20/2/2562

ระบบการลงทะเบียนสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

ิ ธิสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2562
รายชือผู ้มีสท
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ศูนย์สอบสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ท ี 2 มีนาคม 2562
ณ อาคารอํานวยการ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
เลขทีนัง
เลขประจําสอบ
สอบ

ชือ-สกุล

ชัน

โรงเรียน

ห ้องสอบที

1
สังกัด

1

1131540162 เด็กหญิงกชกร บุญนาค

ป.6 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

2

1131540012 เด็กชายกฤษฎา บกสันเทียะ

ป.6 โรงเรียนชุมชนบ ้านแซร์ออ

สพป.สระแก ้ว เขต 2

3

1130330003 เด็กหญิงกลชนก ปุณณพัฒน์

ป.6 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทศ
ิ )

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

4

1130330020 เด็กชายก ้องภพ คชเลิศธํารง

ป.6 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทศ
ิ )

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

5

1132240240 เด็กหญิงกัญญนันทน์ นามณี

ป.6 โรงเรียนสายมิตรศึกษา

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

6

1130320771 เด็กหญิงกัญญาณั ฐ ทองสุข

ป.6 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

7

1130900408 เด็กชายกิตติกร สังขภิญโญ

ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

8

1130330018 เด็กชายกิตติพัฒน์ รัตนพันธุ์

ป.6 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทศ
ิ )

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

9

1130900640 เด็กชายคุณานนต์ นามพงษ์

ป.6

10

1130900641 เด็กชายคุณานนต์ โอชารส

11

1130320013 เด็กหญิงฆรวัณณ์ สุทร

ป.5 โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

12

1131540169 เด็กชายจตุพร เขียวคลี

ป.5 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

13

1130570002 เด็กหญิงจิณณพัต บุญสําเร็จ

ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก

สพป.นครนายก

14

ิ
1130330027 เด็กชายจิรภัทร เมืองมุสก

ป.6 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทศ
ิ )

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

15

1130570004 เด็กชายจิรัฏฐ์ อนันต์เสาวภาคย์

ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก

สพป.นครนายก

16

1132240241 เด็กชายจีรวัฒน์ ลีเกษมทรัพย์

ป.4 โรงเรียนสายมิตรศึกษา

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

17

1130320180 เด็กชายเจริญฤทธิ มงคลธรรมกุล

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

18

1130570026 เด็กชายเจษฎากร วงศ์วรรณ์

ป.5 โรงเรียนอนุบาลนครนายก

สพป.นครนายก

19

1131540234 เด็กหญิงเฉลิมขวัญ พรมประเสริฐ

ป.6 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

20

1130330034 เด็กชายชยาวิชช์ วงค์ใหญ่

ป.6 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทศ
ิ )

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

21

1131540175 เด็กชายชัยพร บุญจวง

ป.6 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

22

1130320027 เด็กชายชานนท์ ตันคงคารัตน์

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

23

1130900472 เด็กชายชิตพ
ิ ัทธ์ วงศ์คําพันธ์

ป.6 โรงเรียนมารีวท
ิ ยา

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

24

1132240013 เด็กหญิงชุตพ
ิ ร ศรีชาติ

ป.6 โรงเรียนมารีวท
ิ ยากบินทร์บรุ ี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

25

1131530146 เด็กชายฐปนรรฆ์ หวานฉํ า

ป.5 โรงเรียนดาราสมุทร สระแก ้ว

สพป.สระแก ้ว เขต 1

26

1130320394 เด็กชายฐปนวัฒน์ วัฒนจึงโรจน์

ป.4 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

27

1131540549 เด็กหญิงฑีฆายุวรรณ อาศัยกลาง

ป.5 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

28

1130900449 เด็กหญิงณฐพร สัจจมงคล

ป.6 โรงเรียนหทัยชาติ

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

29

1130570006 เด็กชายณั ชนพ เกียรติทวีพงษ์

ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก

สพป.นครนายก

30

1130320402 เด็กชายณั ฐพงศ์ บุญสิน

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

31

1130900450 เด็กหญิงณั ฐภา ไกรศรีวงศ์

ป.6 โรงเรียนหทัยชาติ

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

32

1130320047 เด็กชายดนยกร จันทร์พท
ิ ก
ั ษ์

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

33

1130570167 เด็กชายถิรพุทธิ นาคงาม

ป.6 โรงเรียนมาลาสวรรค์พท
ิ ยา

สพป.นครนายก

34

1132240018 เด็กชายทินพัฒ ศรีรม
่ โพธิ

ป.4 โรงเรียนมารีวท
ิ ยากบินทร์บรุ ี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

35

1131540007 เด็กหญิงทิพรัตน์ ทองโคตร

ป.4 โรงเรียนบ ้านโคกปราสาท

สพป.สระแก ้ว เขต 2

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
ป.6
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ระบบการลงทะเบียนสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

ิ ธิสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2562
รายชือผู ้มีสท
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ศูนย์สอบสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ท ี 2 มีนาคม 2562
ณ อาคารอํานวยการ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
เลขทีนัง
เลขประจําสอบ
สอบ

ชือ-สกุล

ชัน

โรงเรียน

ห ้องสอบที

2
สังกัด

36

1131540187 เด็กชายธนกฤต จันลี

ป.6 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

37

1130320411 เด็กชายธนกฤต จุลมิตร

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

38

1131540188 เด็กชายธนกฤต เราเจริญพร

ป.6 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

39

1130320054 เด็กชายธนดล มิงแก ้ว

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

40

1130320775 เด็กชายธนดล รัตโนภาส

ป.5 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

41

1130900698 เด็กชายธนเดช แก ้วพิมผา

ป.6

42

1131540040 เด็กหญิงธนภรณ์ ถมปั ด

ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวฒ
ั นาวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

43

1131540041 เด็กหญิงธัญชนก เทียนมี

ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวฒ
ั นาวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

44

1130321004 เด็กชายธาวิน เจริญสุข

ป.6 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

45

1131540193 เด็กชายธีรพันธุ์ วงศ์วเิ ศษ

ป.5 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

46

1130320421 เด็กชายนนทกร สุขล ้น

ป.4 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

47

1131530025 เด็กชายนนทวัฒน์ คําเผือก

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก ้ว

สพป.สระแก ้ว เขต 1

48

1131540555 เด็กชายนภัสกร กาบนันทา

ป.5 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

49

1130900715 เด็กหญิงนริศรา พรมสุรน
ิ ทร์

ป.6

50

1130900066 เด็กหญิงนันท์นภัส นุชพงษ์

ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

51

1130320080 เด็กหญิงนันท์นภัส วรรณศิร ิิ

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

52

1130320083 เด็กชายปฏิภาณ แก ้วพิทก
ั ษ์

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

53

1130320429 เด็กชายปรณพ รัตนสิน

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

54

1131540203 เด็กหญิงประภัสสร โพธิงาม

ป.6 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

55

1130900728 เด็กชายปรัตถกร ธนพงศ์พัฒน์

ป.6

56

1131540558 เด็กหญิงปริยา คะเชนเนียม

ป.6 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

57

1131540559 เด็กหญิงปวริศา ซือสัตย์คมสัน

ป.6 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

58

1130320089 เด็กชายปั ณณทัต รัตนะมงคลกุล

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

59

1130320434 เด็กชายปาณั ช โชติวท
ิ ยารัตน์

ป.4 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

60

1130320094 เด็กหญิงปารณ จํารัสธนสาร

ป.5 โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

61

1132240023 เด็กชายปิ ยทัศน์ ทิมแก ้ว

ป.6 โรงเรียนมารีวท
ิ ยากบินทร์บรุ ี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

62

1131540205 เด็กชายปุณณวิช ทองภา

ป.6 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

63

1130900737 เด็กชายพรพรหม นิสท
ิ ธิชย
ั

ป.6

64

1130320779 เด็กหญิงพริมา พิพัฒน์นราพงศ์

ป.6 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

65

1130320441 เด็กชายพัทธนันท์ ยีหมัดอาหลี

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

66

1131540561 เด็กชายพาที เฉียงวงศ์

ป.6 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

67

1130570028 เด็กหญิงเพียงขวัญ สงปรางค์

ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก

สพป.นครนายก

68

1130570236 เด็กชายฟาคิร อยูด
่ ี

ป.6

69

1130330107 เด็กชายภูมริ พี ณีคง

ป.6 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทศ
ิ )

