
เลขทีน่ั่งสอบ เลขทีส่มคัร ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน
1 001 ด.ญ.ชุติกาญจน์  ยิ่งยง ป.5 บ้านอินทนิน
2 011 ด.ช.กิเตศวร  นาคสุข ป.5 บ้านปากเจา
3 047 ด.ญ.ศิราพร  สุขทอง ป.4 วัดสโมสร
4 022 ด.ญ.อภิชญา  ตรึกตรอง ป.6 บ้านปากเจา
5 024 ด.ญ.ณัฐชา  แก้วลิบ ป.6 บ้านในตูล
6 037 ด.ช.จักริน  คงสนิท ป.6 ชุมชนใหม่
7 057 ด.ญ.อาฐิตญา  รอบคอบ ป.5 วัดสโมสร
8 067 ด.ญ.ทิพภัสสร  สังข์ทอง ป.6 วัดดอนใคร
9 077 ด.ญ.ชัญญาปวีย์  รัตนค า ป.6 บ้านโรงเหล็ก
10 097 ด.ช.หัสทร  สุคนธปฏิภาค ป.6 บ้านขุนทะเล
11 107 ด.ช.ณัฏฐภัทร  เดชทิม ป.6 บ้านพิต า
12 117 ด.ญ.ไปรยา  จุนาพงศ์ ป.6 วัดคงคา
13 127 ด.ช.หัสดิน  พรหมจิตต์ ป.6 วัดประทุมทายการาม
14 087 ด.ญ.ศิระประภา  เทีย่วแสวง ป.4 บ้านโรงเหล็ก
15 157 ด.ญ.ปรมาภรณ์  ศรีเมือง ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต
16 167 ด.ญ.โยษิตา  อนุฤทธิ์ ป.6 วัดเขาขุนพนม
17 177 ด.ช.อภินันท์  พราหมโณ ป.5 ชุมชนวัดสระแก้ว
18 137 ด.ช.ณฏฐพล  อุดมดี ป.6 วัดประทุมทายการาม
19 197 ด.ญ.กรกนก  เกสรินทร์ ป.6 ท่าศาลา
20 217 ด.ญ.ชลกร  จันทร์อ่อน ป.4 บ้านสุวรรณเขต
21 207 ด.ญ.ธนพร  จงไกรจักร ป.5 ท่าศาลา
22 187 ด.ญ.นันทิตา  อุ่นเหมือน ป.5 ชุมชนวัดสระแก้ว
23 227 ด.ญ.สุภิสรา  วรรณมาศ ป.5 วัดพระอาสน์
24 237 ด.ญ.กมลชนก  จงกลพืช ป.5 วัดนาเหรง
25 247 ด.ญ.ฐิติญา  ทับทิมหอม ป.6 บ้านหนับเภา
26 147 ด.ญ.วนัสภรณ์  แก้วสีขาว ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต
27 257 ด.ช.จักรกฤษ  จันทรัตน์ ป.6 วัดชลธาราม
28 307 ด.ช.ธีรพงศ์  ทัศพล ป.6 บ้านท่าน้อย
29 277 ด.ญ.นภิสา  บุญญา ป.6 วัดโมคลาน
30 287 ด.ญ.ปาลิตา  ดอกบัว ป.5 เคียงศิริ
31 267 ด.ญ.นันทนัช  ทรงฤทธิรัตน์ ป.5 วัดชลธาราม
32 297 ด.ญ.อรัญญา  เพชรแก้ว ป.6 วัดเปียน
33 316 ด.ญ.กัณฐมณี  เพชรา วัดโรงเหล็ก
34 322 ด.ช.อรรถวิท  เวทยาวงศ์ ป.5 บ้านสะพานหัน
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เลขทีน่ั่งสอบ เลขทีส่มคัร ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน
1 158 ด.ช.ณัฐธพงษ์  แก้วงาม ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต
2 002 ด.ญ.ณัฐชา  อินทรรักษา ป.5 บ้านอินทนิน
3 138 ด.ญ.ฐิติมา  นาคกลัด ป.6 วัดประทุมทายการาม
4 023 ด.ญ.ณัฐกุล  รู้จัก ป.6 บ้านปากเจา
5 025 ด.ช.พิทกร  ทองประพันธ์ ป.6 บ้านในตูล
6 038 ด.ญ.สุชาวดี  เอียดเหตุ ป.6 ชุมชนใหม่
7 048 ด.ญ.สุภาพร  สุขทอง ป.6 วัดสโมสร
8 012 ด.ญ.สุพิชญ์ชญา  มะยะเฉียว ป.5 บ้านปากเจา
9 058 ด.ช.ทีปกร  บุญเพ็ง ป.5 วัดสโมสร
10 068 ด.ช.ณัฐภัทร  กิจไพบูลทวี ป.6 วัดดอนใคร
