
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศรายช่ือและห้องสอบ 

กิจกรรมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
ปีการศึกษา 2562 

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 
ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
วันอาทิตย์ท่ี 26 มกราคม 2563 

ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

ห้องสอบที่ 1 อาคาร 6 ห้อง 622 
 

ล าดับที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกลุ โรงเรียน ลายมือชื่อ 
1 62001 เด็กชายนิชคุณ  กันทะชมภู สิ่นหมิน  
2 62002 เด็กชายนพสวัชร  เณรพัด สิ่นหมิน  
3 62003 เด็กหญิงจุฑาภัค  นวลทิม สิ่นหมิน  
4 62004 เด็กหญิงธนัชภร  เพ็ญน้อย สิ่นหมิน  
5 62005 เด็กหญิงพรทิพา  นพมณีไพศาล สิ่นหมิน  
6 62006 เด็กหญิงจริภิญญา  เนตรโม สิ่นหมิน  
7 62007 เด็กชายณัชพล  แพพวก สิ่นหมิน  
8 62008 เด็กชายจตรุภัทร  สุพัฒน ์ สิ่นหมิน  
9 62009 เด็กหญิงวศินี  พรอ านวยทรัพย ์ สิ่นหมิน  
10 62010 เด็กชายธีรภัทร  บุญลาภ สิ่นหมิน  
11 62011 เด็กชายรชต  สุขประเสริฐ สิ่นหมิน  
12 62012 เด็กชายพิชัย  สุขสบาย สิ่นหมิน  
13 62013 เด็กหญิงนัจระวี  ไตรถาวร สิ่นหมิน  
14 62014 เด็กชายณัฐชนน    ส าเภาเงิน เซนต์นิโกลาส  
15 62015 เด็กชายภัคสถิต  ทะมานนท์ เซนต์นิโกลาส  
16 62016 เด็กชายณภัทร   ปานหน ู อนุบาลพิษณุโลก  
17 62017 เด็กชายเตชินท์  นิธิธันยกานต ์ อนุบาลพิษณุโลก  
18 62018 เด็กชายพชร   อุนะพ านัก อนุบาลพิษณุโลก  
19 62019 เด็กชายสรวิชญ ์  ศรียา อนุบาลพิษณุโลก  
20 62020 เด็กหญิงณภัทร  วงศ์จรญูโรจน ์ อนุบาลพิษณุโลก  
21 62021 เด็กหญิงพรรณปพร  ยศปัญญา อนุบาลพิษณุโลก  
22 62022 เด็กหญิงสุวชา   อาจวิชัย อนุบาลพิษณุโลก  
23 62023 เด็กหญิงภัทรพร  สร้อยเพชรเกษม อนุบาลพิษณุโลก  
24 62024 เด็กชายเขตนาคา   นาคะประเสรฐิ อนุบาลพิษณุโลก  
25 62025 เด็กชายณัฐดนัย   มหิตธ ิ อนุบาลพิษณุโลก  
26 62026 เด็กชายณัฐกติติ ์  ล ี อนุบาลพิษณุโลก  
27 62027 เด็กชายวรณัฎฐ ์  จีนด้วง อนุบาลพิษณุโลก  
28 62028 เด็กชายนิธิศ   เข้มม ี อนุบาลพิษณุโลก  
29 62029 เด็กชายปัณณทัฎท ์  คงเกษม อนุบาลพิษณุโลก  
30 62030 เด็กชายรตันรังสรรค ์  แก่นมณ ี อนุบาลพิษณุโลก  
31 62031 เด็กชายชายแดน   วัฒนปัญโญ อนุบาลพิษณุโลก  
32 62032 เด็กหญิงอฑิชา   จินดาพงษ ์ อนุบาลพิษณุโลก  
33 62033 เด็กหญิงอรชพร   เลี่ยมสกุล อนุบาลพิษณุโลก  
34 62034 เด็กหญิงนภสร   มั่นระวัง อนุบาลพิษณุโลก  
35 62035 เด็กชายภูเมฆา  เค้ามงคลกิจ อนุบาลพิษณุโลก  

 



 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
วันอาทิตย์ท่ี 26 มกราคม 2563 

ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

ห้องสอบที่ 2 อาคาร 6 ห้อง 623 
 

ล าดับที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกลุ โรงเรียน ลายมือชื่อ 
1 62036 เด็กหญิงพิมสิริ  สาพมิราช สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
2 62037 เด็กหญิงภรภัทร  วีระเวช สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
3 62038 เด็กหญิงภรูิชญา  เปี่ยมคล้า สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
4 62039 เด็กชายณัชภพ   ปลั่งกลาง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
5 62040 เด็กชายณัฐนนท์  เนียมเหลี่ยม จ่าการบุญ  
6 62041 เด็กชายปัญณวิชญ์  ฟักแฝง จ่าการบุญ  
7 62042 เด็กชายวรภรั  บัวอิ่มพันธ์ จ่าการบุญ  
8 62043 เด็กชายบุรินทร์  มีชาวนา จ่าการบุญ  
9 62044 เด็กชายรัชชานนท์  แร้งเกี้ยว จ่าการบุญ  
10 62045 เด็กชายภัทรพล  ช้างเผือก จ่าการบุญ  
11 62046 เด็กหญิงวรรณลักษณ์ สมบตัิสวสัดิ์ จ่าการบุญ  
12 62047 เด็กหญิงณัฎฐา  อารีย ์ จ่าการบุญ  
13 62048 เด็กหญิงอภิชาดา  ณ พัทลุง จ่าการบุญ  
14 62049 เด็กชายภูมมิินทร์  จันทร์จติร จ่าการบุญ  
15 62050 เด็กชายธนกฤต  โม้พวง จ่าการบุญ  
16 62051 เด็กชายภรูิวัฒน์  กิวงพรม จ่าการบุญ  
17 62052 เด็กหญิงอรุนลักษณ์  ธานีธีรโชต ิ จ่าการบุญ  
18 62053 เด็กหญิงวิภาดา ปลอดภัย จ่าการบุญ  
19 62054 เด็กชายณัฐพัชร์  แก้วศรีขาว จ่าการบุญ  
20 62055 เด็กหญิงกมลชนก  ทักษิณ จ่าการบุญ  
21 62056 เด็กหญิงทรรศมลพร  ประสงค์วีรวุฒิ จ่าการบุญ  
22 62057 เด็กหญิงพิชชาภา  เรืองจุ้ย โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
23 62058 เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์จะบวก โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
24 62059 เด็กชายพัชรพล  ติวุตานนท ์ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
25 62060 เด็กชายศุภกติติ์  รอดพงษา โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
26 62061 เด็กชายภากร  สุขช่ืน โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
27 62062 เด็กชายนภัทร  อายุยืน โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
28 62063 เด็กหญิงอิสรีย์  ธีรภาพบวช โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
29 62064 เด็กชายกฤตภาส  ถาค า สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
30     
31     
32     
33     
34     
35     

 
 



 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
วันอาทิตย์ท่ี 26 มกราคม 2563 

ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

ห้องสอบที่ 3 อาคาร 6 ห้อง 624 
 

ล าดับที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกลุ โรงเรียน ลายมือชื่อ 
1 62065 เด็กชายญาณวุฒิ  ภิญโญ   สิ่นหมิน  
2 62066 เด็กชายปุณณัตถ ์ พ่วงกระทุ่ม สิ่นหมิน  
3 62067 เด็กชายณัฐภัทร  อินทร์ยัง สิ่นหมิน  
4 62068 เด็กชายอภิรักษ์  สุวรรณแก้ว สิ่นหมิน  
5 62069 เด็กชายภัทรกร  ยอดเพชร   สิ่นหมิน  
6 62070 เด็กชายเมธสั  ฉัตรเงิน   สิ่นหมิน  
7 62071 เด็กชายวัณณุวรรธน ์ โคตรเสนา สิ่นหมิน  
8 62072 เด็กชายศรณัฐ  สรรคชา สิ่นหมิน  
9 62073 เด็กชายพัฒนพล  เทียนพันธ ์ สิ่นหมิน  
10 62074 เด็กชายวีร์วรศิ  วณิชชาภิวงศ์ สิ่นหมิน  
11 62075 เด็กชายทนาทิป  เฟื่องอิ่ม   สิ่นหมิน  
12 62076 เด็กหญิงจริชยา  เกตุหอม สิ่นหมิน  
13 62077 เด็กชายสิงหวัฒน์  ทองค า สิ่นหมิน  
14 62078 เด็กหญิงอรกญัญา  วัฒนไพโรจน์รตัน์ สิ่นหมิน  
15 62079 เด็กหญิงมนสันันท์  แก้วนิล สิ่นหมิน  
16 62080 เด็กหญิงจริาพร  ฉิมชาวนา สิ่นหมิน  
17 62081 เด็กชายพลพรรณ  เหลี่ยมจุ้ย สิ่นหมิน  
18 62082 เด็กชายทศวรรษ  จินดามณ ี สิ่นหมิน  
19 62083 เด็กหญิงสรัญญรตัน์  ไกรกิจราษฎร์ สิ่นหมิน  
20 62084 เด็กหญิงจริัชยา  ผูกพานิช สิ่นหมิน  
21 62085 เด็กชายรตันกรณ์  สุระเสยีง สิ่นหมิน  
22 62086 เด็กชายวรรณวิทย์  แสนทอง สิ่นหมิน  
23 62087 เด็กชายกฤตภาส  คงหุ่น สิ่นหมิน  
24 62088 เด็กชายปุญญวัจน์  ศรีทอง สิ่นหมิน  
25 62089 เด็กชายภรูินทร์  กลิ่นหอม สิ่นหมิน  
26 62090 เด็กชายวายุห์นันต์  สังข์วงษา สิ่นหมิน  
27 62091 เด็กชายศตวรรษ  วังศิลป ์ สิ่นหมิน  
28 62092 เด็กชายสริวิชญ์  อาภัสระวิโรจน ์ สิ่นหมิน  
29 62093 เด็กชายกันตพงษ์  วงษาวดี สิ่นหมิน  
30 62094 เด็กชายนิติภมูิ  พิงส านัก สิ่นหมิน  
31 62095 เด็กชายศุภกฤต  บุญประวตั ิ สิ่นหมิน  
32 62096 เด็กชายธีรศักดิ ์ รอทอง สิ่นหมิน  
33 62097 เด็กหญิงจดิาภา  ด ารงวัฒนะสุข สิ่นหมิน  
34 62098 เด็กหญิงทิพย์หทัย  เขื่อนแก้ว สิ่นหมิน  
35 62099 เด็กหญิงปรยิากร  ทองสนิท สิ่นหมิน  

