
เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน
1 001 ด.ญ.สุพิชญา  สุวรรณโพยม ป.6 วัดคงคา

2 306 ด.ช.พิชญุตม์  ธานี ป.6 ชุมชนวัดสระแก้ว

3 021 ด.ช.ณภัทร  รอดศรี ป.6 บ้านในตูล

4 031 ด.ญ.ณัฏพร  โยธาศรี ป.6 วัดป่า(ท่าข้ึน)

5 042 ด.ช.พงศกร  คงสุข ป.6 วัดโรงเหล็ก

6 307 ด.ญ.เพ็ญพิชชา  เชิญชัยภูมิ ป.6 ชุมชนวัดสระแก้ว

7 062 ด.ญ.ภูริตา  ไตรรัตน์ ป.6 บ้านอินทนิน

8 072 ด.ญ.บัณฑิตา  ข าแก้ว ป.6 วัดนาเหรง

9 092 ด.ช.อดิเทพ  มณีโชติ ป.6 วัดประทุมทายการาม

10 308 ด.ช.กรภัทร์  แก้วพรรณราย ป.6 ชุมชนวัดสระแก้ว

11 112 ด.ญ.ชัชนิดา  สายศิลป์ ป.6 วัดประทุมทายการาม

12 122 ด.ญ.วิชญาดา  พูลสวัสด์ิ ป.5 บ้านขุนทะเล

13 132 ด.ญ.ธารารัตน์  โอยสวัสด์ิ ป.6 วัดเปียน

14 142 ด.ช.ธนาศักด์ิ  แซ่อ่ึง ป.4 บ้านสุวรรณเขต

15 172 ด.ญ.ศิราพร  สมฤดี ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต

16 162 ด.ญ.ธันวรัตน์  เทพสุทธ์ิ ท่าศาลา

17 182 ด.ญ.มัญชุดา  คิดขยัน ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต

18 195 ด.ช.พรพิพัฒน์  หวันกะเหร็ม ป.6 บ้านพังปริง

19 215 ด.ช.กันตพัฒน์  วัฒนา ป.6 วัดนากุน

20 225 ด.ช.สิรวิชญ์  ฝอยทอง ป.6 บ้านหนองหว้า

21 235 ด.ญ.ฉัฐกนก มุณีจันทร์ ป.5 วัดชลธาราม

22 245 ด.ช.ปรัตถกร ตันสกุล ป.4 บ้านพิต า

23 341 ด.ช.กรวุฒิ  รัตนค า ป.5 บ้านโรงเหล็ก

24 265 ด.ญ.ลักษณ์นารา  พิพัฒน์ผล ป.6 เทศบาลวัดเสมาเมือง

25 285 ด.ช.พงศ์สวัสด์ิ  พัฒเชียรทอง ป.6 วัดเขาพนมไตรรัตน์

26 305 ด.ญ.กมลชนก  บุณยเกียรติ ป.6 บ้านในเขียว1

27 267 ด.ช.พรภวิษย์  ชูสุวรรณ์ ป.6 เทศบาลวัดเสมาเมือง

28 045 ด.ช.อภิวรรธน์  ทองเหลือ ป.6 วัดโรงเหล็ก

29 325 ด.ช.ปกรณ์เกียรติ  หนูหาไหม ป.6 บ้านโรงเหล็ก

รายช่ือนักเรียนแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต าวิทยาวิชาการ   คร้ังท่ี  6     ปีการศึกษา 2563
วันท่ี 17 กุมภาพันธ์  2564
ห้องสอบท่ี  1  ห้อง 732

  ผู้คุมสอบ : นางวีณา  อินณรงค์  ,  นายดนัย กาญจนสดุง




เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน
1 002 ด.ญ.ศรัณย์ภัทรา  สุริยัน ป.6 วัดคงคา