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

70

1130900454 เด็กชายเมฆาสิทฐ์ พิทก
ั ษ์ เสถียรกุล

ป.6 โรงเรียนหทัยชาติ

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
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โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ์

สพป.นครนายก

2/17

20/2/2562

ระบบการลงทะเบียนสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

ิ ธิสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2562
รายชือผู ้มีสท
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ศูนย์สอบสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ท ี 2 มีนาคม 2562
ณ อาคารอํานวยการ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
เลขทีนัง
เลขประจําสอบ
สอบ

ชือ-สกุล

ชัน

โรงเรียน

ห ้องสอบที

3
สังกัด

71

1130320482 เด็กชายเมธวิน จันทร์ทอง

ป.5 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

72

1130320184 เด็กชายเมธาสิทธื เลิศศิร ิ

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

73

1130570184 เด็กชายรชต ทองชุมภู

ป.5 โรงเรียนมาลาสวรรค์พท
ิ ยา

สพป.นครนายก

74

1130320449 เด็กชายรชต ศรีโกตะเพชร์

ป.5 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

75

1131540217 เด็กหญิงรติกร แสงวิรัตน์

ป.6 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

76

ั
1131540042 เด็กหญิงรติยา งามนิสย

ป.5 โรงเรียนอนุบาลศรีวฒ
ั นาวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

77

ั ศรี
1130900494 เด็กชายรวิกร วิสย

ป.6 โรงเรียนมารีวท
ิ ยา

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

78

1132240031 เด็กหญิงวรพิชชา บุญพรานชู

ป.6 โรงเรียนมารีวท
ิ ยากบินทร์บรุ ี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

79

1131540219 เด็กหญิงวรัญญา อ ้ายปั น

ป.6 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

80

1130570022 เด็กชายวฬัสพล โหระโช

ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก

สพป.นครนายก

81

1130320138 เด็กชายวัชรวิชญ์ หนูสลุง

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

82

1131540223 เด็กชายศุภฤกษ์ เจริญศรี

ป.6 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

83

1130320465 เด็กชายศุภวิฎ เสริญสุขสัมฤทธิ

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

84

1130320165 เด็กชายสุกฤต ประเสริฐโชค

ป.4 โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

85

1130320469 เด็กหญิงสุกญ
ั ญา สุขประเสริฐ

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

86

ั ดิ
1130320168 เด็กชายสุธรี ภ
์ ท
ั ร เฉลิมวุฒศ
ิ ก

ป.5 โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

87

1130320473 เด็กหญิงหนึงฤทัย ไชยราช

ป.5 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

88

1130320176 เด็กชายอัครวัสส์ ไผทจินดาโชติ

ป.4 โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

89

1131540232 เด็กหญิงอานันตยา นาคสกุล

ป.6 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

90

1131540237 เด็กหญิงเอมมิสา รักงาม

ป.6 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2
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ระบบการลงทะเบียนสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

ิ ธิสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2562
รายชือผู ้มีสท
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต ้น
ศูนย์สอบสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ท ี 2 มีนาคม 2562
ณ อาคารอํานวยการ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
เลขทีนัง
เลขประจําสอบ
สอบ

ชือ-สกุล

ชัน

โรงเรียน

ห ้องสอบที

4
สังกัด

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

91

2130900840 นางสาวกนกวรรณ โทวงษ์

ม.3

92

2131540574 เด็กชายกฤชเชษฐา เชิงพนม

ม.2 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

93

2131540575 เด็กชายกฤษณพล เชียรสระน ้อย

ม.3 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

94

2132240038 เด็กหญิงกวิสรา สีตาล

ม.3 โรงเรียนมารีวท
ิ ยากบินทร์บรุ ี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

95

2131540241 เด็กชายกิตติธช
ั งามยิม

ม.1 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

96

2132240041 เด็กหญิงกิรณา สง่างาม

ม.1 โรงเรียนมารีวท
ิ ยากบินทร์บรุ ี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

97

2130320788 เด็กชายคณิตกรณ์ มูลชัยสุข

ม.3 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

98

2132240122 นางสาวเจตสุภา ไชยวัฒน์

ม.3 โรงเรียนมารีวท
ิ ยากบินทร์บรุ ี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

99

2131540252 เด็กชายชวกร สันประเทียบ

ม.2 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

100

2131540582 เด็กหญิงชวิศา คงเมือง

ม.3 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

101

2131540254 เด็กหญิงชุตก
ิ าญจน์ ถาวรจิตร

ม.1 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

102

2131540586 เด็กหญิงญาณิศา จิตจง

ม.1 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

103

2132240051 เด็กชายณปภัช วีรคุปต์

ม.1 โรงเรียนมารีวท
ิ ยากบินทร์บรุ ี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

104

2132240053 เด็กชายณั ชพล จันทร์ดร

ม.2 โรงเรียนมารีวท
ิ ยากบินทร์บรุ ี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

105

2130320804 เด็กหญิงณั ฏฐนิชญ์ พลาชีวน
ิ

ม.2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

106

2130900930 เด็กหญิงณั ฐนรี อัตต์สน
ิ ทอง

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
ม.1
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

107

2130570221 เด็กชายณั ฐนันท์ บุญเรือง

ม.2 โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ

108

2130900934 เด็กชายณั ฐพสิษฐ์ ธีรภัทรอาภรณ์

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
ม.3
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

109

2130320811 เด็กหญิงณิชา จิรพันธ์โชติกล
ุ

ม.2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

110

2131540594 เด็กหญิงณิชาพัชร์ สุขพงษ์ ไทย

ม.3 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

111

2130900942 เด็กหญิงดารณี ท่าเกษม

ม.3

112

2131540270 เด็กชายทรรศกร โพธิงาม

ม.3 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

113

2132240062 เด็กชายธนากร งามเมืองแมน

ม.3 โรงเรียนมารีวท
ิ ยากบินทร์บรุ ี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

114

2132240065 นางสาวธนิฐา แสงสุข

ม.3 โรงเรียนมารีวท
ิ ยากบินทร์บรุ ี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

115

2131540274 เด็กหญิงธรรมิกา สําราญกิจ

ม.2 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

116

2130320819 เด็กชายธีธช
ั ไพบูลย์

ม.2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

117

2131540599 เด็กชายธีรยุทธ โสดายิง

ม.3 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

118

2132240070 เด็กชายธีระวุฒ ิ กาญจนวงศ์วณิช

ม.3 โรงเรียนมารีวท
ิ ยากบินทร์บรุ ี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

119

2130900967 เด็กหญิงนงนภัส เจริญบุญมี

ม.2

120

2130900968 เด็กชายนนธวัฒน์ ยอดประทุม

121

2130320823 เด็กชายนฤนาท เจริญบูลย์ววิ ฒ
ั น์

ม.2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

122

2131540286 เด็กชายบุญญาณ์ฤทธิ เนืองจํานงค์

ม.1 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

123

2131540643 เด็กหญิงเบญญาภา ดาวไธสง

ม.1 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

124

2131540607 เด็กหญิงประกายกาญจน์ ธนะสุทธิพันธ์

ม.2 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

125

2131540291 เด็กหญิงปราณปรียา เหมพรหม

ม.3 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

สพป.นครนายก

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
ม.2
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ระบบการลงทะเบียนสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

ิ ธิสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2562
รายชือผู ้มีสท
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต ้น
ศูนย์สอบสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ท ี 2 มีนาคม 2562
ณ อาคารอํานวยการ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
เลขทีนัง
เลขประจําสอบ
สอบ