 
 



 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
วันอาทิตย์ท่ี 26 มกราคม 2563 

ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

ห้องสอบที่ 4 อาคาร 6 ห้อง 625 
 

ล าดับที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกลุ โรงเรียน ลายมือชื่อ 
1 62100 เด็กหญิงรวีนาถ  ศรีรพีพัฒน์ สิ่นหมิน  
2 62101 เด็กหญิงวรวรี ์ ฤทธิ์ทรัพย์ สิ่นหมิน  
3 62102 เด็กหญิงสรลัชนา  เลาะเซ็มวัน สิ่นหมิน  
4 62103 เด็กหญิงสุธาสิน ี ศรีชาติ สิ่นหมิน  
5 62104 เด็กหญิงสุพรรษา  ธูปกลิ่น สิ่นหมิน  
6 62105 เด็กหญิงกุลธารินทร ์ ไชยบุรินทร ์ สิ่นหมิน  
7 62106 เด็กหญิงขวัญข้าว  รักศักดิ์สยาม สิ่นหมิน  
8 62107 เด็กหญิงณัฐนิช   จันทร์ก าเนิด สิ่นหมิน  
9 62108 เด็กหญิงธมลวรรณ  ธรรมชัย สิ่นหมิน  
10 62109 เด็กหญิงพรหมภสัสร  เขื่อนแก้ว สิ่นหมิน  
11 62110 เด็กหญิงเพราพิลาส  แดงด้วง สิ่นหมิน  
12 62111 เด็กหญิงธนน์ธรณ์  แก้วกระจ่างสนิธ์ สิ่นหมิน  
13 62112 เด็กหญิงมสัจิมาพร เม็กเก้นล็อค เซนต์นิโกลาส  
14 62113 เด็กหญิงศริประภา  สมัยครีพ เซนต์นิโกลาส  
15 62114 เด็กหญิงเทอรร์ีส เอนเจอลี คาเนียเตะ เซนต์นิโกลาส  
16 62115 เด็กชายวชิรธร      นันตวงศ ์ เซนต์นิโกลาส  
17 62116 เด็กหญิงรฐาฑิตรา  ปู่ซึ้ง อนุบาลพิษณุโลก  
18 62117 เด็กหญิงสิราวรรณ  หน่อแก้ว อนุบาลพิษณุโลก  
19 62118 เด็กหญิงอธิชา  สุขป้อม อนุบาลพิษณุโลก  
20 62119 เด็กหญิงกัญญพัชร  ดวงปัญญาสวา่ง อนุบาลพิษณุโลก  
21 62120 เด็กหญิงขวัญรว ี ม่วงสวน อนุบาลพิษณุโลก  
22 62121 เด็กชายชนะเดช   ติกะมาตย ์ อนุบาลพิษณุโลก  
23 62122 เด็กชายก้องสกุล  สักกายะกรมงคล อนุบาลพิษณุโลก  
24 62123 เด็กหญิงหทัยภัทร  จันทร์วงค ์ อนุบาลพิษณุโลก  
25 62124 เด็กหญิงปณัฑิตา  ธนะสีลังกูร อนุบาลพิษณุโลก  
26 62125 เด็กหญิงสุพนิตา  บุญไทย อนุบาลพิษณุโลก  
27 62126 เด็กหญิงกานตร์ว ี  ชูดอกไม ้ อนุบาลพิษณุโลก  
28 62127 เด็กหญิงพาขวัญ   ตันรัตนวงศ ์ อนุบาลพิษณุโลก  
29 62128 เด็กชายนพกร  สาระใต ้ อนุบาลพิษณุโลก  
30 62129 เด็กชายฟิสิกส ์ เอิบสภาพ อนุบาลพิษณุโลก  
31 62130 เด็กชายวริศ   วาดสันทัด อนุบาลพิษณุโลก  
32 62131 เด็กชายจิรกร   ดาราวิทยากร อนุบาลพิษณุโลก  
33 62132 เด็กชายปิยวิสิฐ  ปฏิยุทธพิริยการ อนุบาลพิษณุโลก  
34 62133 เด็กชายกฤษณะ ช่ืนสมสุข อนุบาลพิษณุโลก  
35 62134 เด็กชายศุภวิชญ ์ วรรณฤกษ์งาม อนุบาลพิษณุโลก  

