรงเรยีนพทุธยาศรม สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

850 3101630701 เด็กหญงิศรัชญากานต ์ แกว้ชลคราม ป.5 โรงเรยีนอนุบาลหนูนอ้ย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

851 3101111159 เด็กหญงิศรดุา  กหุลาบทพิย์ ป.4 โรงเรยีน อบจ.บา้นไมเ้รยีบ (ตนัตโิกวทิบํารงุ) สพป.ภเูกต็

852 3101630150 เด็กหญงิศรดุา  พัฒนรักษ์ ป.5 โรงเรยีนอนุบาลสรุาษฎรธ์านี สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

853 3100970264 เด็กหญงิศวรรยา  รักมติร ป.5 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

854 3100690952 เด็กหญงิศวติา  พกิลุทองอําไพ ป.5 โรงเรยีนนานาชาตเิทศบาลนครนครศรธีรรมราช สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

855 3101110669 เด็กชายศกัยศ์รณ ์ ศรแีกว้ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

856 3100130967 เด็กชายศาศวตั  เพ็ชรสวุรรณ ป.6 โรงเรยีนเทศบาล 4 มหาราช สพป.กระบี�

857 3100690953 เด็กชายศริชชั  แกว้มจีนี ป.6 โรงเรยีนนานาชาตเิทศบาลนครนครศรธีรรมราช สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

858 3101640379 เด็กหญงิศริญา  หนูเหมอืน ป.5 โรงเรยีนบา้นอูต่ะเภา สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

859 3101650347 เด็กหญงิศริประภา  ทองกา้นเหลอืง ป.6 โรงเรยีนพทุธยาศรม สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

860 3100970265 เด็กหญงิศริภสัสร  ประสงค์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

861 3100130549 เด็กชายศริะณัฐ  เชื�อบา้นเกาะ ป.5 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

862 3100700060 เด็กชายศริาชชั  ศริแิกว้ ป.5 โรงเรยีนรัตนศกึษา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2

863 3100710059 เด็กหญงิศริลิกัษณ ์ เงนิแกว้ ป.6 โรงเรยีนวดัควนเคร็ง สพป.นครศรธีรรมราช เขต 3

864 3101630152 เด็กชายศวิกร  แซห่ว้น ป.6 โรงเรยีนอนุบาลสรุาษฎรธ์านี สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

865 3100690955 เด็กหญงิศกุลภทัร  เรอืงศรี ป.5 โรงเรยีนนานาชาตเิทศบาลนครนครศรธีรรมราช สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

866 3100700061 เด็กชายศภุกร  สหลิ�มเจรญิ ป.6 โรงเรยีนรัตนศกึษา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2

867 3101650119 เด็กหญงิศภุกานต ์ สขุนุกลู ป.6 โรงเรยีนบา้นหวัสะพานมติรภาพที� 217 สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

868 3100970269 เด็กชายศภุกจิ  สทุธารัตน์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

869 3100970271 เด็กชายศภุณัฐ  ชื�นบตุร ป.4 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

870 3100700062 เด็กชายศภุยศ  เครอืยศ ป.6 โรงเรยีนรัตนศกึษา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2
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รายชื�อผูม้สีทิธิ�สอบการแขง่ขนัทางวชิาการ ระดบันานาชาต ิประจําปี พ.ศ. 2566
วชิา วทิยาศาสตร ์ระดบัประถมศกึษา  

ศนูยส์อบสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาสรุาษฎรธ์าน ีเขต 1
รอบสอง : ระดบัประเทศ สอบวนัจันทรท์ี� 3 เมษายน 2566

ณ อาคาร 6 ชั �น 2 หอ้ง 625 โรงเรยีนสรุาษฎรธ์านี

หอ้งสอบที�

 26
เลขที�นั�ง
สอบ

เลขประจําสอบ ชื�อ-สกลุ ชั �น โรงเรยีน สงักดั

871 3101111351 เด็กชายศภุวชิญ ์ พรหมทอง ป.5 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

872 3100690475 เด็กชายศภุวชิญ ์ ศรนีวลจันทร์ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัมเหยงคณ์ สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

873 3101650121 เด็กชายศภุวชิญ ์ อํานวย ป.6 โรงเรยีนบา้นหวัสะพานมติรภาพที� 217 สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