ชือ-สกุล

ชัน

โรงเรียน

ห ้องสอบที

5
สังกัด

126

2131540293 เด็กหญิงปลายลดา แก ้วสุวรรณ์

ม.2 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

127

2131540651 เด็กชายปั ณณวัฒน์ ชูรัตน์

ม.3 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

128

2131540652 เด็กหญิงปาณิสรา กุมรัมย์

ม.3 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

129

2130320831 นางสาวปิ ยธิดา มหาสิทธิวฒ
ั น์

ม.3 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

130

2130320832 เด็กหญิงปิ ยภัทร เสริญสุขสัมฤทธิ

ม.1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

131

2131540609 นายปุญญานุภาพ บรรณทอง

ม.3 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

132

2131540644 นายเปศล สุขสบาย

ม.3 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

133

2130320834 เด็กชายพงศภัค มีกศ
ุ ล

ม.2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

134

2130901022 เด็กหญิงพรไพรินทร์ ถาวร

ม.2

135

2131540612 นางสาวพรรณกาญจน์ ไม ้จันทร์ด ี

ม.3 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

136

2131540299 เด็กชายพอลภัทร์ เกษมรัตนพงศ์

ม.3 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

137

2131540303 เด็กหญิงพุทธธิดา พรมแก ้ว

ม.3 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

138

2130570224 เด็กหญิงพุทธวรรณ ทองหุล

ม.3 โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ

สพป.นครนายก

139

2131540304 เด็กหญิงภัคธีรา พึงเกษม

ม.3 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

140

2131540306 เด็กหญิงภัทราภรณ์ สังข์ศริ ิ

ม.2 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

141

2130901051 เด็กชายภีมพล เภาโพธิ

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
ม.3
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

142

2132240093 เด็กหญิงมณฑิรารัชญ์ มากมี

ม.3 โรงเรียนมารีวท
ิ ยากบินทร์บรุ ี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

143

2131540308 เด็กชายมนตรี เจียวก ้องสกุล

ม.2 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

144

2131540311 เด็กหญิงมนัสวี ฉุนกระโทก

ม.3 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

145

2131540314 เด็กหญิงมุฑต
ิ า มูลจัด

ม.2 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

146

2131540623 เด็กหญิงรมิดา บุญญศรีขวัญ

ม.3 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

147

2130320850 เด็กชายรัตนธรรม์ ธรรมชูเชาวรัตน์

ม.1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

148

2132240097 เด็กชายลัทธพล เคนตู ้

ม.2 โรงเรียนมารีวท
ิ ยากบินทร์บรุ ี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

149

2132240099 เด็กหญิงวชิราภรณ์ วงค์ใหญ่

ม.2 โรงเรียนมารีวท
ิ ยากบินทร์บรุ ี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

150

2131540625 เด็กหญิงวรัชยา แสงแก

ม.2 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

151

2131540630 เด็กชายศักดินฤน ฤาชัย

ม.2 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

152

2130320856 นายศิลปชัย รตโนภาส

ม.3 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

153

2130570240 เด็กชายศุภวิชญ์ สุขเยาว์

ม.3

154

2132240107 นายสดายุ เดชเดชะสุนันท์

ม.3 โรงเรียนมารีวท
ิ ยากบินทร์บรุ ี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

155

2131540635 นายสิปปภาส พิมอ่อน

ม.3 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

156

2131540636 เด็กชายสิรภพ ชาติอลงกรณ์

ม.2 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

157

2131540638 เด็กหญิงสุขลิตา ฮารวนนท์

ม.2 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

158

2131540345 เด็กชายสุรี เจีย

ม.2 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

159

2131540639 เด็กชายสุวพิชญ์ วิเศษกุลพาณิชย์

ม.2 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

160

2130570225 เด็กชายเสฏฐวุฒ ิ ใจเงินสุทธิ

ม.3 โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ

สพป.นครนายก
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โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ์

สพป.นครนายก

5/17

20/2/2562

ระบบการลงทะเบียนสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

ิ ธิสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2562
รายชือผู ้มีสท
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต ้น
ศูนย์สอบสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ท ี 2 มีนาคม 2562
ณ อาคารอํานวยการ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
เลขทีนัง
เลขประจําสอบ
สอบ

ชือ-สกุล

ชัน

โรงเรียน

ห ้องสอบที

6
สังกัด

161

2131540354 เด็กหญิงอักษาภัค ดวงแก ้ว

ม.2 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

162

2130320868 เด็กชายอัศม์กรณ์ จิรเลิศวิทยาพร

ม.2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

163

2132240121 เด็กหญิงอาเรนัส วงศ์ชศ
ู รี

ม.2 โรงเรียนมารีวท
ิ ยากบินทร์บรุ ี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

164

2130901160 เด็กชายเอกชนก บุญโต

ม.2

http://www.obecimso.net/web62/region/reportAnnouncedStdRound2.php

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

6/17

20/2/2562

ระบบการลงทะเบียนสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

ิ ธิสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2562
รายชือผู ้มีสท
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ศูนย์สอบสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ท ี 2 มีนาคม 2562
ณ อาคารอํานวยการ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
เลขทีนัง
เลขประจําสอบ
สอบ

ชือ-สกุล

ชัน

โรงเรียน

ห ้องสอบที

7
สังกัด

165

3131540046 เด็กหญิง;รกัญญาวีน์ สุขประเสริฐ

ป.5 โรงเรียนอนุบาลศรีวฒ
ั นาวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

166

3130320488 เด็กหญิงกนกพร เข็มทอง

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

167

3130901166 เด็กหญิงกนกพร สายเพ็ชร

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
ป.6
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

168

3131530052 เด็กหญิงกนกอร เด่นกระจ่าง

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก ้ว

169

3130901169 เด็กหญิงกมลชนก กันเจริญ

ป.6

170

3130901171 เด็กหญิงกมลลักษณ์ คําวงศ์

171

3130570242 เด็กชายกฤตธี สุขเสกสรรค์

172

3130901176 เด็กหญิงกฤตพร จันทร์สงเคราะห์

173

3130320190 เด็กหญิงกฤตยา หอมจันทร์

ป.5 โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

174

3130320498 เด็กชายกฤติน อธิปัตตานนท์

ป.4 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

175

3131540653 เด็กชายกฤษฎา รัตนสุวรรณ์

ป.5 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

176

3131540367 เด็กชายกฤษฎา โสอุดม

ป.6 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

177

3131540368 เด็กชายกฤษฏา กุลวิมล

ป.5 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

178

3130320499 เด็กหญิงกฤษณวรรณ ป้ อมบริสท
ุ ธิ

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

179

3132240126 เด็กหญิงกวินธิดา ประดังเสียง

ป.6 โรงเรียนมารีวท
ิ ยากบินทร์บรุ ี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

180

3132240127 เด็กชายกวีวฒ
ั น์ ชมภู

ป.4 โรงเรียนมารีวท
ิ ยากบินทร์บรุ ี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

181

3130320517 เด็กชายก ้องเกียรติ เทพสุวรรณ

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

182

3132240128 เด็กชายกอบกาญ เรือนคํา

ป.6 โรงเรียนมารีวท
ิ ยากบินทร์บรุ ี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

183

3132240245 เด็กหญิงกอบฟ้ า สิทธิบรรณ์

ป.6 โรงเรียนสายมิตรศึกษา

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

184

3130320502 เด็กหญิงกัญชลิกา โคอุก

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

185

ื
3130320194 เด็กหญิงกัญญาณั ฐ คงภิรมย์ชน

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

สพป.สระแก ้ว เขต 1

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
ป.5
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ป.6
สพป.นครนายก
องครักษ์
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
ป.6
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
ป.5
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
ป.6
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

186

3130901180 เด็กหญิงกัญญาพัชร ชํานิ

187

3130901182 เด็กหญิงกัญญาภัค เด่นกระจ่าง

188

3130900177 เด็กหญิงกัลยทรรศน์ วงษ์ วฒ
ั นะ

ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

189

3132240131 เด็กหญิงกานต์ธรี า กฤษณีไพบูลย์

ป.6 โรงเรียนมารีวท
ิ ยากบินทร์บรุ ี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

190

3132240132 เด็กชายกิตติกวิน สกุลดี

ป.5 โรงเรียนมารีวท
ิ ยากบินทร์บรุ ี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