 
 



 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
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ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

ห้องสอบที่ 5 อาคาร 6 ห้อง 626 
 

ล าดับที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกลุ โรงเรียน ลายมือชื่อ 
1 62135 เด็กชายธรรมลักษณ ์ อริยธรรมนติย ์ อนุบาลพิษณุโลก  
2 62136 เด็กชายธนัทภัทร  จิวประภากรกลุ อนุบาลพิษณุโลก  
3 62137 เด็กหญิงชุติพันธ์ุ  เหลีย่มเจริญ อนุบาลพิษณุโลก  
4 62138 เด็กหญิงอชิรญา  บุญเก๊ะ อนุบาลพิษณุโลก  
5 62139 เด็กหญิงปณิตา  อมรวิภาดา อนุบาลพิษณุโลก  
6 62140 เด็กหญิงชญาภา  นันทนาพรชัย อนุบาลพิษณุโลก  
7 62141 เด็กหญิงชรินรัตน ์ เจรญิบุญ อนุบาลพิษณุโลก  
8 62142 เด็กหญิงพิชญ์กานต ์  พุดดี อนุบาลพิษณุโลก  
9 62143 เด็กหญิงตณิณา  บาร์รอน อนุบาลพิษณุโลก  
10 62144 เด็กหญิงพรรณปพร  ชุ่มธิ อนุบาลพิษณุโลก  
11 62145 เด็กหญิงอุรุชา  เจียรละมุน อนุบาลพิษณุโลก  
12 62146 เด็กหญิงวริศรา  กะเหล็งเปา อนุบาลพิษณุโลก  
13 62147 เด็กหญิงปณุยนุช  ค าพรม อนุบาลพิษณุโลก  
14 62148 เด็กหญิงอัยรินทร ์  พงศ์ธนกิตติ์ อนุบาลพิษณุโลก  
15 62149 เด็กหญิงธัญวรัตณ์  ง้ิวท่ัง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
16 62150 เด็กหญิงนันท์ธนัตย์  รุ่งทิวาสุวรรณ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
17 62151 เด็กหญิงภัทราภรณ์  พระนาค สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
18 62152 เด็กหญิงศภุนุช  นาคเจือทอง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
19 62153 เด็กหญิงศภุาพิชญ์  ศรีทองค า สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
20 62154 เด็กชายชวินธร  ปั้นด ี สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
21 62155 เด็กชายพัญญส์กลุ  ธนกิจพันธ์สกุล สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
22 62156 เด็กชายมนุเชษฐ์  วิชิตนาค สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
23 62157 เด็กชายรวีพล  ไปบน สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
24 62158 เด็กชายวิญญ์พิศุทธ์ิ  พูลสวัสดิ ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
25 62159 เด็กชายอชิรวิชญ์  ใจอารีย ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
26 62160 เด็กชายธิษณ์  ทนุเสริม สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
27 62161 เด็กชายภาสก าภู  เชนรัชชสิทธ์ิ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
28 62162 เด็กชายวิสุทธา  หอวรรณภากร สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
29 62163 เด็กชายสาธติ  พวงมาล ี สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
30 62164 เด็กชายณรภัทร  ตุงคะสูต จ่าการบุญ  
31 62165 เด็กชายนครินทร ์ คงหน ู จ่าการบุญ  
32 62166 เด็กชายพีรวัส  วงศ์ประชารัตน ์ จ่าการบุญ  
33 62167 เด็กหญิงวีรยา  บัวส าเริง จ่าการบุญ  
34 62168 เด็กหญิงกัญญวรา  กลิ่นเกษร จ่าการบุญ  
35 62169 เด็กหญิงรณีรตัน ์ บัวโคก จ่าการบุญ  
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ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