11 088 ด.ช.อัครพล  ชัยขันธ์ ป.4 บ้านโรงเหล็ก
12 098 ด.ญ.ชญานี  เล่ือนกฐิน ป.6 บ้านขุนทะเล
13 108 ด.ช.ภานุมาศ  สินตุ้น ป.6 บ้านพิต า
14 118 ด.ช.ปุณยวีร์  เมืองจันทร์ ป.6 วัดคงคา
15 128 ด.ช.ปวรุตน์  ราชจินดา ป.6 วัดประทุมทายการาม
16 148 ด.ญ.กนัต์กนิษฐ์  สุวรรณวัฒนาสุข ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต
17 078 ด.ช.ชนาธิป  กัญญาโพธิ์ ป.6 บ้านโรงเหล็ก
18 168 ด.ญ.ทักษพร  สุดสนอง ป.6 วัดเขาขุนพนม
19 178 ด.ช.ชวกร  บูรณวงศ์ ป.5 ชุมชนวัดสระแก้ว
20 198 ด.ญ.จินต์จุฑา  พูลแก้ว ป.6 ท่าศาลา
21 268 ด.ญ.มณินทร  ชาญณรงค์ ป.5 วัดชลธาราม
22 208 ด.ช.ธรรศธรรม  ช านาญ ป.5 ท่าศาลา
23 218 ด.ญ.ศศิวิมล  ศรีสุข ป.4 บ้านสุวรรณเขต
24 228 ด.ญ.ภัทรสุดา  สุดทอง ป.5 วัดพระอาสน์
25 238 ด.ช.กฤตนัย  คงเรือง ป.6 วัดนาเหรง
26 248 ด.ญ.ณัฏฐา  แซ่ฮู่ ป.6 บ้านหนับเภา
27 258 ด.ช.พันธการ  จอมประชา ป.6 วัดชลธาราม
28 188 ด.ญ.อภิษฎา  จันทรชิต ป.5 ชุมชนวัดสระแก้ว
29 278 ด.ญ.นวรัตน์  สุริยันพันแสง ป.6 วัดโมคลาน
30 288 ด.ญ.พิมพัทรา  กิจวิจิตร ป.5 เคียงศิริ
31 298 ด.ช.จิรพัส  ดอกมะเด่ือ ป.6 วัดเปียน
32 317 ด.ญ.ชมพูนุช  รอดทุกข์ วัดโรงเหล็ก
33 308 ด.ช.ศิวภัทร  ใจรังษี ป.6 บ้านท่าน้อย
34 332 ด.ญ.นวรัตน์  แก้วประดับ ป.6 เคียงศิริ
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เลขทีน่ั่งสอบ เลขทีส่มคัร ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน
1 189 ด.ญ.ปิน่มุข  ศรีศักด์ิดา ป.4 ชุมชนวัดสระแก้ว
2 003 ด.ญ.ศศิประภา  เส้งเตง ป.5 บ้านอินทนิน
3 013 ด.ช.วัชรินทร์  ยิ้มคง ป.6 บ้านปากเจา
4 026 ด.ญ.ทักษพร  ภิกูลรัตน์ ป.6 บ้านในตูล
5 034 ด.ช.บริพัตร  เพ็ชรโยธา ป.6 บ้านในตูล
6 039 ด.ญ.อุทัยวรรณ  ส้มแป้น ป.6 ชุมชนใหม่
7 049 ด.ญ.สุกัญญา  สุทธิบูลย์ ป.6 วัดสโมสร
8 069 ด.ช.สิทธิพร  ศรีวิมาศ ป.6 วัดดอนใคร
9 079 ด.ญ.อนัญญา  นวลเล่ือน ป.6 บ้านโรงเหล็ก
10 309 ด.ช.ณัฐวุฒิ  ไหมจุล ป.6 บ้านท่าน้อย
11 089 ด.ช.พีพัฒน์  ศรีศิริ ป.4 บ้านโรงเหล็ก
12 099 ด.ญ.ทักษพร  ส้มแป้นเมือง ป.6 บ้านขุนทะเล
13 109 ด.ช.ลัคนทิน  ศรีสว่าง ป.6 บ้านพิต า
14 119 ด.ช.บารมี  ราชมุณี ป.6 วัดคงคา
15 129 ด.ช.ปัญจพร  แสนภักดี ป.6 วัดประทุมทายการาม
16 149 ด.ญ.สะแกวัลย์  ปัจฉิม ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต
17 169 ด.ญ.สุธีธิดา  ถาวรรักษ์ ป.6 วัดเขาขุนพนม
18 179 ด.ญ.ชนิดาภา  อนารัตน์ ป.5 ชุมชนวัดสระแก้ว
19 199 ด.ญ.ธนิฏษา  พุมดวง ป.6 ท่าศาลา
20 209 ด.ช.ภูมิพัฒน์  มรดก ป.6 บ้านสุวรรณเขต
