
 

 

รายช่ือผูไ้ดรั้บรางวลัการสอบแข่งขนัทางวิชาการ รอบแรกระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2563 
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดบัประถมศึกษา (สาย 1) 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด เขต 1 
รอบแรก : ระดบัเขตพ้ืนท่ี สอบวนัอาทิตยท่ี์ 12 มกราคม 2563 

  วทิยาศาสตร์ ระดบั
ประถมศึกษา 

ท่ี เลขประจ าตวัสอบ ช่ือ-สกุล ชั้น ช่ือโรงเรียน สงักดั เหรียญรางวลั 

1 3120540169 เดก็ชายภูมิพิชชา  เหล่าชยั ป.4 ร.ร.มารดานุสรณ์ สช.  รางวลัเหรียญทอง 

2 3120540116 เดก็ชายรัฐนนัท ์ รักษว์งคณา ป.6 ร.ร.กิตติวิทยา สช.  รางวลัเหรียญทอง 

3 3120540178 เดก็ชายสุกฤษฏ์ิ  จ านงประโคน ป.5 ร.ร.มารดานุสรณ์ สช.  รางวลัเหรียญทอง 

4 3120540087 เดก็หญิงอนญัญา  สถิตยวิ์มล ป.6 ร.ร.อนุบาลตราด สพฐ.  รางวลัเหรียญทอง 

5 3120540180 เดก็หญิงอภิชญาน์  สุขสอาด ป.6 ร.ร.มารดานุสรณ์ สช.  รางวลัเหรียญทอง 

6 3120540059 เดก็หญิงนนทวรรณ  แสงแข ป.6 ร.ร.อนุบาลตราด สพฐ.  รางวลัเหรียญเงิน 

7 3120540112 เดก็ชายนพชั  อานามวงษ์ ป.6 ร.ร.กิตติวิทยา สช.  รางวลัเหรียญเงิน 

8 3120540158 เดก็ชายปรินทร  ตนัเจริญ ป.6 ร.ร.มารดานุสรณ์ สช.  รางวลัเหรียญเงิน 

9 3120540161 เดก็หญิงปาริฉตัร  โสวณะปรีชา ป.4 ร.ร.มารดานุสรณ์ สช.  รางวลัเหรียญเงิน 

10 3120540162 เดก็หญิงปิยาภรณ์  บิสสุริ ป.6 ร.ร.มารดานุสรณ์ สช.  รางวลัเหรียญเงิน 

11 3120540089 เดก็หญิงไปรยา  ยนัตโกเศศ ป.6 ร.ร.อนุบาลตราด สพฐ.  รางวลัเหรียญเงิน 

12 3120540068 เดก็ชายพชรพล  ฟองมาศ ป.5 ร.ร.อนุบาลตราด สพฐ.  รางวลัเหรียญเงิน 

13 3120540072 เดก็หญิงพิมชนก  อยูล่ะออ ป.5 ร.ร.อนุบาลตราด สพฐ.  รางวลัเหรียญเงิน 

14 3120540083 เดก็หญิงสมภสัสร  สรวมชีพ ป.6 ร.ร.อนุบาลตราด สพฐ.  รางวลัเหรียญเงิน 

15 3120540121 เดก็ชายออมสิน  น าประดิษฐ ์ ป.6 ร.ร.กิตติวิทยา สช.  รางวลัเหรียญเงิน 

16 3120540183 เดก็หญิงเอลิษา  พงษศิ์ริ ป.5 ร.ร.มารดานุสรณ์ สช.  รางวลัเหรียญเงิน 

17 3120540144 เดก็หญิงชญัญานุช  หร่ีคนอง ป.6 ร.ร.มารดานุสรณ์ สช.  รางวลัเหรียญทองแดง 

18 3120540050 เดก็ชายชิติพทัธ์  หนูแกว้ ป.5 ร.ร.อนุบาลตราด สพฐ.  รางวลัเหรียญทองแดง 

19 3120540100 เดก็หญิงบุญฑริกา  ในเรือน ป.6 ร.ร.วดัวงั(ก่ิม- บุญอยู ่อุทิศ) สพฐ.  รางวลัเหรียญทองแดง 

20 3120540156 เดก็หญิงปกิตตา  เลียดประถม ป.6 ร.ร.มารดานุสรณ์ สช.  รางวลัเหรียญทองแดง 

21 3120540157 เดก็หญิงปณิชา  ลิขิตสถาพร ป.5 ร.ร.มารดานุสรณ์ สช.  รางวลัเหรียญทองแดง 

22 3120540066 เดก็หญิงปวริศรา  เดือนฉาย ป.6 ร.ร.อนุบาลตราด สพฐ.  รางวลัเหรียญทองแดง 

23 3120540163 เดก็หญิงพรรณรมณ  เวชสิทธ์ิ ป.5 ร.ร.มารดานุสรณ์ สช.  รางวลัเหรียญทองแดง 

24 3120540165 เดก็ชายพิพิธธน  อินทสุวรรณ ป.4 ร.ร.มารดานุสรณ์ สช.  รางวลัเหรียญทองแดง 

25 3120540115 เดก็ชายพีรวิชญ ์ เขม็ดี ป.5 ร.ร.กิตติวิทยา สช.  รางวลัเหรียญทองแดง 

26 3120540078 เดก็หญิงวรรณวิสา  วิสาวรรณ ป.6 ร.ร.อนุบาลตราด สพฐ.  รางวลัเหรียญทองแดง 

27 3120540117 เดก็หญิงศิริวดี  มณัฑนาภรณ์ ป.5 ร.ร.กิตติวิทยา สช.  รางวลัเหรียญทองแดง 