191

ั ดิโภคิน
3132240134 เด็กหญิงกิตติชญาห์ กิตติศก

ป.4 โรงเรียนมารีวท
ิ ยากบินทร์บรุ ี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

192

3132240133 เด็กชายกิตติธช
ั ขัตย
ิ ะ

ป.5 โรงเรียนมารีวท
ิ ยากบินทร์บรุ ี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

193

3130901187 เด็กชายกิตติธญ
ั เลียงรอด

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
ป.5
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

194

3130900518 เด็กชายกิตติภพ วงษ์ คําหาญ

ป.4 โรงเรียนมารีวท
ิ ยา

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

195

3130320513 เด็กชายกิตติภม
ู ิ ศิรพ
ิ รมพิศาล

ป.5 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

196

3130320515 เด็กหญิงกีรติกานต์ ภวังคะนันท์

ป.5 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

197

3130900186 เด็กชายคณาธิป นิลพัฒน์

ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

198

3130901195 เด็กชายคณิสร เนตรสุวรรณ

ป.6

199

3130900521 เด็กชายคุณากร ประเสริฐกุล

ป.6 โรงเรียนมารีวท
ิ ยา
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โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
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ระบบการลงทะเบียนสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

ิ ธิสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2562
รายชือผู ้มีสท
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ศูนย์สอบสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ท ี 2 มีนาคม 2562
ณ อาคารอํานวยการ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
เลขทีนัง
เลขประจําสอบ
สอบ

ชือ-สกุล

ชัน

โรงเรียน

ห ้องสอบที

8
สังกัด

200

3130900520 เด็กชายคุณากร ฮาเซกาว่า

ป.6 โรงเรียนมารีวท
ิ ยา

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

201

3131540376 เด็กชายคุณานนต์ อําแพง

ป.5 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

202

3130900523 เด็กชายจตุรวิทย์ หาญชิงชัย

ป.5 โรงเรียนมารีวท
ิ ยา

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

203

3131540114 เด็กชายจักรินทร์ บุญปก

ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย

สพป.สระแก ้ว เขต 2

204

3130320203 เด็กหญิงจิดาภา ตรีรัตนวณิช

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

205

3131540663 เด็กหญิงจิดาภา ศรีพนมธนากร

ป.5 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

206

3130320524 เด็กหญิงจิดาภา หอมขจร

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

207

3130900191 เด็กหญิงจิตจุฑา อรชร

ป.5 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

208

3130901204 เด็กหญิงจิรภัทร โสภา

ป.5

209

3130320528 เด็กชายจิรวัฒน์ เนตรศรี

ป.5 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

210

3130570202 เด็กหญิงจิรัฏฐญา โชติรวีรงุ่ สกุล

ป.6 โรงเรียนมาลาสวรรค์พท
ิ ยา

สพป.นครนายก

211

3130330175 เด็กหญิงจิราพรรณ พุม
่ สงวน

ป.6 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทศ
ิ )

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

212

3130901207 เด็กหญิงจิราพัชร กลินจันทร์

ป.6

213

3130901208 เด็กชายจีรศักดิ สองพล

214

3131530061 เด็กชายจีราวิท สุขโขทัย

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก ้ว

สพป.สระแก ้ว เขต 1

215

3130320531 เด็กชายจุฑากร ประทุมทอง

ป.5 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

216

3131540388 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เล่งท่อ

ป.6 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

217

3130901494 เด็กชายเจตน์ษฎา พรหมประเสริฐ

ป.6

218

3131530151 เด็กชายฉลองรัช ดีจอง

ป.6 โรงเรียนดาราสมุทร สระแก ้ว

สพป.สระแก ้ว เขต 1

219

3130320534 เด็กหญิงชญาภา นาคนวม

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

220

3130320536 เด็กหญิงชนกชนม์ แจ่มแจ ้ง

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

221

3130320204 เด็กหญิงชนกม์นัณท์ เทพรักษ์

ป.4 โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

222

3130901211 เด็กชายชนะศึก คงจรเข ้

ป.6

223

3130901212 เด็กชายชนาธิป บุญสวัสดิ

224

3130320542 เด็กชายชนาธิป บุบผาชาติ

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

225

3130320206 เด็กชายชนาธิป ยัณรังษี

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

226

3130320207 เด็กหญิงชนิกานต์ ปลอดทอง

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

227

3130320543 เด็กชายชนิตพล รอดสมหวัง

ป.5 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

228

3130320989 เด็กหญิงชนิตสิรี ประสมบุญ

ป.6 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

229

3130320544 เด็กหญิงชนิสา วีระวรรณ

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

230

3130900531 เด็กหญิงชมณีกาญจน์ ทองจริง

ป.4 โรงเรียนมารีวท
ิ ยา

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

231

3131540392 เด็กหญิงชมพูนุช มากดี

ป.6 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

232

3130570036 เด็กหญิงชมพูนุช เมฆพัฒน์

ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก

สพป.นครนายก

233

3130320545 เด็กหญิงชมพูนุท ชินะโยธิน

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

234

3130320209 เด็กชายชยพล อัครวิบล
ู ย์

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
ป.6
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
ป.6
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

http://www.obecimso.net/web62/region/reportAnnouncedStdRound2.php

8/17

20/2/2562

ระบบการลงทะเบียนสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

ิ ธิสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2562
รายชือผู ้มีสท
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ศูนย์สอบสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ท ี 2 มีนาคม 2562
ณ อาคารอํานวยการ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
เลขทีนัง
เลขประจําสอบ
สอบ

ชือ-สกุล

ชัน

โรงเรียน

ห ้องสอบที

9
สังกัด

235

3131530063 เด็กหญิงชลธิชา สามารถ

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก ้ว

สพป.สระแก ้ว เขต 1

236

3130901216 เด็กหญิงชลิตวรรณ ตันศิรเิ ศรษฐ์

ป.5

237

3130900202 เด็กหญิงชวัณรัตน์ วงษ์ รอด

ป.5 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

238

3130320210 เด็กชายชัชชัย พานิชย์สกุลชัย

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

239

3130901220 เด็กหญิงชิตชนก สายตา

ป.6

240

3130901221 เด็กชายชิน ชินเดช

241

3131530064 เด็กชายชินวุฒ ิ ศิรโิ วหาร

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก ้ว

สพป.สระแก ้ว เขต 1

242

3130570038 เด็กหญิงชิสากัญญ์ บุญเผือน

ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก

สพป.นครนายก

243

3130901222 เด็กหญิงชุตก
ิ าญจน์ ใสหาร

ป.6

244

3130900208 เด็กหญิงชุตม
ิ า ขอผล

ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

245

3130900536 เด็กชายญาณกร พูลทรัพย์

ป.6 โรงเรียนมารีวท
ิ ยา

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

246

3130900209 เด็กหญิงญาณินท์ เสียงเย็น

ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

247

3131540670 เด็กหญิงญาณิศา เครืออนันต์

ป.6 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

248

3130570141 เด็กหญิงญาณิศา บุญเยียม

ป.6 โรงเรียนเทศบาล๒ บ ้านตลาดเก่า

สพป.นครนายก

249

3130901228 เด็กชายฐนกร ธรรมกุล

ป.5

250

่ ช่อง
3130900537 เด็กหญิงฐานิดา ชุม

ป.6 โรงเรียนมารีวท
ิ ยา

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

251

3130900210 เด็กหญิงฐานิตา เดือนฉาย

ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

252

3130320553 เด็กหญิงฐาปนี ฉั นทถาวรกุล

ป.5 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

253

3130901229 เด็กหญิงฐิตาภัทร อาจรียว์ ช
ั รกุล

ป.6

254

3130901231 เด็กหญิงฐิตาภา นนทศรี

255

3131530067 เด็กหญิงฐิตน
ิ ันท์ ทองเปลว

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก ้ว

สพป.สระแก ้ว เขต 1

256

3130320554 เด็กหญิงฐิตพ
ิ ร โท ้เป๋ า

ป.5 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

257

3130330186 เด็กหญิงณภัทร คูไ่ พร

ป.5 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทศ
ิ )