21 159 ด.ญ.สิราวรรณ  โพธิสุ์วรรณ์ ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต
22 219 ด.ช.กษิเดช  นุรักษ์ ป.4 บ้านสุวรรณเขต
23 229 ด.ญ.นิตยา  แซ่ล้ิม ป.5 วัดพระอาสน์
24 239 ด.ช.พงศกร  แก้วเพชร ป.6 วัดนาเหรง
25 249 ด.ญ.ณัฐชยา  แซ่ต่ัน ป.6 บ้านหนับเภา
26 259 ด.ญ.ปิยะรัตน์  เอกจิตร์ ป.6 วัดชลธาราม
27 139 ด.ญ.ฐาณัชชา  ตรีวิจิตร ป.6 วัดประทุมทายการาม
28 269 ด.ญ.ปาลิตา  สังข์น้อย ป.5 วัดชลธาราม
29 279 ด.ญ.นภัสรา  บุญทองจันทร์ ป.6 วัดพรหมโลก
30 289 ด.ญ.ปวิมล  เปาะทองค า ป.5 เคียงศิริ
31 299 ด.ญ.บงกชพร  จรจรัส ป.6 วัดเปียน
32 059 ด.ช.พงศ์พิสุทธิ ์ พุทธพงค์ ป.5 วัดสโมสร
33 318 ด.ญ.จันทร์ญาพร  นวลหวาน วัดโรงเหล็ก
34 331 ด.ช.สิทธิชัย  อ านนท์ ป.6 เคียงศิริ
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เลขทีน่ั่งสอบ เลขทีส่มคัร ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน
1 140 ด.ญ.ช่อผกา  ไชยธงรัตน์ ป.6 วัดประทุมทายการาม
2 004 ด.ช.สุรเดช  แก้วนาค ป.5 บ้านอินทนิน
3 014 ด.ช.ทศเทพ  ธรรมคง ป.6 บ้านปากเจา
4 027 ด.ญ.ศรินทิพย์  สุธีระกุล ป.6 บ้านในตูล
5 040 ด.ญ.อนันตญา  สุกใส ป.6 ชุมชนใหม่
6 260 ด.ญ.ปัทมวรรณ  ตะวงศ์ษา ป.6 วัดชลธาราม
7 060 ด.ช.พรพิพัฒน์  สีแก้ว ป.5 วัดสโมสร
8 070 ด.ช.นเรนทร์ฤทธิ ์ ศรีหนู ป.6 วัดดอนใคร
9 080 ด.ญ.สุฐีตา  นงนวล ป.5 บ้านโรงเหล็ก
10 090 ด.ช.กันตพัฒน์  จันทร์ทองอ่อน ป.5 วัดนากุน
11 100 ด.ช.สมาพล  อินทมาส ป.5 บ้านขุนทะเล
12 110 ด.ญ.ปาลิตา  ราชประดิษฐ ป.6 บ้านพิต า
13 120 ด.ญ.วรรณดี  สามล ป.6 วัดคงคา
14 130 ด.ญ.กัญญาพัชร  คชฉิม ป.6 วัดประทุมทายการาม
15 035 ด.ช.ติณภัทร  บุรอด ป.6 บ้านในตูล
16 150 ด.ช.กรณ์ดนัย  เกษรสิทธิ์ ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต
17 220 ด.ช.พัชรพล  กรรมแต่ง ป.4 บ้านสุวรรณเขต
18 170 ด.ญ.ธัญพิชชา  โอระชุม ป.6 วัดเขาขุนพนม
19 180 ด.ญ.พรรณภัทร  พรพิทักษ์ ป.5 ชุมชนวัดสระแก้ว
20 200 ด.ญ.วิศรุณี  อ่อนน้อม ป.6 ท่าศาลา
21 210 ด.ญ.วรุณรัตน์  กันภัย ป.6 บ้านสุวรรณเขต
22 190 ด.ญ.ภัทรภร  ใจแผ้ว ป.4 ชุมชนวัดสระแก้ว
23 230 ด.ญ.ณัฏฐธิดา  กิจบัญชา ป.4 วัดพระอาสน์
24 240 ด.ช.จิรทีปต์  คงช่วย ป.5 วัดนาเหรง
25 250 ด.ญ.อริศรา  เพชรนิล ป.5 บ้านหนับเภา
26 160 ด.ญ.ณัฏฐธิดา  เกษรสิทธิ์ ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต
27 270 ด.ญ.ภัทราวดี  นินทรกิจ ป.5 วัดชลธาราม
28 280 ด.ช.รังรักษ์  แดงเพชร์ ป.6 วัดพรหมโลก
29 290 ด.ช.ญาณพัฒน์  ยุติธรรม ป.6 บ้านหนองหว้า
30 300 ด.ช.สิงหา  ด าสร ป.6 วัดเปียน
31 310 ด.ญ.บันฑิตา  ชูชัย ป.6 บ้านท่าน้อย