28 3120540177 เดก็ชายสรวิชญ ์ คุม้ปลี ป.6 ร.ร.มารดานุสรณ์ สช.  รางวลัเหรียญทองแดง 

29 3120540086 เดก็หญิงสุนินาท  วานิชกุล ป.6 ร.ร.อนุบาลตราด สพฐ.  รางวลัเหรียญทองแดง 

 

 

 

 

 



 

รายช่ือผูไ้ดรั้บรางวลัการสอบแข่งขนัทางวิชาการ รอบแรกระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2563 
วิชา คณิตศาสตร์ ระดบัประถมศึกษา(สาย 1) 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด เขต 1 
รอบแรก : ระดบัเขตพ้ืนท่ี สอบวนัอาทิตยท่ี์ 12 มกราคม 2563 

  คณิตศาสตร์ ระดบั
ประถมศึกษา 

ท่ี เลขประจ าตวัสอบ ช่ือ-สกุล ชั้น ช่ือโรงเรียน สงักดั เหรียญรางวลั 

1 1120540041 เดก็ชายเกณฑก์ณัมไ์ชย  ชุ่มชูจนัทร์ ป.6 ร.ร.อนุบาลตราด สพฐ.  รางวลัเหรียญทอง 

2 1120540042 เดก็ชายเขตตก์นัต ์ เศวตศรีสกุล ป.6 ร.ร.อนุบาลตราด สพฐ.  รางวลัเหรียญทอง 

3 1120540025 เดก็ชายพศวีร์  จินตกานนท์ ป.6 ร.ร.อนุบาลตราด สพฐ.  รางวลัเหรียญทอง 

4 1120540034 เดก็ชายภูวฒัน์  ไกรทองสุข ป.6 ร.ร.อนุบาลตราด สพฐ.  รางวลัเหรียญทอง 

5 1120540137 เดก็ชายสุรพศ  เถาหมอ ป.5 ร.ร.มารดานุสรณ์ สช.  รางวลัเหรียญทอง 

6 1120540138 เดก็ชายสุรพศั  เถาหมอ ป.6 ร.ร.มารดานุสรณ์ สช.  รางวลัเหรียญทอง 

7 1120540127 เดก็ชายณรัช  ทศัวิล ป.6 ร.ร.มารดานุสรณ์ สช.  รางวลัเหรียญเงิน 

8 1120540108 เดก็ชายปราการ  คมพุดซา ป.6 ร.ร.กิตติวิทยา สช.  รางวลัเหรียญเงิน 

9 1120540129 เดก็ชายปราบ  ประชุมแพทย ์ ป.6 ร.ร.มารดานุสรณ์ สช.  รางวลัเหรียญเงิน 

10 1120540020 เดก็หญิงปัณชญา  สืบชาติ ป.6 ร.ร.อนุบาลตราด สพฐ.  รางวลัเหรียญเงิน 

11 1120540023 เดก็ชายพณภฒัน์  สุทธิวารี ป.6 ร.ร.อนุบาลตราด สพฐ.  รางวลัเหรียญเงิน 

12 1120540109 เดก็ชายรัฐกานต ์ เพชรหีด ป.6 ร.ร.กิตติวิทยา สช.  รางวลัเหรียญเงิน 

13 1120540038 เดก็ชายอภิภู  ดีเมธา ป.6 ร.ร.อนุบาลตราด สพฐ.  รางวลัเหรียญเงิน 

14 1120540007 เดก็ชายกิตติศกัด์ิ  สุขรังสิเสรี ป.6 ร.ร.อนุบาลตราด สพฐ.  รางวลัเหรียญทองแดง 

15 1120540107 เดก็หญิงทิฆมัพร  รวมวงษ ์ ป.6 ร.ร.กิตติวิทยา สช.  รางวลัเหรียญทองแดง 

16 1120540045 เดก็หญิงเบญญาภา  สุขทั้งโลก ป.4 ร.ร.อนุบาลตราด สพฐ.  รางวลัเหรียญทองแดง 

17 1120540021 เดก็ชายปัณณทตั  แกว้วิชยั ป.5 ร.ร.อนุบาลตราด สพฐ.  รางวลัเหรียญทองแดง 

18 1120540130 เดก็ชายปิติภูมิ  บุตรศรีวงษ ์ ป.6 ร.ร.มารดานุสรณ์ สช.  รางวลัเหรียญทองแดง 

19 1120540131 เดก็หญิงพิมพช์นก  เพียรประเสริฐ ป.6 ร.ร.มารดานุสรณ์ สช.  รางวลัเหรียญทองแดง 

20 1120540029 เดก็หญิงพิศุทธิภรณ์  ชามาดา ป.6 ร.ร.อนุบาลตราด สพฐ.  รางวลัเหรียญทองแดง 

21 1120540030 เดก็หญิงภคพร  ครุวรรณ์ ป.6 ร.ร.อนุบาลตราด สพฐ.  รางวลัเหรียญทองแดง 

22 1120540031 เดก็หญิงภคมณ  โกญจนพนัธ์ ป.6 ร.ร.อนุบาลตราด สพฐ.  รางวลัเหรียญทองแดง 

23 1120540133 เดก็หญิงรินทร์ณภทัร  แกว้ก าเหนิดพงษ ์ ป.6 ร.ร.มารดานุสรณ์ สช.  รางวลัเหรียญทองแดง 

24 1120540134 เดก็ชายวนัโด  อึง ป.6 ร.ร.มารดานุสรณ์ สช.  รางวลัเหรียญทองแดง 

25 1120540135 เดก็ชายวายพุทัธ์  ธนากิจ ป.6 ร.ร.มารดานุสรณ์ สช.  รางวลัเหรียญทองแดง 

 