2 083 ด.ช.ณฐกร  นิลบุตร ป.6 วัดประทุมทายการาม

3 012 ด.ญ.ชนัญชิดา  ศรีราเพ็ญ ป.5 วัดคงคา

4 022 ด.ญ.สุวรินทร์  รอดตัว ป.6 บ้านในตูล

5 310 ด.ญ.ปริพัฒน์  กัลลา ป.6 ชุมชนวัดสระแก้ว

6 043 ด.ช.เลิศพิพัฒน์  เทพหล้า ป.6 วัดโรงเหล็ก

7 053 ด.ช.ปุญญพัฒน์  เปาะทองค า ป.6 วัดน้ าตก

8 063 ด.ญ.ณัฏฐพร  เจตะโส ป.6 บ้านอินทนิน

9 073 ด.ญ.พิชญาภา  หนูรักษ์ ป.6 วัดนาเหรง

10 123 ด.ญ.พรทิวา  ผจงจิตยางกูร ป.5 บ้านขุนทะเล

11 103 ด.ช.กษิดิศ  รุจิระอนันตกุล ป.6 วัดประทุมทายการาม

12 133 ด.ญ.ปีย์วรา  สมพรเสน่ห์ ป.6 วัดเปียน

13 143 ด.ช.ธนาเทพ  แซ่เล่า ป.4 บ้านสุวรรณเขต

14 153 ด.ช.กาลกวิน  สุขะวิสิทธ์ิ ท่าศาลา

15 342 ด.ช.ณรงค์กร  มินทะระ ป.5 บ้านโรงเหล็ก

16 163 ด.ช.แทนคุณ  วรชาติ ท่าศาลา

17 246 ด.ช.ธนกฤต วงศ์นิคม ป.4 บ้านพิต า

18 196 ด.ช.ณัฐภัทร  ดิมาร ป.6 บ้านปากเจา

19 343 ด.ญ.สุทธิดา  อ่องรัตนากุล ป.5 บ้านโรงเหล็ก

20 113 ด.ญ.เมธาพร  ดวงมุสิก ป.6 วัดประทุมทายการาม

21 216 ด.ช.วีรภาพ  รอดทุกข์ ป.6 วัดนากุน

22 226 ด.ช.กลวัชร  ส้มแป้น ป.6 บ้านหนองหว้า

23 236 ด.ญ. ธิดารัตน์ หมินหวัง ป.5 วัดชลธาราม

24 256 ด.ช.อภิวรรธน์ เดชทิม ป.6 บ้านพิต า

25 183 ด.ช.ธนกฤต  จินา ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต

26 348 ด.ญ.นราทิพย์  เปาะทองค า ป.5 บ้านโรงเหล็ก

27 296 ด.ญ.กฤติกา  จันทรมณี ป.5 บ้านในเขียว1

28 286 ด.ช.ธนวรรธน์  หนูนิล ป.6 วัดเขาพนมไตรรัตน์

29 326 ด.ช.พีรพัฒน์  ศรีศิริ ป.6 บ้านโรงเหล็ก

วันท่ี 17 กุมภาพันธ์  2564

รายช่ือนักเรียนแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต าวิทยาวิชาการ   คร้ังท่ี  6     ปีการศึกษา 2563

ห้องสอบท่ี  2  ห้อง 733
 ผู้คุมสอบ : นางสุจินดา  จันชุม , นายธนกร  ตุดเอียด , นางสาวพิมพิมล  คงชาติ



เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน
1 003 ด.ญ.สโรชา  คงแคล้วภัย ป.6 วัดคงคา

2 074 ด.ญ.พรนภัส  บริรักษ์ ป.6 วัดนาเหรง

3 023 ด.ญ.อนัญญา  ชัยณรงค์ ป.6 บ้านในตูล

4 034 ด.ญ.พิชชานันท์  ใจห้าว ป.5 วัดจันทาราม

5 044 ด.ช.เลิศพิพัฒน์  จันทรพงศ์ ป.6 วัดโรงเหล็ก

6 054 ด.ช.ณัฐปธาน  รอดคง ป.6 วัดน้ าตก

7 064 ด.ญ.ณิชนันท์  ย่ิงยง ป.5 บ้านอินทนิน

8 084 ด.ญ.ภูริชญา  จิวาสุข ป.6 วัดประทุมทายการาม

9 287 ด.ญ.ภาสินี  แก้วควรชุม ป.6 วัดเขาพนมไตรรัตน์

10 013 ด.ญ.วิชญาดา  รัตนสิงห์ ป.5 วัดคงคา

11 124 ด.ช.ณัฐชนน  หงษา ป.5 บ้านขุนทะเล

12 134 ด.ช.เธียรวิชญ์  สมทรัพย์ ป.6 วัดเปียน

13 144 ด.ญ.บุษยา  ขุนทองจันทร์ ป.4 บ้านสุวรรณเขต

14 154 ด.ญ.บัณฑิตา  พรหมวิจิตร ท่าศาลา

15 114 ด.ญ.ธัญชนก  บัวแก้ว ป.6 วัดประทุมทายการาม

16 164 ด.ช.ชญานนท์  พุฒพันธ์ศักด์ิ ท่าศาลา

17 174 ด.ญ.เสาวรัตน์  แก้วนพรัตน์ ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต

18 184 ด.ช.อนันตชัย  หนูทอง ป.6 บ้านนบ

19 197 ด.ช.รังสฤษฎ์  เพชรทอง ป.6 บ้านปากเจา

20 207 ด.ญ.เบญญาภา  ตรียะลัก ป.6 เคียงศิริ

21 217 ด.ช.อนุรัตน์  รักจันทร์ ป.6 วัดนากุน

22 227 ด.ช.ปัณณธร  นาคบาตร ป.6 บ้านหนองหว้า

23 094 ด.ช.ณภัทร  เพชรส้ม ป.6 วัดประทุมทายการาม

24 237 ด.ญ.เขมจิรา ภู่เจริญวงศ์ ป.5 วัดชลธาราม

25 247 ด.ช.ธนภัทร คงชนะ ป.4 บ้านพิต า

26 277 ด.ญ.ชญาปภัษฏ  แรกค านวณ ป.5 วัดเขาพนมไตรรัตน์

27 297 ด.ญ.อันดา  โสภิพัส ป.5 บ้านในเขียว1

28 312 ด.ช.ฐิติกร  รัตนสมบัติ ป.6 ชุมชนวัดสระแก้ว

29 327 ด.ช.ณธัญ  พ่วนอุ้ย ป.6 บ้านโรงเหล็ก

รายช่ือนักเรียนแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต าวิทยาวิชาการ   คร้ังท่ี  6     ปีการศึกษา 2563