32 050 ด.ญ.อรญา  คลอดศรีเพ็ง ป.6 วัดสโมสร
33 330 ด.ช.เจษฎา  อินณรงค์ ป.6 เคียงศิริ
34 334 ด.ญ.นฤมล  ดลหล้า ป.6 บา้นสองแพรกมิตรภาพที่92
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เลขทีน่ั่งสอบ เลขทีส่มคัร ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน
1 005 ด.ช.อภิสิทธิ ์ กาญจนสมบัติ ป.5 บ้านอินทนิน
2 015 ด.ช.กันติทัต  คงปราณ ป.6 บ้านปากเจา
3 028 ด.ช.หัสถชัย  มาลารัตน์ ป.6 บ้านในตูล
4 141 ด.ญ.ณฐมน  เวฬุธนราชิน ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต
5 041 ด.ญ.เจนจิรา  บุญประเสริฐ ป.6 ชุมชนใหม่
6 051 ด.ญ.มณฑิตา  พรหมเดช ป.6 วัดสโมสร
7 061 ด.ญ.จิตใส  รัตนพันธ์ ป.6 ปทุมานุกูล
8 071 ด.ช.เพชรพนา  จันชุม ป.6 บ้านโรงเหล็ก
9 036 ด.ญ.ณัชชา  คุ้มพวกมิตร ป.6 บ้านในตูล
10 081 ด.ญ.วาลิชา  วรรณศิลป์ ป.5 บ้านโรงเหล็ก
11 091 ด.ญ.วรวลัญช์  คงคา ป.5 วัดนากุน
12 101 ด.ช.ธวัชชัย  อินทมาส ป.5 บ้านขุนทะเล
13 111 ด.ญ.อนัญญา  นาคเลิศ ป.6 บ้านพิต า
14 121 ด.ญ.ศรุตา  ตุ่มทอง ป.6 วัดคงคา
15 131 ด.ช.พิชญุตม์  เห็นประเสริฐ ป.6 วัดประทุมทายการาม
16 271 ด.ญ.ภูสุดา  ส่งแสง ป.5 วัดชลธาราม
17 151 ด.ญ.ณัฏฐณิชา  ใจห้าว ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต
18 171 ด.ญ.ธนัชชา  สุทธิพันธ์ ป.6 วัดเขาขุนพนม
19 181 ด.ญ.ไอยลดา  แกล้วหาญ ป.5 ชุมชนวัดสระแก้ว
20 201 ด.ญ.ณัฐณิชา  คงประดับ ป.6 ท่าศาลา
21 211 ด.ญ.เจนจิรา  ขนอม ป.5 บ้านสุวรรณเขต
22 231 ด.ญ.เกวลี  หริกจันทร์ ป.5 วัดนาเหรง
23 191 ด.ญ.ณัฐรดี  นาคสมมุติ ป.6 ชุมชนวัดสระแก้ว
24 251 ด.ช.ทีราธร  เจริญพานิช ป.6 ชุมชนบ้านบางโหนด
25 261 ด.ญ.ฑิมพกา  ส่งเจริญ ป.6 วัดชลธาราม
26 281 ด.ญ.พรรษา  ราชาแกล้ว ป.6 วัดพรหมโลก
27 291 ด.ช.ธนกฤติ  บริสุทธิ์ ป.6 บ้านหนองหว้า
28 221 ด.ญ.กัญญาพัชร  วิบุลย์ศิลป์ ป.4 บ้านสุวรรณเขต
29 301 ด.ญ.ศศิประภา  แก้วพุฒ ป.6 วัดเปียน
30 311 ด.ญ.สุพัตรา  แก้วบ ารุง ป.6 บ้านท่าน้อย
31 241 ด.ช.พงศธร  ทองสิน ป.6 วัดนาเหรง
32 161 ด.ญ.ฐปกานต์  ใจเพียร ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต
33 323 ด.ญ.วริษา  เวทยาวงศ์ ป.6 บ้านสะพานหัน
34 338 ด.ช.ฮากีม  จินตารา ป.6 บา้นสองแพรกมิตรภาพที่96

รายชือ่นักเรียนแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต าวิทยาวิชาการ ครั้งที่  4  ปีการศึกษา 2561
ห้องสอบที่  5  ห้อง 735



เลขทีน่ั่งสอบ เลขทีส่มคัร ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน
1 072 ด.ช.อนาวิล  พรหมบังเกิด ป.6 บ้านโรงเหล็ก
2 006 ด.ญ.กุลธดา  กาญจนสมบัติ ป.6 บ้านอินทนิน