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

258

3130320558 เด็กชายณภัทร ภัทรบูชา

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

259

3131540674 เด็กหญิงณั ฎธิดา สอนหล ้า

ป.6 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

260

3130901241 เด็กหญิงณั ฏฐณิชา เปี ยมเต็ม

ป.4

261

3130900540 เด็กหญิงณั ฏฐธิดา เหลาเพ็ชร

ป.4 โรงเรียนมารีวท
ิ ยา

262

3130901243 เด็กชายณั ฏฐ์ อักษรดี

ป.6

263

3130901244 เด็กชายณั ฐกิตติ อึงชัยณาลักษณ์

264

3131540002 เด็กหญิงณั ฐกุล กรเสน

ป.6 โรงเรียนบ ้านรัตนะ

265

3130901245 เด็กชายณั ฐชนน ศรีหลิง

ป.6

266

3130901246 เด็กหญิงณั ฐฐาพร หมันการ

267

3130330196 เด็กหญิงณั ฐฐินี อารักษ์

ป.6 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทศ
ิ )

268

3130901249 เด็กหญิงณั ฐณิชา พัฒนชีวะพูล

ป.4

269

3130320564 เด็กหญิงณั ฐณิชา สุดเสน่หา

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
ป.5
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
ป.4
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
ป.4
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.สระแก ้ว เขต 2

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
ป.5
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

http://www.obecimso.net/web62/region/reportAnnouncedStdRound2.php

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
9/17

20/2/2562

ระบบการลงทะเบียนสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

ิ ธิสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2562
รายชือผู ้มีสท
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ศูนย์สอบสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ท ี 2 มีนาคม 2562
ณ อาคารอํานวยการ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
เลขทีนัง
เลขประจําสอบ
สอบ

ชือ-สกุล

ชัน

โรงเรียน

ห ้องสอบที

10
สังกัด

270

3130900220 เด็กชายณั ฐณิฐ เต็มไพโรจน์

ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

271

3130570042 เด็กหญิงณั ฐธยาน์ ยินดี

ป.5 โรงเรียนอนุบาลนครนายก

สพป.นครนายก

272

3130900221 เด็กหญิงณั ฐธิดา สอาดศรี

ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

273

3130901253 เด็กชายณั ฐนนท์ มะลิลา

ป.4

274

3130901256 เด็กหญิงณั ฐนิชา บุญคล ้าย

275

3130900223 เด็กชายณั ฐพงศ์ ทองอ่อน

ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

276

3130900222 เด็กชายณั ฐพงศ์ ลีจุ ้ย

ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

277

3130330200 เด็กชายณั ฐพนธ์ บุญศรี

ป.5 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทศ
ิ )

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

278

3130901258 เด็กหญิงณั ฐพร มังมี

ป.6

279

3130570044 เด็กชายณั ฐภณ ธรรมนิยม

ป.5 โรงเรียนอนุบาลนครนายก

สพป.นครนายก

280

3130320569 เด็กชายณั ฐภัทร โกศัย

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

281

3130330203 เด็กชายณั ฐภัทร คําแก ้ว

ป.5 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทศ
ิ )

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

282

3130901260 เด็กหญิงณั ฐวรรณ ฤทธิบน
ั ลือ

ป.6

283

3130901264 เด็กชายณั ฐวุฒ ิ คําปั ญญา

284

3131540678 เด็กหญิงณิชกมล อินทร์พม
ิ พ์

ป.5 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

285

3131530074 เด็กหญิงณิชกาญจน์ ศรีทอง

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก ้ว

สพป.สระแก ้ว เขต 1

286

3130901266 เด็กหญิงณิชกานต์ บัวสอน

ป.5

287

3130320571 เด็กหญิงณิชากร ตันสุวรรณรัตน์

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

288

3130330205 เด็กหญิงณิชาพัทร์ กาวิโล

ป.5 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทศ
ิ )

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

289

ิ ป์
3130900226 เด็กชายดรัล เทอดศรีศล

ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

290

3130320572 เด็กชายดลณชพงศ์ ปุผาลา

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

291

3131540747 เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ขันทีท ้าว

ป.6 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

292

3130900547 เด็กชายติณณ์รณั ย เอกประทุมชัย

ป.6 โรงเรียนมารีวท
ิ ยา

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

293

3131540748 เด็กชายเตชสิทธิ ใจประเสริฐ

ป.6 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

294

3131540749 เด็กชายเตชสิทธิ นอแก ้ว

ป.6 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

295

3130900227 เด็กชายทรัพย์อนันต์ ศรีศริ ิ

ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

296

3130900228 เด็กหญิงทศบงกช เพียรการ

ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

297

3130901269 เด็กหญิงทองคํา ชังสี

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
ป.5
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

298

3130900549 เด็กหญิงทัศนวรรณ พิมวงษ์

ป.4 โรงเรียนมารีวท
ิ ยา

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

299

3131540146 เด็กชายเทพพิทก
ั ษ์ สายเพ็ชร

ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย

สพป.สระแก ้ว เขต 2

300

3131540410 เด็กชายธนกร ปะอันทัง

ป.5 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

301

3130320244 เด็กชายธนกร เพ็ญโฉม

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

302

3131540680 เด็กชายธนกฤต เถือนทับ

ป.5 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

303

3130900552 เด็กชายธนกฤต บุพลับ

ป.6 โรงเรียนมารีวท
ิ ยา

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

304

3130900553 เด็กชายธนกฤต โมหนองเดิน

ป.4 โรงเรียนมารีวท
ิ ยา

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
ป.4
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
ป.6
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ระบบการลงทะเบียนสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

ิ ธิสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2562
รายชือผู ้มีสท
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ศูนย์สอบสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ท ี 2 มีนาคม 2562
ณ อาคารอํานวยการ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
เลขทีนัง
เลขประจําสอบ
สอบ

โรงเรียน

ห ้องสอบที

11

ชือ-สกุล

ชัน

สังกัด

305

3130901275 เด็กชายธนกฤต สอนริต

ป.5

306

3131540416 เด็กชายธนเกษมวานิช งามนิธธิ นานันท์

ป.6 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

307

3130320578 เด็กชายธนชล วงษ์ ประเสริฐ

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
ป.6
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
ป.6
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

308

3130901286 เด็กชายธนโชติ วรกิจกําจร

309

3130901276 เด็กชายธนธรณ์ ปั ญจะพันดอน

310

3130570048 เด็กชายธนบดี พรเจริญวัฒนกุล

ป.5 โรงเรียนอนุบาลนครนายก

สพป.นครนายก

311

3130320250 เด็กหญิงธนภรณ์ ท ้วมเจริญ

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

312

3130900237 เด็กชายธนภัทร ลิมวราภัส

ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

313

3130900240 เด็กชายธนวัฒน์ กมลกลทีป์

ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

314

3130900557 เด็กชายธนวัฒน์ ทิพกรณ์

ป.4 โรงเรียนมารีวท
ิ ยา

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

315

3131540683 เด็กชายธนะชาติ สอนหล ้า

ป.5 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

316

3130901285 เด็กหญิงธนัชญา ทองคงพันธ์

ป.6

317

3131540415 เด็กชายธนากร อาษาแก ้ว

ป.6 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

318

3132240170 เด็กชายธเนศพล จําจด

ป.6 โรงเรียนมารีวท
ิ ยากบินทร์บรุ ี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

319

3130900559 เด็กชายธรรศ มีโภคา

ป.6 โรงเรียนมารีวท
ิ ยา

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

320

3130320587 เด็กชายธราดล สมวิจต
ิ ร

ป.5 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

321

3130320588 เด็กชายธวัชชัย เจริญสุข

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

322

3130320589 เด็กหญิงธัญชนก โกศิร ิ

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

323

3130320591 เด็กหญิงธัญญรัตน์ คูรณารักษ์

ป.5 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

324

3130320595 เด็กชายธานัท สระบัวทอง

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

325

3131540421 เด็กหญิงธารวิมล ดีผงึ

ป.5 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

326

3131540689 เด็กชายธาวิน นามบุตร

ป.6 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

327

3130320596 เด็กหญิงธิญาดา ลิมเจริญ

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

328

3130901297 เด็กชายธิปไตย ดอนทอง

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
ป.6
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