874 3101110677 เด็กชายศภุศษิฎ ์ กติตจิริวงศ์ ป.5 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

875 3100130559 เด็กหญงิศภุสตุา  รอดคุม้ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

876 3100970273 เด็กหญงิศภุคัชญา  ชชีา้ง ป.6 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

877 3100130560 เด็กหญงิศภุสิรา  สองเมอืง ป.4 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

878 3100690770 เด็กชายเศรษฐวชิญ ์ จันทรท์อง ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัเสมาเมอืง สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

879 3100130613 เด็กหญงิโศภษิฐา  สวุรรณลขิติ ป.5 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

880 3100970274 เด็กหญงิษณภร  เรอืงโรจน์ ป.4 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

881 3101630460 เด็กชายสกลภทัร  เดชมณี ป.6 โรงเรยีนธดิาแมพ่ระ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

882 3100130563 เด็กชายสธณัต ิ สงูสง่เกยีรติ ป.5 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

883 3101630461 เด็กหญงิสมชัญา  ขจรธรีสกลุ ป.4 โรงเรยีนธดิาแมพ่ระ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

884 3101110678 เด็กชายสรวชิญ ์ เดชภบิาล ป.6 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

885 3100970465 เด็กชายสรวชิญ ์ ปั�นทอง ป.6 โรงเรยีนเทศบาลบา้นทา้ยชา้ง สพป.พังงา

886 3100690615 เด็กหญงิสวรนิทร ์ พันธมนัสโสภา ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัศาลามชียั สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

887 3100130968 เด็กชายสณัหณัฎฐ ์ เหมพันธ์ ป.6 โรงเรยีนเทศบาล 4 มหาราช สพป.กระบี�

888 3101110377 เด็กชายสนัตภ์พ  โกเ้รอืน ป.6 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

889 3101630704 เด็กหญงิสารศิา  มแียม้ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลหนูนอ้ย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

890 3101650380 เด็กหญงิสารสิา  ไตรศริิ ป.6 โรงเรยีนจงฮั �ว สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

891 3101630177 เด็กชายสทิธนินท ์ ไชยสวุรรณ ป.5 โรงเรยีนจอย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

892 3101640238 เด็กชายสทิธพิร  อําลอย ป.6 โรงเรยีนชมุชนบา้นชอ่งมา้เหลยีว สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

893 3101111040 เด็กหญงิสภิาลกัษณ ์ พทิกัษ์วงศ์ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลบา้นบางเหนยีว สพป.ภเูกต็

894 3101111455 เด็กชายสริธรี ์ อสิระพงศภ์กัดี ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตพัิฒนา สพป.ภเูกต็

895 3100690616 เด็กชายสริวชิญ ์ ศรจีรงุ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัศาลามชียั สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

896 3100690477 เด็กชายสริวชิญ ์ อบุลสวุรรณ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัมเหยงคณ์ สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

897 3100690617 เด็กชายสริชิยั  เหมทานนท์ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัศาลามชียั สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

898 3101111352 เด็กหญงิสริธิาร  ธารสริโิรจน์ ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

899 3100970282 เด็กหญงิสริยิาพัณ  ยมนา ป.6 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

900 3101650354 เด็กหญงิสขุมุาล  เกษกลา้ ป.6 โรงเรยีนพทุธยาศรม สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

901 3100700063 เด็กหญงิสชุานันท ์ รุง่บรรณพันธุ์ ป.6 โรงเรยีนรัตนศกึษา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2

902 3100970283 เด็กหญงิสตุาภทัร  ศรินุิพงศ์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

903 3101630156 เด็กชายสทุธภิทัร  พรมประศรี ป.4 โรงเรยีนอนุบาลสรุาษฎรธ์านี สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

904 3101630463 เด็กหญงิสธุดิา  ชเูพชร ป.6 โรงเรยีนธดิาแมพ่ระ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

905 3100130571 เด็กชายสปุระวตั ิ เพชรนํ�าแดง ป.5 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�
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รายชื�อผูม้สีทิธิ�สอบการแขง่ขนัทางวชิาการ ระดบันานาชาต ิประจําปี พ.ศ. 2566
วชิา วทิยาศาสตร ์ระดบัประถมศกึษา  