3 016 ด.ช.ชญานนท์  แก้วแป้น ป.6 บ้านปากเจา
4 029 ด.ญ.ผกาสินี  ศรีวิชัย ป.6 บ้านในตูล
5 042 ด.ญ.วิชญาดา  บริรักษ์ ป.5 ชุมชนใหม่
6 052 ด.ญ.ชลิตา  วิเศษสวัสด์ิ ป.6 วัดสโมสร
7 062 ด.ญ.นันทวัน  จุลหริก ป.6 ปทุมานุกูล
8 162 ด.ช.วงศธร  แซ่เฮ่า ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต
9 082 ด.ญ.อมรประภา  ทวีเมือง ป.5 บ้านโรงเหล็ก
10 092 ด.ญ.เพ็ญพิชชา  วงศ์สุวรรณ ป.5 วัดนากุน
11 102 ด.ช.อภิสิทธิ ์ ส้มแป้นเมือง ป.5 บ้านขุนทะเล
12 112 ด.ช.ธนากร  มะค่อม ป.6 บ้านพิต า
13 122 ด.ญ.วิลาสินี  วงษ์ค าภา ป.6 วัดคงคา
14 132 ด.ญ.สิริกัญญา  บริบูรณ์ ป.6 วัดประทุมทายการาม
15 142 ด.ญ.นรีรัตน์  จิตต์มั่น ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต
16 272 ด.ญ.รวิสรา  มีศรี ป.5 วัดชลธาราม
17 172 ด.ญ.ชนัญญา  กาญจนรักษ์ ป.5 วัดเขาขุนพนม
18 182 ด.ญ.ประภัสสร  สังข์สกุล ป.5 ชุมชนวัดสระแก้ว
19 202 ด.ญ.นัยน์ภัค  แดงพรหม ป.6 ท่าศาลา
20 212 ด.ญ.ดารับยา  โต๊ะเหม ป.5 บ้านสุวรรณเขต
21 222 ด.ช.บุริศร์  พรมหากุล ป.6 บ้านปากลง
22 232 ด.ญ.ไอศิกา  เขียนโคกกรวด ป.6 วัดนาเหรง
23 242 ด.ช.กลวัชร  นาคัน ป.6 บ้านหนับเภา
24 252 ด.ช.ลาภวัต  สงรัก ป.6 ชุมชนบ้านบางโหนด
25 262 ด.ญ.ศรัณยา  เพ็ชรรัตน์ ป.6 วัดชลธาราม
26 192 ด.ญ.กฤชณา  มาตรสกุล ป.6 ชุมชนวัดสระแก้ว
27 282 ด.ญ.นิรชา  เฉลิมวรรณ ป.6 วัดพรหมโลก
28 292 ด.ญ.ทักษพร  คงนาค ป.6 บ้านหนองหว้า
29 302 ด.ช.พิชเยศ  คงทอง ป.6 วัดเปียน
30 312 ด.ญ.ศดานันท์  แซ่เฮง ป.6 บ้านท่าน้อย
31 152 ด.ญ.ธิดารัตน์  สมเก่า ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต
32 324 ด.ญ.พิมพ์ชนก  นวลหวาน ป.6 บ้านสะพานหัน
33 320 ด.ช.อภิวัฒน์  ทองขาว วัดโรงเหล็ก
34 337 ด.ญ.ณัฐณิษา  ใบเต้ ป.6 บา้นสองแพรกมิตรภาพที่95

รายชือ่นักเรียนแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต าวิทยาวิชาการ ครั้งที่  4  ปีการศึกษา 2561
ห้องสอบที่  6  ห้อง 721



เลขทีน่ั่งสอบ เลขทีส่มคัร ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน
1 007 ด.ญ.บัณฑิตา  ดาบทอง ป.6 บ้านอินทนิน
2 017 ด.ญ.สโรชา  เทีย่งตรง ป.6 บ้านปากเจา
3 030 ด.ช.ภูธเนศ  ฉิมพิมล ป.6 บ้านในตูล
4 043 ด.ญ.สุธิมนต์  สังข์ทอง ป.4 วัดสโมสร
5 263 ด.ช.วรวิชญ์  ตระกูลนิตย์ ป.5 วัดชลธาราม
6 063 ด.ญ.ธวัลรัตน์  ทรัพย์มี ป.6 ปทุมานุกูล
7 153 ด.ช.ศิวกร  สุวรรณ ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต
8 083 ด.ญ.ศิริลักษณ์  โสมจันทร์ ป.5 บ้านโรงเหล็ก
9 093 ด.ญ.อริสา  นนทา ป.5 วัดนากุน
10 103 ด.ช.กลวัชร  จรจรัส ป.6 บ้านพิต า