วันท่ี 17 กุมภาพันธ์  2564

ห้องสอบท่ี  3  ห้อง 734
 ผู้คุมสอบ : นางสุภนีตา   กังเซ่ง , นางสาวรัตนาวดี  ทองรอง



เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน
1 004 ด.ญ.พิชญาพร  ทองเรือง ป.6 วัดคงคา

2 085 ด.ช.ปรวัฒน์  เกตุแก้ว ป.6 วัดประทุมทายการาม

3 024 ด.ญ.พรภิรมย์  กาญจนอุดม ป.6 บ้านในตูล

4 055 ด.ญ.อริสรา  ช านาญพงศ์ ป.6 วัดน้ าตก

5 065 ด.ญ.ชุติมา  ปารมี ป.5 บ้านอินทนิน

6 075 ด.ช.สมจิตร  ศักด์ิแก้ว ป.6 วัดนาเหรง

7 135 ด.ช.ธีรศานต์  ราชประดิษฐ ป.6 วัดเปียน

8 095 ด.ช.ธีร์  ญาณแก้ว ป.6 วัดประทุมทายการาม

9 014 ด.ญ.อนุธิดา  ศรีดามา ป.5 วัดคงคา

10 278 ด.ช.พงศกร  ช่ืนกล่ิน ป.5 วัดเขาพนมไตรรัตน์

11 125 ด.ญ.อริสรา สวาท ป.5 วัดเปียน

12 145 ด.ช.พรเลิศ  ขาวปลอด ป.4 บ้านสุวรรณเขต

13 155 ด.ญ.กมลภัทร  ไชยต่างเมือง ท่าศาลา

14 248 ด.ญ.กัญญาภัค อุปลา ป.4 บ้านพิต า

15 175 ด.ญ.ศุทธินี  ขนอม ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต

16 185 ด.ญ.เมขลา  วิไลวัน ป.5 บ้านนบ

17 198 ด.ช.พงศ์นรินทร์  ฝอยทอง ป.6 บ้านปากเจา

18 208 ด.ญ.สัจจพร  กิจวิจิตร ป.6 เคียงศิริ

19 218 ด.ญ.วิชญาดา  ครุธแก้ว ป.6 วัดนากุน

20 228 ด.ช.ณัฐพล  หนูหว้า ป.6 บ้านหนองหว้า

21 238 ด.ญ.รตินันท์ สุขสบาย ป.5 วัดชลธาราม

22 105 ด.ญ.ณัฐธยาน์  เพ็งเรือง ป.6 วัดประทุมทายการาม

23 258 ด.ช.ศักด์ินันท์ แถลงศรี ป.6 บ้านพิต า

24 268 ด.ช.เตชินท์  แก้วนุ่น ป.6 วัดพระมหาธาตุ

25 288 ด.ญ.นริศรา  บรรดาศักด์ิ ป.6 วัดเขาพนมไตรรัตน์

26 298 ด.ญ.ชาคริยา  แซ่หลี ป.5 บ้านในเขียว1

27 115 ด.ญ.ศุภสุตา  ช่วยสงศ์ ป.6 วัดประทุมทายการาม

28 313 ด.ญ.ณัฐวศา ณัฐนิติโรจน์ ป.6 ชุมชนวัดสระแก้ว

29 328 ด.ช.ธนวรรธน์  วรรณศิลป์ ป.6 บ้านโรงเหล็ก

รายช่ือนักเรียนแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต าวิทยาวิชาการ   คร้ังท่ี  6     ปีการศึกษา 2563

วันท่ี 17 กุมภาพันธ์  2564
ห้องสอบท่ี  4  ห้อง 735

 ผู้คุมสอบ : นางนฤมล  นิลกรรณ์ , นางพิชญาภรณ์  กาญจนอุดม



เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน
1 005 ด.ญ.ปภาวี  แซ่ต้ัน ป.6 วัดคงคา

2 015 ด.ช.ปวิชญา  รอดตัว ป.5 บ้านในตูล

3 025 ด.ญ.อริศรา  เผือกหอม ป.5 วัดป่า(ท่าข้ึน)

4 036 ด.ญ.รัตนาวดี  ย้ิมคง ป.5 วัดจันทาราม

5 046 ด.ช.พงศ์สวัสด์ิ  บัวโท ป.6 วัดโรงเหล็ก

6 056 ด.ญ.ณัฐพร  เนตรทิพย์ ป.6 วัดน้ าตก

7 066 ด.ญ.ศิรภัสสร  ทับทอง ป.5 บ้านอินทนิน

8 076 ด.ช.กิตติภณ  คงทอง ป.5 วัดนาเหรง

9 086 ด.ช.ไพศาล  ทรัพย์มี ป.6 วัดประทุมทายการาม

10 279 ด.ช.ณัฐพัชร์  วัฒนศิลป์ ป.5 วัดเขาพนมไตรรัตน์

11 259 ด.ญ.ณัฐพร ด าศร ป.6 บ้านพิต า

12 106 ด.ช.ภูสัน  เกตุเกล้ียง ป.6 วัดประทุมทายการาม

13 126 ด.ญ.ศศิกานต์  ฉุนเฉียว ป.5 วัดเปียน

14 136 ด.ช.เมธาวี  จันชุม ป.6 วัดเปียน

15 146 ด.ญ.พิชญาภา  เสมอักษร ป.4 บ้านสุวรรณเขต

16 156 ด.ญ.พัชราลักษณ์  กังวัตร ท่าศาลา

17 096 ด.ญ.เบญญาภา  พงษ์พะเนาว์ ป.6 วัดประทุมทายการาม

18 166 ด.ช.ภูสิษฏ์  สังชนุกิจ ท่าศาลา

19 176 ด.ช.วชิรวิทย์  แสนภักดี ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต

20 229 ด.ช.รัชชานนท์  ทองสงค์ ป.6 บ้านหนองหว้า

21 239 ด.ญ.หทัยรัตน์ ด าเอียด ป.5 วัดชลธาราม

22 249 ด.ญ.นันท์นภัส ช่วยเจิม ป.4 บ้านพิต า

23 116 ด.ญ.ชุติกาญจน์  สุทิน ป.6 วัดประทุมทายการาม

24 269 ด.ญ.จิรัชญา  ครุยทอง ป.4 บ้านไสพลู

25 289 ด.ช.สมยศ  ให้เจริญสุข ป.6 วัดเขาพนมไตรรัตน์

26 299 ด.ญ.อารยา  สมใจ ป.6 บ้านในเขียว1

27 314 ด.ญ.ณัฐธิดา  ฉิมชูทอง ป.6 ชุมชนวัดสระแก้ว

28 329 ด.ญ.ศิระประภา  เท่ียวแสวง ป.6 บ้านโรงเหล็ก

ห้องสอบท่ี  5  ห้อง 722
 ผู้คุมสอบ : นางสุพรพรรณ  รักจันทร์  , นางสาวพิศรส  จงนอก 

รายช่ือนักเรียนแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต าวิทยาวิชาการ   คร้ังท่ี  6     ปีการศึกษา 2563
วันท่ี 17 กุมภาพันธ์  2564



เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน
1 006 ด.ญ.พิมพกานต์  เปาะเช้ือจีน ป.6 วัดคงคา

2 317 ด.ญ.กัญญาวีร์  รอดภัย ป.6 ชุมชนวัดสระแก้ว

3 026 ด.ญ.สุดารัตน์  คลอดศรีเพ็ง ป.5 วัดป่า(ท่าข้ึน)

4 087 ด.ญ.ธนัชพร  ไชยพงค์ ป.6 วัดประทุมทายการาม

5 037 ด.ญ.ปภาวรินท์  ฝอยทอง ป.6 วัดจันทาราม

6 047 ด.ญ.สุนิษา  ทองขาว ป.6 วัดโรงเหล็ก

7 057 ด.ญ.ชาลิณี  ญาติมาก ป.6 วัดน้ าตก

8 067 ด.ญ.เกวลิน  รอดฤทธ์ิ ป.5 บ้านอินทนิน

9 077 ด.ช.สิรภัทร  ยุติธรรม ป.5 วัดนาเหรง

10 318 ด.ญ.วริยา  ศรีสวัสด์ิ ป.5 ชุมชนวัดสระแก้ว

11 097 ด.ญ.สุภัสสรา  รัตนราช ป.6 วัดประทุมทายการาม

12 280 ด.ช.ธนวรรธน์  ศรีสังข์ทอง ป.5 วัดเขาพนมไตรรัตน์

13 167 ด.ช.พีรณัฐ  รอดตัว ท่าศาลา

14 127 ด.ญ.ณัฐธิดา  แก้วพุฒ ป.5 วัดเปียน

15 260 ด.ญ.ศิรปภา สุทธิรักษ์ ป.6 บ้านพิต า

16 147 ด.ช.พิภัช  ศรีทองมาศ ป.4 บ้านสุวรรณเขต

17 157 ด.ญ.กนกวรรณ  กรรฐสุทธ์ิ ท่าศาลา

18 177 ด.ญ.ภัครดา  ณรงค์ฤทธ์ิ ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต

19 187 ด.ช.ภัทวัตณ์  ลอยนวล ป.5 บ้านนบ

20 200 ด.ญ.กันต์กนิษฐ์  กล่อมเกล้ียง ป.6 บ้านปากเจา

21 210 ด.ญ.ณัฏฐณิชา  ช่วยเก้ือ ป.6 เคียงศิริ

22 220 ด.ญ.จุฬาลักษณ์  รักแก้ว ป.5 วัดนากุน

23 344 ด.ญ.ณัฏฐมณฑ์  ญาติมาก ป.5 บ้านโรงเหล็ก

24 250 ด.ญ.พิชญาพร สินตุ้น ป.4 บ้านพิต า

25 107 ด.ช.สิรวิชญ์  เย็นสนิท ป.6 วัดประทุมทายการาม

26 270 ด.ญ.ประภัสสร  นิลพงค์ ป.4 บ้านไสพลู

27 117 ด.ช.อศลย์  พิมลศิริผล ป.6 วัดประทุมทายการาม

28 290 ด.ช.ธนาธิป  สุขวัลลิ ป.6 วัดเขาพนมไตรรัตน์

29 330 ด.ญ.พัชรวี  จันทร์ไพฑูรย์ ป.6 บ้านโรงเหล็ก

รายช่ือนักเรียนแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต าวิทยาวิชาการ   คร้ังท่ี  6     ปีการศึกษา 2563
วันท่ี 17 กุมภาพันธ์  2564
ห้องสอบท่ี  6  ห้อง 723