ศนูยส์อบสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาสรุาษฎรธ์าน ีเขต 1
รอบสอง : ระดบัประเทศ สอบวนัจันทรท์ี� 3 เมษายน 2566

ณ อาคาร 6 ชั �น 2 หอ้ง 626 โรงเรยีนสรุาษฎรธ์านี

หอ้งสอบที�

 27
เลขที�นั�ง
สอบ

เลขประจําสอบ ชื�อ-สกลุ ชั �น โรงเรยีน สงักดั

906 3101630157 เด็กชายสพุศนิ  เกดิผล ป.5 โรงเรยีนอนุบาลสรุาษฎรธ์านี สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

907 3100690478 เด็กหญงิสพุชิฌาย ์ พลูใหญ่ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัมเหยงคณ์ สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

908 3100970284 เด็กหญงิสพุชิญา  เนยีมนวล ป.6 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

909 3101110689 เด็กหญงิสภุาสนิ ี วาจาเพชร ป.5 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

910 3100130577 เด็กชายสรุพชิญ ์ สรุะ ป.4 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

911 3101111359 เด็กชายแสน  ลิ�มสกลุ ป.6 โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษา สพป.ภเูกต็

912 3100690966 เด็กหญงิหฤทยั  สงัขท์อง ป.6 โรงเรยีนนานาชาตเิทศบาลนครนครศรธีรรมราช สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

913 3101110385 เด็กชายอคนิ  ชยั ป.6 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

914 3100130580 เด็กชายองค ์ ดว้งสนิธ์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

915 3101640176 เด็กหญงิอชริญา  เกื�อสกลุ ป.6 โรงเรยีนดรโุณทยัพนุพนิ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

916 3100690481 เด็กชายอตวิชิญ ์ ไชยศร ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัมเหยงคณ์ สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

917 3101111049 เด็กหญงิอธชิา  เทพบตุร ป.6 โรงเรยีนเทศบาลบา้นบางเหนยีว สพป.ภเูกต็

918 3100970287 เด็กชายอธพัิชร  กวอ้งมิ�ง ป.5 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

919 3101650430 เด็กหญงิอนลสั  คงทรัพย์ ป.5 โรงเรยีนอนุบาลนวพร สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

920 3100130582 เด็กหญงิอนัญตปัญญ ์ อรยิวงศ์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

921 3101640147 เด็กชายอนาวนิ  อนิทราช ป.6 โรงเรยีนเพชรผดงุเวยีงไชย สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

922 3101630814 เด็กชายอนุตร ์ ใจสมทุร ป.4
โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สรุาษฎรธ์าน2ี(บา้นดอนเกลี�ยง)

สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

923 3100130583 เด็กชายอนุรักษ์  อุน่ใจ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

924 3101110387 เด็กหญงิอภชิญา  จติรลดาภริมย์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

925 3101111053 เด็กหญงิอภญิญา  จงจํารญูศกัดิ� ป.6 โรงเรยีนเทศบาลบา้นบางเหนยีว สพป.ภเูกต็

926 3100690483 เด็กหญงิอภวิรรณ  เกตพุานชิ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัมเหยงคณ์ สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

927 3101650358 เด็กชายอภวิชิญ ์ ศรเีนยีม ป.6 โรงเรยีนพทุธยาศรม สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3

928 3100130587 เด็กชายอภสิทิธิ�  บตุรพรม ป.6 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

929 3101110391 เด็กหญงิอมลวรรณ  พูพ่งศพ์พัิฒน์ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลภเูกต็ สพป.ภเูกต็

930 3100690484 เด็กหญงิอมหีน์า  นฤบาล ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัมเหยงคณ์ สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

931 3100720189 เด็กหญงิอรนัฐ  ลว้นเนี�ยว ป.4 โรงเรยีนบา้นสวุรรณเขต สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4

932 3101110697 เด็กชายอรวรา  ดว้งอนิทร์ ป.5 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

933 3100690487 เด็กหญงิอราดา  คงบญุ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัมเหยงคณ์ สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

934 3100720012 เด็กหญงิอรสิรา  ชว่ยสกลุ ป.6 โรงเรยีนบา้นปากเจา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4