11 163 ด.ช.ณัฐวัตร  สุขสันต์ ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต
12 113 ด.ญ.พิทยารัตน์  ชัยแก้ว ป.6 บ้านพิต า
13 123 ด.ญ.เพชรลดา  ด าช่วย ป.6 วัดคงคา
14 133 ด.ญ.ฐิตารัตน์  สังข์ทอง ป.6 วัดประทุมทายการาม
15 143 ด.ญ.พิมพ์ชนก  อินทอง ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต
16 053 ด.ญ.ปอลิตา  ศรีธามาศ ป.6 วัดสโมสร
17 173 ด.ญ.ชุติกาญจน์  สว่างวงศ์ ป.5 วัดเขาขุนพนม
18 183 ด.ช.ภัทรพล  คนโอ ป.5 ชุมชนวัดสระแก้ว
19 073 ด.ญ.อริสรา  ปานสมุทร ป.6 บ้านโรงเหล็ก
20 203 ด.ญ.ณัฐนิชา  คิดฉลาด ป.6 ท่าศาลา
21 213 ด.ญ.จิรนันท์  เสนเรือง ป.5 บ้านสุวรรณเขต
22 223 ด.ญ.ชนากานต์  จันทร์ช่วย ป.6 บ้านปากลง
23 233 ด.ญ.ปุญญิศา  พฤษพันธ์ ป.5 วัดนาเหรง
24 243 ด.ช.ทัพพสาร  คลอดเพ็ง ป.6 บ้านหนับเภา
25 273 ด.ญ.ณัฏฐธิดา  เพ็ชรทอง ป.5 วัดชลธาราม
26 283 ด.ช.ปฏิพล  โพธิถ์าวร ป.6 เคียงศิริ
27 293 ด.ญ.ณันฑิวา  แก้วเกิด ป.5 วัดเปียน
28 303 ด.ญ.เสาวลักษณ์  ชัยศิริ ป.6 วัดเปียน
29 313 ด.ญ.ญาณาภรณ์  สงอาจินต์ ป.6 บ้านท่าน้อย
30 253 ด.ช.จิรพนธ์  ส่งแสง ป.6 วัดชลธาราม
31 193 ด.ญ.ชุติมา  เกตุแก้ว ป.6 ชุมชนวัดสระแก้ว
32 325 ด.ญ.ธัญชนก  ทับทิม ป.6 บ้านสะพานหัน
33 329 ด.ช.นพรัตน์  มนต์แก้ว วัดโรงเหล็ก
34 336 ด.ช.ศตายุ  หล้าหาบ ป.6 บา้นสองแพรกมิตรภาพที่94

รายชือ่นักเรียนแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต าวิทยาวิชาการ ครั้งที่  4  ปีการศึกษา 2561
ห้องสอบที่  7  ห้อง 722



เลขทีน่ั่งสอบ เลขทีส่มคัร ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน
1 008 ด.ญ.รพีพรรณ  พรหมรอด ป.6 บ้านอินทนิน
2 018 ด.ญ.ชญาวดี  นาคแก้ว ป.6 บ้านปากเจา
3 031 ด.ญ.อนันตญา  ทิพย์เสภา ป.6 บ้านในตูล
4 044 ด.ญ.ณัฎฐณิชา  ห้องแก้ว ป.4 วัดสโมสร
5 264 ด.ช.พงค์สวัสด์ิ  ลุยจันทร์ ป.5 วัดชลธาราม
6 064 ด.ช.ธนภัทร  เจ้าแก้ว ป.5 เทศบาลวัดมเหยงค์
7 074 ด.ญ.รุ่งไพลิน  สังข์ทอง ป.6 บ้านโรงเหล็ก
8 094 ด.ช.สิปปกร  รอดทุกข์ ป.5 วัดนากุน
9 104 ด.ช.ทยากร  น้อยค า ป.6 บ้านพิต า
10 194 ด.ญ.อชิรญา  อยู่ส าราญ ป.6 ชุมชนวัดสระแก้ว
11 114 ด.ญ.ปริยาภัทร  แดงหีด ป.5 บ้านพิต า
12 124 ด.ช.เมธัส  จิโนวัฒน์ ป.6 วัดคงคา
13 134 ด.ญ.ภาพิมล  ใจห้าว ป.6 วัดประทุมทายการาม
14 144 ด.ญ.ณัฐชยา  แก้วผ่อง ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต
15 054 ด.ญ.พัชรี  สายทอง ป.6 วัดสโมสร
16 294 ด.ญ.กรวรรณ  ด าสร ป.6 วัดเปียน
17 174 ด.ช.ณัฐพงศ์  คุณโลก ป.6 วัดเขาขุนพนม
18 184 ด.ช.ณัฐรัตน์  ชูจินดา ป.5 ชุมชนวัดสระแก้ว