329

3131540423 เด็กชายธีธช
ั บุญมาเครือ

ป.5 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

330

3130320257 เด็กชายธีรภัทร คณาสิทธิกล
ุ

ป.4 โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

331

3130330214 เด็กชายธีรภัทร อ่วมฉิม

ป.5 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทศ
ิ )

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

332

3130901301 เด็กชายธีรศิลป์ อ่อนตา

ป.4

333

3130900253 เด็กชายธีรัช ตาสุรน
ิ ทร์

ป.5 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

334

3130320599 เด็กชายธุวานันท์ ภูคงั

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

335

3130901305 เด็กหญิงนงนภัส พัสดุ

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
ป.6
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

336

3130320602 เด็กชายนนธวัช กุศลสงเคราะห์กล
ุ

ป.5 โรงเรียนวัดดอนทอง

337

3130901309 เด็กหญิงนพเก ้า แก ้วมะหัน

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
ป.6
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

338

3131540427 เด็กหญิงนพเก ้า ลุนละลาด

ป.6 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

339

3131540428 เด็กชายนภสินธุ์ หว ้งคงพินจ
ิ

ป.6 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2
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โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

11/17

20/2/2562

ระบบการลงทะเบียนสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

ิ ธิสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2562
รายชือผู ้มีสท
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ศูนย์สอบสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ท ี 2 มีนาคม 2562
ณ อาคารอํานวยการ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
เลขทีนัง
เลขประจําสอบ
สอบ

ชือ-สกุล

ชัน

โรงเรียน

ห ้องสอบที

12
สังกัด

340

3130320259 เด็กหญิงนภัทร ธงทองทิพย์

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

341

3130901312 เด็กหญิงนภัสสร เทียมพัด

ป.5

342

3130901311 เด็กหญิงนภัสสร บริบรูณ์

343

3130901315 เด็กชายนราธร ประสพธรรม

344

3131540430 เด็กชายนราวิชญ์ คุณมาศ

ป.5 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

345

3130900262 เด็กชายนรินทร ชัยวรรณวุฒ ิ

ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

346

3130570316 เด็กหญิงนริศรา ภูส
่ วัสดิ

ป.6 โรงเรียนเทศบาล 3 บ ้านตําบุญศิร ิ

สพป.นครนายก

347

3130320609 เด็กหญิงนัทธมน โสวรรณะ

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

348

3130900567 เด็กหญิงนันท์นภัส พละปั ญญาวงศา

ป.6 โรงเรียนมารีวท
ิ ยา

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

349

3130901325 เด็กชายนิธศ
ิ ชอบสุข

ป.4

350

3131540696 เด็กหญิงนิรดา รัตนแก ้ว

ป.6 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

351

ั นิระภาพ
3130900271 เด็กชายนิรัตศ
ิ ย

ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

352

3130900272 เด็กหญิงนีรนารา นนท์ชญาวิชญ์

ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

353

3130320616 เด็กหญิงบัวบูชา บุญประกอบ

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

354

3130900275 เด็กหญิงบุรน
ิ ทรรัตน์ เลิศศักดิวิมาน

ป.4 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

355

3131540699 เด็กหญิงบุศรินทร์ ศรีทอง

ป.6 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

356

3130570118 เด็กหญิงเบญญาภา ลาเลิศ

ป.4 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง

สพป.นครนายก

357

3130900570 เด็กชายปณิธ ิ สุคน
ั ธี

ป.6 โรงเรียนมารีวท
ิ ยา

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

358

3131530088 เด็กหญิงปณิสรา คงเมือง

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก ้ว

สพป.สระแก ้ว เขต 1

359

3130901334 เด็กหญิงปนัดดา กิงคูณ

ป.6

360

3130901335 เด็กหญิงปนัสยา พรหมณี

361

3130320619 เด็กชายปพนพัชร์ วรรณรวีวฒ
ั น์

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

362

3131540439 เด็กหญิงปภาวรินท์ เครืออนันต์

ป.6 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

363

3130900279 เด็กชายประภวิษณ์ ภูนุช

ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

364

3130901340 เด็กหญิงปริญญา สกุลแสง

ป.6

365

3130900572 เด็กหญิงปริยากร เขียวขํา

ป.6 โรงเรียนมารีวท
ิ ยา

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

366

3131540443 เด็กชายปริยากร งามยิม

ป.5 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

367

3130901341 เด็กชายปวริศ นาลา

ป.6

368

3130320629 เด็กหญิงปวริศา ดิลกศรี

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

369

3130900283 เด็กหญิงปวีณธ
์ ด
ิ า ลิคธิ รรม

ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

370

3130320276 เด็กชายปองพล ต่อรุง่ เรืองกิจ

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

371

3130320630 เด็กหญิงปั ญฑิกา สุขพงษ์ ไทย

ป.4 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

372

3131540448 เด็กหญิงปั ทมา ขลากระโทก

ป.5 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

373

3130570208 เด็กหญิงปาณิษร สมตัว

ป.6 โรงเรียนมาลาสวรรค์พท
ิ ยา

สพป.นครนายก

374

3130320634 เด็กหญิงปาลิตา เปี ยมถาวรพจน์

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
ป.6
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
ป.6
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
ป.6
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ระบบการลงทะเบียนสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

ิ ธิสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2562
รายชือผู ้มีสท
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ศูนย์สอบสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ท ี 2 มีนาคม 2562
ณ อาคารอํานวยการ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
เลขทีนัง
เลขประจําสอบ
สอบ

ชือ-สกุล

ชัน

โรงเรียน

ห ้องสอบที

13
สังกัด

375

3130570319 เด็กหญิงปิ นมุก วงษ์ พม
ิ พา

ป.6 โรงเรียนเทศบาล 3 บ ้านตําบุญศิร ิ

สพป.นครนายก

376

3130321017 เด็กชายปิ ยพัทธ์ กิมเต็ง

ป.6 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

377

3130900290 เด็กหญิงปุญชรัสมิ วารีสงู เนิน

ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

378

3130900291 เด็กหญิงปุญญิศา พึงแสวงผล

ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

379

3130320280 เด็กหญิงปุณฑริกา เหล่าพร

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

380

3130900579 เด็กหญิงปุณณภา เชือวงษ์

ป.4 โรงเรียนมารีวท
ิ ยา

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

381

3130330223 เด็กหญิงปุณณภา ปิ นทอง

ป.6 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทศ
ิ )

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

382

3130570061 เด็กหญิงปุณณภา อินทชิต

ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก

สพป.นครนายก

383

3131530125 เด็กชายเปรมปิ ตภ
ิ ท
ั ร ศรีคล ้อย

ป.5 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก ้ว

สพป.สระแก ้ว เขต 1

384

3130570226 เด็กหญิงเปรมมนีย ์ ศรีภม
ู น
ั

ป.5 โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ

สพป.นครนายก

385

3130570062 เด็กหญิงพชรพรรณ กลยนี

ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก

สพป.นครนายก

386

3130320644 เด็กหญิงพชรภา แก ้วจินดา

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

387

3132240182 เด็กชายพณวรรธน์ วีรวัฒโนดม

ป.6 โรงเรียนมารีวท
ิ ยากบินทร์บรุ ี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

388

3130320286 เด็กหญิงพนิดา ยศสุนทร

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

389

3130330229 เด็กหญิงพรนภัส วะบังลับ

ป.4 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทศ
ิ )

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

390

3130570276 เด็กหญิงพรรณภา บุบผาวงษ์

ป.6 โรงเรียนวัดทองย ้อย(วุฒก
ิ รประชานุกล
ู )

สพป.นครนายก

391

3130900583 เด็กชายพรรษกร อุปถัมภ์

ป.6 โรงเรียนมารีวท
ิ ยา

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

392

3130900414 เด็กหญิงพรลภัส แก ้วมณี

ป.6 โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที 76

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

393

3130330232 เด็กหญิงพลอยชมพู นิยมสิทธิ

ป.6 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทศ
ิ )