935 3101111458 เด็กหญงิอคัรมิา  ทองเกลี�ยง ป.5 โรงเรยีนขจรเกยีรตพัิฒนา สพป.ภเูกต็

936 3101111638 เด็กหญงิองัคทวิา  เกดิผล ป.5 โรงเรยีนขจรเกยีรตถิลาง สพป.ภเูกต็

937 3101111459 เด็กหญงิองัศมุาลนิ สมานไทย  โยชฮิารา่ ป.5 โรงเรยีนขจรเกยีรตพัิฒนา สพป.ภเูกต็

938 3100720294 เด็กหญงิอจัฉราพร  ฆงัรัตน์ ป.6 โรงเรยีนวดัจอมทอง สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4

939 3101630469 เด็กหญงิอจัฉรยีา  รักษานุ่น ป.6 โรงเรยีนธดิาแมพ่ระ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

940 3100690343 เด็กหญงิอญัชานา  สนธเิมอืง ป.5 โรงเรยีนอนุบาลนครศรธีรรมราช 'ณ นครอทุศิ' สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1
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รายชื�อผูม้สีทิธิ�สอบการแขง่ขนัทางวชิาการ ระดบันานาชาต ิประจําปี พ.ศ. 2566
วชิา วทิยาศาสตร ์ระดบัประถมศกึษา  

ศนูยส์อบสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาสรุาษฎรธ์าน ีเขต 1
รอบสอง : ระดบัประเทศ สอบวนัจันทรท์ี� 3 เมษายน 2566

ณ อาคาร 6 ชั �น 2 หอ้ง 267 โรงเรยีนสรุาษฎรธ์านี

หอ้งสอบที�

 28
เลขที�นั�ง
สอบ

เลขประจําสอบ ชื�อ-สกลุ ชั �น โรงเรยีน สงักดั

941 3100130626 เด็กหญงิอญัชสิา  พัวพัน ป.6 โรงเรยีนอนุบาลอา่วลกึ สพป.กระบี�

942 3101110701 เด็กชายอนัดา  สง่นอ้ย ป.6 โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถมัภฯ์ สพป.ภเูกต็

943 3100130593 เด็กหญงิอาชริญาณ ์ แซด่า่น ป.5 โรงเรยีนอนุบาลกระบี� สพป.กระบี�

944 3101630266 เด็กชายอานนทว์ฒัน ์ รัตนพันธ์ ป.6 โรงเรยีนเทพมติรศกึษา สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

945 3101111062 เด็กหญงิอาภาณัฐ  ตนัตวิทิ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลบา้นบางเหนยีว สพป.ภเูกต็

946 3100970293 เด็กหญงิอาภสิญา  จบฤทธิ� ป.4 โรงเรยีนอนุบาลพังงา สพป.พังงา

947 3100690766 เด็กหญงิอาลเีซยี  ฮะมะ ป.6 โรงเรยีนเทศบาลวดัเสมาเมอืง สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1

948 3101111640 เด็กชายองิธรรม  พรพัชรพงศ์ ป.5 โรงเรยีนขจรเกยีรตถิลาง สพป.ภเูกต็

949 3100700065 เด็กชายอทิธเิชษฐ ์ รักษาแกว้ ป.6 โรงเรยีนรัตนศกึษา สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2

950 3101630159 เด็กหญงิอสิรยี ์ สามารถ ป.4 โรงเรยีนอนุบาลสรุาษฎรธ์านี สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

951 3101640375 เด็กชายอกุฤษฏ ์ นุรักภกัดี ป.6 โรงเรยีนวดัศรสีวุรรณ สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2

952 3100130640 เด็กหญงิอรัุชสยา  จันทมาศ ป.6 โรงเรยีนบา้นหว้ยเสยีด สพป.กระบี�

953 3100130711 เด็กหญงิอรัุสยา  เรงิสมทุร ป.5 โรงเรยีนอนุบาลรามเดชา สพป.กระบี�

954 3101630165 เด็กหญงิเอรยีา  เรอืงสงู ป.5 โรงเรยีนอนุบาลสรุาษฎรธ์านี สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1

955 3101650471 เด็กชายภูมูติะวนั  สรัินทวเินติ ป.6 โรงเรยีนอนุบาลบา้นเด็ก สพป.สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3