 ผู้คุมสอบ : นางสาวสุณี  บ่ายนุ่น , นางกิติศักด์ิ  แก้วนุ่น



เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน
1 007 ด.ญ.ชญานิษฐ์  พันธ์ชนะ ป.6 วัดคงคา

2 017 ด.ญ.วิชญาดา  ใกล้คีรี ป.5 บ้านในตูล

3 027 ด.ช.วรากรณ์  บุรินทร์สุวรรณ ป.5 วัดป่า(ท่าข้ึน)

4 038 ด.ช.ธีรศานต์  แสนเมือง ป.6 วัดจันทาราม

5 048 ด.ญ.ปิยฉัตร  พัฒเวช ป.6 วัดโรงเหล็ก

6 058 ด.ญ.กุลลิสรา  สัญญา ป.6 บ้านอินทนิน

7 251 ด.ญ.บัณฑิตา ทองน้อย ป.4 บ้านพิต า

8 078 ด.ญ.ปภาวรินทร์  พัฒนอิสรานุกูล ป.5 วัดนาเหรง

9 088 ด.ญ.ธัญชนก  ไชยพงค์ ป.6 วัดประทุมทายการาม

10 068 ด.ช.สรวิชญ์  หอมทอง ป.5 บ้านอินทนิน

11 108 ด.ญ.ปลายฟ้า  เสียงเพราะ ป.6 วัดประทุมทายการาม

12 118 ด.ช.ปราชญา  สังข์ทอง ป.6 วัดพระเลียบ

13 128 ด.ญ.ณัฏฐพร  แก้วเกิด ป.5 วัดเปียน

14 291 ด.ช.ศิริพงศ์  ต้นไชย ป.6 วัดเขาพนมไตรรัตน์

15 148 ด.ช.พีรพัฒน์  มรดก ป.4 บ้านสุวรรณเขต

16 168 ด.ญ.เพชรไพลิน  ดีวงค์ ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต

17 098 ด.ญ.กมนทรรศน์  แสงแก้ว ป.6 วัดประทุมทายการาม

18 178 ด.ช.ยุทธการ  จงจิตร ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต

19 191 ด.ญ.วิรากานต์  รักสนิท ป.6 บ้านพังปริง

20 201 ด.ญ.ณัฏฐธิดา  ย้ิมคง ป.6 บ้านปากเจา

21 211 ด.ญ.ชญานิน  คงทน ป.6 เคียงศิริ

22 221 ด.ญ.รชนิกร  สังข์ทอง ป.5 วัดนากุน

23 231 ด.ช.ปฏิพัทธ์  นัยอินทร์ ป.6 วัดชลธาราม

24 138 ด.ช.รัฐภูมิ  สินตุ้น ป.6 วัดเปียน

25 261 ด.ญ.วกุลทิพย์ แก้วดี ป.6 บ้านพิต า

26 271 ด.ญ.ประภาศรี  นิลพงค์ ป.4 บ้านไสพลู

27 281 ด.ช.อนุชา  คงแจ้ง ป.5 วัดเขาพนมไตรรัตน์

28 301 ด.ญ.ศตพร  หีบเพ็ชร ป.6 บ้านในเขียว1

29 331 ด.ญ.สุพิชญา  อินณรงค์ ป.6 บ้านโรงเหล็ก

รายช่ือนักเรียนแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต าวิทยาวิชาการ   คร้ังท่ี  6     ปีการศึกษา 2563
วันท่ี 17 กุมภาพันธ์  2564
ห้องสอบท่ี  7  ห้อง 724

 ผู้คุมสอบ : นางสาวมณฤดี  วงศ์เมฆ , นางสาววานิดา  สุมาลี



เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน
1 008 ด.ญ.อริสรา  โฮฮิน ป.6 วัดคงคา

2 018 ด.ญ.บัณฑิตา  คล้ายพิมล ป.5 บ้านในตูล

3 028 ด.ช.วิวัฒชัย  ทองข า ป.5 วัดป่า(ท่าข้ึน)

4 039 ด.ช.ภูบดินทร์  เพ็ชรทอง ป.6 วัดโรงเหล็ก

5 099 ด.ญ.พิมพ์ชนก  ช่วยสถิตย์ ป.6 วัดประทุมทายการาม

6 059 ด.ญ.ศกลวรรณ  ดิมาน ป.6 บ้านอินทนิน

7 079 ด.ญ.สุกัญญา  ย้ิมแก้ว ป.5 วัดนาเหรง

8 089 ด.ช.กฤตภาส  จ้องสกุล ป.6 วัดประทุมทายการาม

9 049 ด.ญ.เกวลิน  เอาเทพ ป.6 วัดโรงเหล็ก

10 179 ด.ช.เทพไทย  เพียรไชนนท์ ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต

11 109 ด.ญ.อภิชาดา  รัศมีพัฒนานุกูล ป.6 วัดประทุมทายการาม

12 119 ด.ช.พงศ์สวัสด์ิ  ส้มแป้น ป.6 วัดพระเลียบ

13 129 ด.ญ.อรวรา  เพชรนิล ป.6 วัดเปียน

14 149 ด.ช.อชิระ  พู่ย่งก่ิน ป.4 บ้านสุวรรณเขต

15 345 ด.ญ.นิชกานต์  ไชยโย ป.5 บ้านโรงเหล็ก

16 262 ด.ญ.วรรณพร พลสิทธ์ิ ป.6 บ้านพิต า

17 212 ด.ญ.มณฑิรา  ขวัญหลาย ป.6 เคียงศิริ

18 222 ด.ญ.ณัฐพร  กูลระวัง ป.5 วัดนากุน

19 232 ด.ช.พงศ์นรินทร์  ขุนทอง ป.5 วัดชลธาราม

20 242 ด.ช.ปวริศ แซ่หย่อ ป.4 บ้านพิต า

21 282 ด.ช.เกษมพันธ์  บัณฑิตย์ ป.6 วัดเขาพนมไตรรัตน์

22 302 ด.ญ.ศุภาพิชญ์  มีบุญ ป.6 บ้านในเขียว1

23 272 ด.ช.ปรินทร  สมวงค์ ป.4 บ้านไสพลู

24 069 ด.ญ.แพรวา  ชาญณรงค์ ป.5 บ้านอินทนิน

25 292 ด.ช.สมยศ  จันทระ ป.6 วัดเขาพนมไตรรัตน์

26 252 ด.ญ.ศรัณย์พร เดชทิม ป.4 บ้านพิต า

27 139 ด.ช.ธีรศานต์  บุญปาน ป.6 วัดเปียน

28 320 ด.ญ.กรรทนา  สุขแก้ว ป.5 ชุมชนวัดสระแก้ว

29 332 ด.ญ.กานต์ศิริ  ศรีนวลปาน ป.6 บ้านโรงเหล็ก

วันท่ี 17 กุมภาพันธ์  2564
ห้องสอบท่ี  8  ห้อง 725

 ผู้คุมสอบ : นางสาวสุมาลี  หวันนุรัตน์ , นางสาวอุทุมพร  พูลสวัสด์ิ

รายช่ือนักเรียนแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต าวิทยาวิชาการ   คร้ังท่ี  6     ปีการศึกษา 2563



เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน
1 009 ด.ญ.นัฐนันท์  ละปะชัย ป.6 วัดคงคา

2 019 ด.ญ.กัลยณัฐ  เพ็ชรโยธา ป.5 บ้านในตูล

3 029 ด.ช.ภูมิภัทร  รีมะพันธ์ุ ป.5 วัดป่า(ท่าข้ึน)

4 100 ด.ช.เดชาธร  จินตมากุล ป.6 วัดประทุมทายการาม

5 050 ด.ญ.เกวลิน  แก้วหีด ป.6 วัดโรงเหล็ก

6 060 ด.ญ.รวิพร  นาคัน ป.6 บ้านอินทนิน

7 070 ด.ญ.เฟรชช่ี  หนูกล่ิน ป.6 วัดนาเหรง

8 090 ด.ญ.ฐิติวรดา  รองเมือง ป.6 วัดประทุมทายการาม

9 040 ด.ช.ธเนศ  วโรรส ป.6 วัดโรงเหล็ก

10 180 ด.ญ.ชญารัตน์  ชันฤทธ์ ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต

11 110 ด.ญ.ศรุตา  ผ่องแผ้ว ป.6 วัดประทุมทายการาม

12 120 ด.ญ.ธาราทิพย์  ส้มแป้น ป.6 วัดพระเลียบ

13 130 ด.ญ.นภัสวรรณ  จิตรามาศ ป.6 วัดเปียน

14 293 ด.ช.ภานุพงศ์  เปร้ียวหวาน ป.6 วัดเขาพนมไตรรัตน์

15 150 ด.ญ.ชลกร  จันทร์อ่อน ป.5 บ้านสุวรรณเขต

16 160 ด.ญ.นภัสวรรณ  ทิพย์เสภา ท่าศาลา

17 170 ด.ญ.ศศิวิมล  ค ามาวงษ์ ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต

18 263 ด.ญ.พรนภัส จินาภิรมย์ ป.6 บ้านพิต า

19 193 ด.ญ.รินรดา  ก่ิงเล็ก ป.6 บ้านพังปริง

20 203 ด.ญ.ณัฐวศา  เรืองสวัสด์ิ ป.6 บ้านปากเจา

21 213 ด.ญ.ชุติกาญจน์  ช่วงชล ป.6 เคียงศิริ

22 233 ด.ญ.ภัทรดา แป๊ะย้ิมล่อง ป.5 วัดชลธาราม

23 243 ด.ช.พงศ์ธีระ ประดู่ ป.4 บ้านพิต า

24 273 ด.ญ.พัฑฒิดา  โพริ ป.4 บ้านไสพลู

25 253 ด.ช.ณัฏฐพล พันธรักษ์ ป.5 บ้านพิต า

26 303 ด.ญ.ปุณยาพร  ชูประสูตร์ ป.6 บ้านในเขียว1

27 321 ด.ญ.ธันศธร  โลละกะ ป.5 ชุมชนวัดสระแก้ว

28 333 ด.ญ.นัฐชฎาภรณ์  ขวัญคีรี ป.6 บ้านโรงเหล็ก

รายช่ือนักเรียนแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต าวิทยาวิชาการ   คร้ังท่ี  6     ปีการศึกษา 2563
วันท่ี 17 กุมภาพันธ์  2564
ห้องสอบท่ี  9  ห้อง 617