19 154 ด.ญ.ปิน่ปินัทธ์  ใจห้าว ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต
20 204 ด.ช.ดนุเดช  สุขประจันทร์ ป.6 ท่าศาลา
21 214 ด.ญ.สุชานาถ  แซ่อุ่ย ป.5 บ้านสุวรรณเขต
22 224 ด.ช.จิระพันธ์  รักษาวงศ์ ป.6 บ้านปากลง
23 234 ด.ญ.วรานันท์  เดชทัพ ป.5 วัดนาเหรง
24 244 ด.ช.ธันยบูรณ์  คลอดเพ็ง ป.6 บ้านหนับเภา
25 254 ด.ช.ลักษณชัย  จิตตรี ป.6 วัดชลธาราม
26 274 ด.ญ.นุรรียา  โต๊ะเหล็ม ป.6 วัดโมคลาน
27 284 ด.ญ.ปัณณพร  ส้มแป้น ป.6 เคียงศิริ
28 084 ด.ช.ณัฏฐนันท์  ชูนาค ป.5 บ้านโรงเหล็ก
29 304 ด.ญ.ณิชาภัทร  ทองอ่อน ป.6 วัดเปียน
30 314 ด.ญ.คณิฐา  สมภักด์ิ ป.6 บ้านท่าน้อย
31 164 ด.ช.กฤตนัย  พรหมมา ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต
32 326 ด.ญ.สุรัตน์ภรณ์  สุดรัก ป.6 บ้านสะพานหัน
33 319 ด.ช.อนาวิล  ควนขัน วัดโรงเหล็ก
34 335 ด.ญ.พรรณวรินทร์  ยีสา ป.6 บา้นสองแพรกมิตรภาพที่93

ห้องสอบที่  8  ห้อง 723
รายชือ่นักเรียนแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต าวิทยาวิชาการ ครั้งที่  4  ปีการศึกษา 2561



เลขทีน่ั่งสอบ เลขทีส่มคัร ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน
1 265 ด.ช.บวรวงศ์  คงสุข ป.5 วัดชลธาราม
2 315 ด.ญ.ชุติมา  สู้เมือง ป.6 บ้านท่าน้อย
3 009 ด.ช.ชญานนท์  อนันต์ ป.6 บ้านอินทนิน
4 019 ด.ญ.พิชารัตน์  เกตุชาติ ป.6 บ้านปากเจา
5 032 ด.ญ.นวรัตน์  มุนวอ ป.6 บ้านในตูล
6 045 ด.ญ.มณีรัตน์  ผจงจิตยางกูร ป.4 วัดสโมสร
7 155 ด.ญ.พิชญธิดา  ผิวด า ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต
8 065 ด.ช.ยศกร  สุวรรณรัตน์ สาธิตม.ราชภัฏนศ
9 075 ด.ช.ภูธเนศ  มีสัจ ป.6 บ้านโรงเหล็ก
10 095 ด.ญ.เมธิสา  อู่ทอง ป.5 วัดนากุน
11 105 ด.ช.รัฐภูมิ  อภิวันท์ ป.6 บ้านพิต า
12 115 ด.ญ.ณัฐชยา  ช่วยบ ารุง ป.6 วัดคงคา
13 185 ด.ญ.สุพรรณี  เหลาทอง ป.5 ชุมชนวัดสระแก้ว
14 125 ด.ช.ภูดิศ  ยางสูง ป.6 วัดคงคา
15 135 ด.ช.วรธน  ครุยทอง ป.6 วัดประทุมทายการาม
16 145 ด.ช.สมณัชว์  แก้วเถื่อน ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต
17 085 ด.ญ.สุพิชญา  อินณรงค์ ป.4 บ้านโรงเหล็ก
18 165 ด.ช.จตุวิทย์  สุขยิ่ง ป.6 วัดเขาขุนพนม
19 175 ด.ญ.ณัฏฐณิชา  บุญฤทธิ์ ป.6 วัดจันทาราม
20 055 ด.ช.ธนาชัย  พงค์สวัสด์ิ ป.5 วัดสโมสร
21 195 ด.ญ.ภัทรลดา  ทองจันทร์ ป.6 ชุมชนวัดสระแก้ว
22 205 ด.ช.สุรนันท์  โส้สมัน ป.6 ท่าศาลา
23 215 ด.ญ.มนัสนันท์  ค าปล้อง ป.5 บ้านสุวรรณเขต
24 225 ด.ญ.ณัฐชา  ขมุนจิตร์ ป.6 บ้านปากลง
25 235 ด.ช.กล้าณรงค์  ใจห้าว ป.6 วัดนาเหรง
26 245 ด.ช.ไกรวิชญ์  เนื้อไม้ ป.6 บ้านหนับเภา