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

394

3130900301 เด็กชายพลากร สีนล
ิ

ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

395

3131540708 เด็กชายพลาธิป รังสินธุ์

ป.6 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

396

3130320656 เด็กชายพัชรพล กิจจะอรพิน

ป.4 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

397

3130900586 เด็กหญิงพันธ์ภส
ั สา ถาวร

ป.6 โรงเรียนมารีวท
ิ ยา

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

398

3130330233 เด็กหญิงพิชชาพร การขยัน

ป.6 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทศ
ิ )

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

399

3130901370 เด็กหญิงพิชญ์สน
ิ ี เศษทัก

ป.6

400

3131530096 เด็กหญิงพิชญาภา นามพันธ์

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก ้ว

สพป.สระแก ้ว เขต 1

401

3130900308 เด็กหญิงพิชามญธุ์ โรจนครินทร์

ป.5 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

402

3130900589 เด็กหญิงพิมญดา สละชัว

ป.5 โรงเรียนมารีวท
ิ ยา

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

403

3130320663 เด็กหญิงพิมพ์นภัท สือสวัสดิวณิชย์

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

404

3130330234 เด็กหญิงพิมพิกา บุญพร ้อมสรรพ์

ป.6 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทศ
ิ )

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

405

3130320662 เด็กหญิงพิมพิศา สุวรรณพิงคา

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

406

ิ ฐ์ โสมรักษ์ นช
3130320667 เด็กชายพิสษ
ิ า

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

407

3131540710 เด็กหญิงพีรชา แสงไทย

ป.6 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

408

3132240193 เด็กชายพีรพล สภามิตร

ป.5 โรงเรียนมารีวท
ิ ยากบินทร์บรุ ี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

3130570250 เด็กชายพีรวิชญ์ วัตรชาติศภ
ุ กุล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ป.6
องครักษ์

สพป.นครนายก

409
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โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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20/2/2562

ระบบการลงทะเบียนสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

ิ ธิสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2562
รายชือผู ้มีสท
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ศูนย์สอบสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ท ี 2 มีนาคม 2562
ณ อาคารอํานวยการ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
เลขทีนัง
เลขประจําสอบ
สอบ

ชือ-สกุล

ชัน

โรงเรียน

ห ้องสอบที

14
สังกัด

410

3131540466 เด็กชายพุฒพ
ิ งศ์ เพ็งปฐม

ป.5 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

411

3130320669 เด็กชายพุฒเิ มธ พุทธพรทิพย์

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

412

3131540539 เด็กหญิงเพชรกระรัต ธนะ

ป.5 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

413

3131540467 เด็กหญิงฟาติมะห์ มัธยูนุช

ป.5 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

414

3131540468 เด็กหญิงภคพร โตด ้วง

ป.5 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

415

3130901379 เด็กหญิงภรณ์ทพ
ิ ย์ ปั นโต

ป.6

416

3130900314 เด็กหญิงภัคจิรา มาณพ

ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

417

3130320306 เด็กหญิงภัณฑิรา ภัทรนาวิก

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

418

3130570212 เด็กชายภัทรธร ดําเนินศิลป์

ป.5 โรงเรียนมาลาสวรรค์พท
ิ ยา

สพป.นครนายก

419

3130320307 เด็กหญิงภัทรนันท์ แย ้มเกษร

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

420

ั ดิ
3130320673 เด็กชายภัทรพงศ์ วิสท
ุ ธิศก

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

421

3130320674 เด็กชายภัทรพงษ์ นํ าลึก

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

422

3130900593 เด็กหญิงภัทรมน วายลม

ป.6 โรงเรียนมารีวท
ิ ยา

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

423

3131540473 เด็กหญิงภัทรวดี หมายมัน

ป.6 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

424

3131540714 เด็กหญิงภาธินี สีทองเกตุ

ป.5 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

425

ิ า
3131540475 เด็กชายภานุ สิงห์ศล

ป.6 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

426

3131530103 เด็กหญิงภาวินี เอิบอิม

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก ้ว

สพป.สระแก ้ว เขต 1

427

3130320677 เด็กหญิงภีรดา อัครบุญสกุล

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

428

3131530104 เด็กชายภูเบศวร์ ใสกามล

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก ้ว

สพป.สระแก ้ว เขต 1

429

3130900594 เด็กหญิงภูรต
ิ า แย ้มกลีบ

ป.4 โรงเรียนมารีวท
ิ ยา

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

430

3130320316 เด็กชายภูวเนศวร์ ปริตวิ ช
ิ กานต์

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

431

3130320679 เด็กหญิงภูษณิศา พวงสุวรรณ์

ป.5 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

432

3130570216 เด็กหญิงเภริน ศิรโิ ภคาพันธุ์

ป.6 โรงเรียนมาลาสวรรค์พท
ิ ยา

สพป.นครนายก

433

3132240200 เด็กชายมหรรณพ หงษ์ เจริญ

ป.6 โรงเรียนมารีวท
ิ ยากบินทร์บรุ ี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

434

3130900595 เด็กหญิงมาณวี สุเมธาศร

ป.5 โรงเรียนมารีวท
ิ ยา

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

435

3131540480 เด็กหญิงมาริสา่ อาร ้อน

ป.6 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

436

3131530162 เด็กหญิงมิงมาตา สาอุตม์

ป.6 โรงเรียนดาราสมุทร สระแก ้ว

สพป.สระแก ้ว เขต 1

437

3130901405 เด็กหญิงมินตรา กงไกรลาศ

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
ป.5
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

438

3131540132 เด็กหญิงมีเดีย ซาว

ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย

สพป.สระแก ้ว เขต 2

439

3130320762 เด็กหญิงเมธาพร จันทโชติ

ป.5 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

440

3130570068 เด็กชายยศกร ปิ นแก ้ว

ป.5 โรงเรียนอนุบาลนครนายก

สพป.นครนายก

441

3130901406 เด็กหญิงยุพากร ทิพย์สข
ุ

ป.6

442

3130320319 เด็กหญิงรมย์รวินท์ แซ่เฮ ้า

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

443

3130570070 เด็กหญิงรมิดา ใจผ่อง

ป.4 โรงเรียนอนุบาลนครนายก

สพป.นครนายก

444

3130320687 เด็กหญิงรมิตา จิตไพบูลย์

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
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โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ระบบการลงทะเบียนสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

ิ ธิสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2562
รายชือผู ้มีสท
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ศูนย์สอบสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ท ี 2 มีนาคม 2562
ณ อาคารอํานวยการ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
เลขทีนัง
เลขประจําสอบ
สอบ

ชือ-สกุล

ชัน

โรงเรียน

ห ้องสอบที

15
สังกัด

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

445

3130901411 เด็กชายรัฐพงศ์ เพ็ชรกําจัด

ป.6

446

3131540723 เด็กชายรัฐพล นาใจคง

ป.6 โรงเรียนพวงคราม

447

3130901412 เด็กหญิงรัตนกุล ศรีจรัส

ป.6

448

3130900597 เด็กหญิงรัตนรัตน์ ผิวประเสริฐ

ป.6 โรงเรียนมารีวท
ิ ยา

449

3130901414 เด็กหญิงรัตนาวดี บุญศรี

ป.5

450

3130320696 เด็กชายวงศธร เกิดสินธุ์

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

451

3130330243 เด็กหญิงวชิรญาณ์ เพียรพิท ้กษ์

ป.5 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทศ
ิ )

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

452

3130570073 เด็กหญิงวชิรญาณ์ หมันตลุง

ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก

สพป.นครนายก

453

3130900334 เด็กหญิงวชิรญาณ์ เอียมอุดม

ป.4 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

454

3130900598 เด็กชายวชิรพล แก ้วโบราณ

ป.6 โรงเรียนมารีวท
ิ ยา

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

455

3131540488 เด็กหญิงวชิราภรณ์ วายลม

ป.5 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

456

3131540489 เด็กหญิงวณิชญาณ์ กวางเฉลียว

ป.6 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

457

3130320701 เด็กหญิงวรฤทัย ตระการโกวิท

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

458

3131530163 เด็กหญิงวรวลัญช์ มานะสร ้าง

ป.6 โรงเรียนดาราสมุทร สระแก ้ว

สพป.สระแก ้ว เขต 1

สพป.สระแก ้ว เขต 2

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
ป.6
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
ป.6
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