 ผู้คุมสอบ : นายอาบีบซา  เซดามิซา ,นางสาวรังสิยา  ยนฮ่ิน



เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน
1 010 ด.ญ.ทิพวรรณ  หีดเสน ป.5 วัดคงคา

2 020 ด.ช.ชนาทิป  รัตนศรี ป.6 บ้านในตูล

3 030 ด.ช.ศักรนันท์  ทองข า ป.5 วัดป่า(ท่าข้ึน)

4 081 ด.ญ.กัญญพัชร  หีดเสน ป.5 วัดนาเหรง

5 051 ด.ญ.บัณฑิตา  มีเฒ่า ป.6 วัดโรงเหล็ก

6 061 ด.ญ.ณัฐธิดา  ชาญณรงค์ ป.6 บ้านอินทนิน

7 071 ด.ญ.อาทิตยา  ศรีวิลาศ ป.6 วัดนาเหรง

8 091 ด.ญ.ตรีทิพย์  สุทธิรักษ์ ป.6 วัดประทุมทายการาม

9 294 ด.ช.จันทร์กานต์  แก้วอภิมุข ป.6 วัดเขาพนมไตรรัตน์

10 041 ด.ช.เขษมศักด์ิ  แก้วหีด ป.6 วัดโรงเหล็ก

11 121 ด.ญ.ภาวิณี  จริงเจียว ป.6 วัดพระเลียบ

12 131 ด.ญ.พิมพ์พิสุทธ์ิ  เปาะทองค า ป.6 วัดเปียน

13 141 ด.ญ.กัญญาพัชร  เสียงเพราะ ป.4 บ้านสุวรรณเขต

14 264 ด.ญ.พณิชา สินตุ้น ป.6 บ้านพิต า

15 161 ด.ญ.พิชชาพร  ทองธุรกิจ ท่าศาลา

16 171 ด.ญ.นัชชนันท์  สมเขาใหญ่ ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต

17 254 ด.ญ.บัณฑิตา เดชทิม ป.5 บ้านพิต า

18 204 ด.ญ.นันทวัน  มีลาภ ป.6 บ้านปากเจา

19 214 ด.ช.ธนกร  ชูสุวรรณ ป.6 วัดนากุน

20 224 ด.ช.ธนกฤติ  ฉิพลี ป.6 บ้านหนองหว้า

21 244 ด.ช.ณัฏฐากร ชะตาแก้ว ป.4 บ้านพิต า

22 284 ด.ช.ธาราวรรษ  พิมเสน ป.6 วัดเขาพนมไตรรัตน์

23 111 ด.ช.ณัฐกร  แซ่ด่าน ป.6 วัดประทุมทายการาม

24 181 ด.ญ.ชญานันต์  เกิดขุมทอง ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต

25 151 ด.ญ.ธนพร  สุวรรณอัจฉริยะ ป.5 บ้านสุวรรณเขต

26 304 ด.ช.จิตติพัฒน์  สมบัติแก้ว ป.6 บ้านในเขียว1

27 322 ด.ญ.นันท์นภัส  รัตนวิเชียร ป.5 ชุมชนวัดสระแก้ว

28 334 ด.ญ.สุรดา  วิทยาวนิชชัย ป.6 บ้านโรงเหล็ก

วันท่ี 17 กุมภาพันธ์  2564
ห้องสอบท่ี  10  ห้อง 616

 ผู้คุมสอบ : นางพรปวีณ์  จันทรชิต , นางสาวพัชรพร  เพ็ชรสังข์

รายช่ือนักเรียนแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต าวิทยาวิชาการ   คร้ังท่ี  6     ปีการศึกษา 2563



เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน
1 011 ด.ญ.คีตกานต์  ภูสง่า ป.5 วัดคงคา

2 309 ด.ญ.ศศิกานต์  ทองใบ ป.6 ชุมชนวัดสระแก้ว

3 052 ด.ช.ฉันทกร  สุวรรณโมก ป.6 วัดโรงเหล็ก

4 082 ด.ช.สิรภพ  หม่ืนรักษ์ ป.6 วัดนาเหรง

5 102 ด.ช.ณัฐชนน  ไพโรจน์ ป.6 วัดประทุมทายการาม

6 152 ด.ญ.มนัสนันทร์  ค าปล้อง ป.6 บ้านสุวรรณเขต

7 275 ด.ญ.อริสรา  ชูแก้ว ป.5 วัดเขาพนมไตรรัตน์

8 315 ด.ญ.กัญญาพัชร  ขนอม ป.6 ชุมชนวัดสระแก้ว

9 093 ด.ช.ธนากร  ธรรมเวธิต ป.6 วัดประทุมทายการาม

10 032 ด.ญ.มนต์นภา  เทพณรงค์ ป.6 วัดป่า(ท่าข้ึน)

11 194 ด.ช.อัลฟาคิม  การ์เจ ป.6 บ้านพังปริง

12 324 ด.ญ.วชิรญาณ์  สุวรรณรัตน์ ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ

13 016 ด.ช.ลัญฉกร  มะยะเฉียว ป.5 บ้านในตูล

14 137 ด.ช.ภัทราวุธ  สุทธิรักษ์ ป.6 วัดเปียน

15 323 ด.ช.พงศกร  คงทวี ป.5 ชุมชนวัดสระแก้ว

16 266 ด.ญ.พิชญาพร วิลาดลัด ป.6 บ้านพิต า

17 347 ด.ญ.พลอยกนก  ญาติรักษ์ ป.5 บ้านโรงเหล็ก

18 234 ด.ญ.ศิรภัสสร แสงเผือก ป.5 วัดชลธาราม

19 319 ด.ญ.พรนภัส  บุญรัตน์ ป.5 ชุมชนวัดสระแก้ว

20 223 ด.ช.ปกรณ์เกียรติ  รักชาติ ป.5 วัดนากุน

21 192 ด.ญ.นิสรีน  เจริญรักษ์ ป.6 บ้านพังปริง

22 202 ด.ญ.ณัฐวศา  ชัยเดช ป.6 บ้านปากเจา

23 158 ด.ญ.ปุณณภา  ไพบูลย์ ท่าศาลา

24 300 ด.ญ.ตรีทิพย์นิภา  คงรอด ป.6 บ้านในเขียว1

25 209 ด.ญ.ธัญกร  บุญทอง ป.6 เคียงศิริ

26 219 ด.ช.ณัฐภัท  บัวพันธ์ ป.5 วัดนากุน

27 257 ด.ช.กิตติพงศ์ ตันสกุล ป.6 บ้านพิต า

28 035 ด.ญ.อัญมณี  อ าพพันธ์ ป.5 วัดจันทาราม

29 335 ด.ญ.นิชานันท์  บุญศิริ ป.6 บ้านโรงเหล็ก

รายช่ือนักเรียนแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต าวิทยาวิชาการ   คร้ังท่ี  6     ปีการศึกษา 2563

วันท่ี 17 กุมภาพันธ์  2564

ห้องสอบท่ี  11  ห้อง 615

 ผู้คุมสอบ : นางอ านวย  รักเถาว์ , นางอัญชุลี  ก๋ังเซ่ง  



เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน
1 283 ด.ช.ธนชาติ  ด่านสมพงค์ ป.6 วัดเขาพนมไตรรัตน์

2 336 ด.ญ.ศิราพร  พ่วนอุ้ย ป.6 บ้านโรงเหล็ก

3 295 ด.ช.นทีธาร  แก้วสีทอง ป.4 บ้านในเขียว1

4 255 ด.ช.พงค์สวัสด์ิ แก้วเกิด ป.6 บ้านพิต า

5 339 ด.ญ.กมลวรรณ  นุ้ยเผย ป.5 บ้านโรงเหล็ก

6 206 ด.ญ.อริสรา  ช่วยสกุล ป.4 บ้านปากเจา

7 276 ด.ญ.ชลนิกานต์  หอมหวน ป.5 วัดเขาพนมไตรรัตน์

8 316 ด.ญ.พรนภัส  สายเพอ ป.6 ชุมชนวัดสระแก้ว

9 205 ด.ญ.กัญญาภัค  ภักดี ป.5 บ้านปากเจา

10 311 ด.ญ.ณภัทรศร  สุขฝ้าย ป.6 ชุมชนวัดสระแก้ว

11 173 ด.ญ.ปภาพิณท์  มีค า ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต

12 080 ด.ญ.เจนจิรา  ย้ิมแก้ว ป.5 วัดนาเหรง

13 104 ด.ญ.กรกนก  เพชรานนท์ ป.6 วัดประทุมทายการาม

14 338 ด.ญ.ภคนันท์  รุ่งสุวรรณ ป.5 บ้านโรงเหล็ก

15 101 ด.ช.มีศักด์ิ  กล่ินสุวรรณ ป.6 วัดประทุมทายการาม

16 165 ด.ช.ปภาวิน  อินปิน ท่าศาลา

17 186 ด.ญ.ศรีชนก  เพ็ญพงศ์ ป.5 บ้านนบ

18 199 ด.ญ.พัณณิตา  นนทา ป.6 บ้านปากเจา

19 230 ด.ญ.สุทธิกานต์  ฝอยทอง ป.6 บ้านหนองหว้า

20 240 ด.ญ.พิชชาพร ฤทธิเดช ป.5 วัดชลธาราม

21 340 ด.ญ.ชนนิกานต์  อาวรณ์ ป.5 บ้านโรงเหล็ก

22 241 ด.ช.อดิเทพ มณี ป.4 บ้านพิต า

23 337 ด.ญ.กัญญพัชร  คงวัดใหม่ ป.6 บ้านโรงเหล็ก

24 159 ด.ช.วงศธร  นุ่มสุข ท่าศาลา

25 169 ด.ช.ศิวกร  ประจันพล ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต

26 346 ด.ญ.พัณณิตา  ปานปลอด ป.5 บ้านโรงเหล็ก

27 274 ด.ช.เกียรติศักด์ิ  ป้องกันเพ็ชร ป.5 วัดเขาพนมไตรรัตน์

28 140 ด.ช.ณัฐพล  พรหมจันทร์ ป.6 วัดเปียน

วันท่ี 17 กุมภาพันธ์  2564

ห้องสอบท่ี  12  ห้อง 614

 ผู้คุมสอบ : นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร , นายฐากูร  ค ารณ

รายช่ือนักเรียนแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต าวิทยาวิชาการ   คร้ังท่ี  6     ปีการศึกษา 2563