27 255 ด.ช.ภานุพงศ์  แป๊ะยิ้มล่อง ป.6 วัดชลธาราม
28 275 ด.ญ.ณัฐกฤตา  บัวแก้ว ป.6 วัดโมคลาน
29 285 ด.ญ.ปาริฉัตร  พันธรักษ์ ป.6 เคียงศิริ
30 295 ด.ญ.จุฑามาศ  เดชทิม ป.6 วัดเปียน
31 305 ด.ช.เริงฤทธิ ์ รู้ส้ิน ป.6 บ้านท่าน้อย
32 327 ด.ญ.นันทวัน  วัยวัฒน์ ป.6 บ้านสะพานหัน
33 321 ด.ช.สิรวิชญ์  คชรัตน์ วัดโรงเหล็ก

รายชือ่นักเรียนแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต าวิทยาวิชาการ ครั้งที่  4  ปีการศึกษา 2561
ห้องสอบที่  9  ห้อง 724



เลขทีน่ั่งสอบ เลขทีส่มคัร ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน
1 196 ด.ญ.นันท์นภัส  ล่ิมเกษมสุข ป.6 ชุมชนวัดสระแก้ว
2 010 ด.ช.ชนาภัทร  เชาวลิต ป.6 บ้านอินทนิน
3 020 ด.ญ.กรกนก  สมปอง ป.6 บ้านปากเจา
4 266 ด.ช.พรพิพัฒน์  ปัตตานี ป.5 วัดชลธาราม
5 033 ด.ช.ชนาธิป  นัคศรีพงศ์ ป.6 บ้านในตูล
6 046 ด.ญ.บัณฑิตา  รอบคอบ ป.4 วัดสโมสร
7 136 ด.ช.ธนัตถ์  ฮองเซ่ง ป.6 วัดประทุมทายการาม
8 066 ด.ญ.ไอรดา  ใจห้าว ป.6 วัดดอนใคร
9 076 ด.ญ.ชนัญธิดา  สุภาพโรจน์ ป.6 บ้านโรงเหล็ก
10 186 ด.ญ.วรณิชา  เวชสวัสด์ิ ป.5 ชุมชนวัดสระแก้ว
11 096 ด.ช.ศักด์ิกรินทร์  อินณรงค์ ป.6 บ้านขุนทะเล
12 106 ด.ช.บุญญพัฒน์  จันทร์ร้อย ป.6 บ้านพิต า
13 116 ด.ญ.ตีรณา  ทองเรือง ป.6 วัดคงคา
14 126 ด.ญ.นันท์นลิน  โภชนาธาร ป.6 วัดประทุมทายการาม
15 146 ด.ญ.ธัญธวา  พรหมอินทร์ ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต
16 056 ด.ญ.พัชราภรณ์  โพธิสอน ป.5 วัดสโมสร
17 156 ด.ญ.สลิลเกตน์  อภัยกุล ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต
18 166 ด.ญ.พรรณกาญจน์  จันทวี ป.6 วัดเขาขุนพนม
19 176 ด.ช.ชิติพล  จันทุรส ป.5 ชุมชนวัดสระแก้ว
20 206 ด.ช.ประภัทรศิลป์  ด่านวิริยะ ป.6 ท่าศาลา
21 216 ด.ญ.มณีเพชร  ศรีเติม ป.5 บ้านสุวรรณเขต
22 226 ด.ช.พงศ์พิสุทธิ ์ ช่วยชู ป.6 วัดพระอาสน์
23 236 ด.ญ.เบ็ญจพร  ยิ้มแก้ว ป.5 วัดนาเหรง
24 246 ด.ช.กรวิชญ์  ปานโพธิจ์ารย์ ป.6 บ้านหนับเภา
25 256 ด.ช.พิทยุตม์  อบโอ ป.6 วัดชลธาราม
26 086 ด.ญ.ปทิตตา  วิทยาวนิรชัย ป.4 บ้านโรงเหล็ก
27 276 ด.ญ.ญาณิศา  เพชรบ้านนา ป.6 วัดโมคลาน
28 286 ด.ช.ธัชนนท์  ช่วยพันธ์ ป.5 เคียงศิริ
29 296 ด.ช.ภูริ  เต้ือนสุวรรณ ป.6 วัดเปียน
30 306 ด.ช.อิทธิพัทธ์  วิชัยดิษฐ์ ป.6 บ้านท่าน้อย
31 021 ด.ญ.กชกร  สมปอง ป.6 บ้านปากเจา
32 328 ด.ญ.นัทธมน  จงจิตต์ ป.6 บ้านสะพานหัน
33 333 ด.ช.อนันต์  ตุลาธร ป.6 เคียงศิริ

รายชือ่นักเรียนแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต าวิทยาวิชาการ ครั้งที่  4  ปีการศึกษา 2561
ห้องสอบที่  10  ห้อง 725