459

3130901422 เด็กหญิงวรัณญา เเก ้วเกษเกียง

460

3130901423 เด็กหญิงวรางคณา ขวัญจันทร์

461

3130900600 เด็กหญิงวรินทร์พร สายสงวน

ป.4 โรงเรียนมารีวท
ิ ยา

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

462

3130320705 เด็กหญิงวริศรา ยิงยง

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

463

3130901433 เด็กชายวโรดม แก ้วศรี

ป.6

464

3130900343 เด็กหญิงวิชญา ทรงศรีสง่า

ป.5 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

465

3132240246 เด็กหญิงวิชญาพร อุตมางคบวร

ป.6 โรงเรียนสายมิตรศึกษา

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

466

3130900345 เด็กชายวิธวิทย์ บุรงี าม

ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

467

3132240210 เด็กหญิงวิรัลพัชร จิรัฐต
ิ เิ จริญ

ป.6 โรงเรียนมารีวท
ิ ยากบินทร์บรุ ี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

468

3130330248 เด็กหญิงศรัณย์ภท
ั ร พรมเลิศ

ป.6 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทศ
ิ )

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

469

3131540500 เด็กชายศรัณย์ ไท ้เชียง

ป.6 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

470

3131540501 เด็กหญิงศศลักษณ์ ปานอุดม

ป.6 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

471

3130901437 เด็กชายศักดิดา วังบอน

ป.5

472

3130320884 เด็กหญิงศิขฎาญค์ ไวกัณสุรส

ป.6 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

473

3130570253 เด็กหญิงศิรดา โชติศศิธร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ป.6
องครักษ์

สพป.นครนายก

474

3130320335 เด็กชายศิรพันธ์ เกิดแก ้ว

ป.5 โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

475

3130320717 เด็กหญิงศิรม
ิ าพร รัตนศรี

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

476

3130901440 เด็กหญิงศิรริ ัตน์ พันธุพ
์ ม
ิ าย

ป.5

477

1130320462 เด็กชายศิวกร จันทรศร

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

478

3130320337 เด็กชายศิวกร โพธิทอง

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

479

3130320719 เด็กชายศิวดล อานามวัฒน์

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
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โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

15/17

20/2/2562

ระบบการลงทะเบียนสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

ิ ธิสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2562
รายชือผู ้มีสท
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ศูนย์สอบสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ท ี 2 มีนาคม 2562
ณ อาคารอํานวยการ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
เลขทีนัง
เลขประจําสอบ
สอบ

ชือ-สกุล

ชัน

โรงเรียน

ห ้องสอบที

16
สังกัด

480

3131540733 เด็กหญิงศุพช
ิ ญ์สรา พรประพัฒน์กล
ุ

ป.6 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

481

3130320723 เด็กชายศุภกิตติ อานุภาเวนะวัฒน์

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

482

3130320724 เด็กชายศุภณั ฐ เผือกนํ าผล

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

483

3130901444 เด็กหญิงศุภมาส ขอมดําดิน

ป.6

484

3130900355 เด็กชายศุภวิชญ์ ขอมดําดิน

ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

485

3130900357 เด็กหญิงสมหญิง เสนกรรหา

ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

486

3130320728 เด็กชายสรวิชญ์ จุลศักดิ

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

487

3130320730 เด็กหญิงสราลักษณ์ มัญชุไพบูลย์

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

488

3132240220 เด็กชายสิรวิชญ์ นาใจคง

ป.5 โรงเรียนมารีวท
ิ ยากบินทร์บรุ ี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

489

3130901455 เด็กชายสิรพ
ิ งษ์ อมรเมธาธิตก
ิ ล
ุ

ป.6

490

3131540736 เด็กหญิงสิรย
ิ ากร จิตพริง

ป.6 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

491

3130320340 เด็กหญิงสุชญา สุขปิ ต ิ

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

492

3130900369 เด็กหญิงสุธาสินี สมาธิ

ป.5 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

493

3131540516 เด็กหญิงสุพัตรวดี ชอบรัก

ป.5 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

494

3132240226 เด็กชายสุวพัชร ตรีคน
ั ธา

ป.6 โรงเรียนมารีวท
ิ ยากบินทร์บรุ ี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

495

3130330254 เด็กชายสุวรรณภูม ิ มันคง

ป.6 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทศ
ิ )

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

496

3130320764 เด็กชายเสฏฐวุฒ ิ จันทสาร

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

497

3130901506 เด็กชายโสภณ สังข์มงคล

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
ป.6
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

498

3130320769 เด็กชายโสภณวิชญ์ น่วมนวล

ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

499

3131540741 เด็กหญิงหนึงเพชร แสงสี

ป.5 โรงเรียนพวงคราม

สพป.สระแก ้ว เขต 2

500

3130320344 เด็กหญิงอชิรญา บุญช่วย

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

501

3130320345 เด็กหญิงอชิรญา รอดสมบูรณ์

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

502

3131540523 เด็กชายอดิศร สมใจ

ป.6 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

503

3130901477 เด็กชายอดิสรณ์ อุกญาณ

ป.5

504

ิ ฐ์
3130900380 เด็กหญิงอติกานต์ พงศ์นศ
ิ ษ

ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

505

3130901479 เด็กชายอธิษฐ์ ทองดีนอก

ป.6

506

3131530119 เด็กหญิงอนัญพร พูนเพิม

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก ้ว

สพป.สระแก ้ว เขต 1

507

3131540526 เด็กหญิงอนันตญา บัวผัน

ป.5 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

508

3130901481 เด็กชายอนุศษ
ิ ฏ์ สิงห์สวัสดิ

ป.6

509

3131540527 เด็กหญิงอภิญญา ขันทอง

ป.5 โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สพป.สระแก ้ว เขต 2

510

3130900611 เด็กชายอภิวช
ิ ญ์ สิงห์สาธร

ป.6 โรงเรียนมารีวท
ิ ยา

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

511

3131530143 เด็กหญิงอรนุช สุดแสวง

ป.6 โรงเรียนบ ้านพรสวรรค์

สพป.สระแก ้ว เขต 1

512

3130320351 เด็กหญิงอรวิชญา เจียรจรูญศรี

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

513

3130900386 เด็กหญิงอรอินทร์ บุตราสอน

ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

514

3130900388 เด็กหญิงอริสา ไอคอนรัมย์

ป.5 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
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โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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20/2/2562

ระบบการลงทะเบียนสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

ิ ธิสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2562
รายชือผู ้มีสท
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ศูนย์สอบสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ท ี 2 มีนาคม 2562
ณ อาคารอํานวยการ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
เลขทีนัง
เลขประจําสอบ
สอบ

ชือ-สกุล

ชัน

โรงเรียน

ห ้องสอบที

17
สังกัด

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

515

3130901485 เด็กหญิงอัจฉรา เอกคณะ

ป.6

516

3130900392 เด็กหญิงอัชราภรณ์ หมอยาสิทธิ

ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

517

3130570214 เด็กหญิงอัญชญา อินทชาติ

ป.6 โรงเรียนมาลาสวรรค์พท
ิ ยา

สพป.นครนายก

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
ป.5
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
ป.6
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

518

3130901487 เด็กหญิงอัญชลี คําวรรณ

519

3130901491 เด็กหญิงอินทิมา พรเลิศ

520

3130330267 เด็กชายเอกฉั ตร ตันเฮง

ป.6 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทศ
ิ )

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

521

3131530129 เด็กหญิงไอลดา มณีนวล

ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก ้ว

สพป.สระแก ้ว เขต 1

http://www.obecimso.net/web62/region/reportAnnouncedStdRound2.php
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