ห้องสอบที่ 6 อาคาร 6 ห้อง 627 
 

ล าดับที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกลุ โรงเรียน ลายมือชื่อ 
1 62170 เด็กหญิงภัทราพร  ทิณเสวก จ่าการบุญ  
2 62171 เด็กหญิงศริิกมล  สัทธานนท์ จ่าการบุญ  
3 62172 เด็กหญิงทัศพร  มีไชโย จ่าการบุญ  
4 62173 เด็กหญิงภคัจิรา  มณีสาร จ่าการบุญ  
5 62174 เด็กหญิงอัคคณัฐ พันมา จ่าการบุญ  
6 62175 เด็กหญิงณัฐกฤตา ส าราญวงค ์ จ่าการบุญ  
7 62176 เด็กหญิงปภาดา กาวีวงศ ์ จ่าการบุญ  
8 62177 เด็กหญิงฬีญากรณ์ ธูปหอม จ่าการบุญ  
9 62178 เด็กชายกันต์ธัช พันธุ จ่าการบุญ  
10 62179 เด็กชายนันทิพัฒน์ รังษิมาศ จ่าการบุญ  
11 62180 เด็กหญิงอภิชา  ตาลเยีย่น จ่าการบุญ  
12 62181 เด็กหญิงสิร์นริน  เสนายตุิธรรม จ่าการบุญ  
13 62182 เด็กหญิงลิดา  ปลอดภัย จ่าการบุญ  
14 62183 เด็กหญิงพิมพ์รภัส  เหลืองวิโรจน ์ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
15 62184 เด็กชายจักรพันธ์  บุตรเช้ือ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
16 62185 เด็กชายนครินทร์  อมรวิภาดา โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
17 62186 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภาณเุจต โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
18 62187 เด็กชายธรรมาวิทย์  ระลึกมลู โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
19 62188 เด็กชายอิศเรศ  ดาวเรือง โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
20 62189 เด็กชายกิตติธัช  พุ่มโกมล โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
21 62190 เด็กชายธนพงษ์  ปานรอด โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
22 62191 เด็กชายณัฐวัศ  เกดิบึงพร้าว โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
23 62192 เด็กชายธนทัต  ถวิลประภา โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
24 62193 เด็กหญิงกรกนก คณุวุฒิด ี โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
25 62194 เด็กหญิงกฤตจญภรณ์ เถื่อนเครือวัลย ์ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
26 62195 เด็กชายวทัญญู  งานพิชิตชัย โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
27 62196 เด็กชายณวัฒน์  ไรอัน ดัฟฟิลด ์ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
28 62197 เด็กชายธนัท  ตั้งสกุลเรืองไล โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
29 62198 เด็กชายปิยวัชร์  อินทรค า โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
30 62199 เด็กชายรามจิตติ  เพิ่มพล โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
31 62200 เด็กชายญาณวรตุม์  ดีช ู โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
32     
33     
34     
35     

 
 



 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
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ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

ห้องสอบที่ 7 อาคาร 6 ห้อง 632 
 

ล าดับที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกลุ โรงเรียน ลายมือชื่อ 
1 62201 เด็กชายชยุตม์  อัศวสมัฤทธ์ิ สิ่นหมิน  
2 62202 เด็กชายณภัทร  มณีโชต ิ  สิ่นหมิน  
3 62203 เด็กชายศุภวิชญ ์ ช านาญต่าย สิ่นหมิน  
4 62204 เด็กชายสริภัทร  เมธาภัทร   สิ่นหมิน  
5 62205 เด็กชายคมชาญ  นักระนาด   สิ่นหมิน  
6 62206 เด็กชายจิรกติติ ์ ตองกลิ่น   สิ่นหมิน  
7 62207 เด็กชายณัทพล  โฉมส าเภา   สิ่นหมิน  
8 62208 เด็กชายกษิดิ์เดช  แก้วเอี่ยม สิ่นหมิน  
9 62209 เด็กชายกนกภาม  กิ่งแก้ววัฒน ์ สิ่นหมิน  
10 62210 เด็กชายชนินทร์  บุญวังแร ่  สิ่นหมิน  
11 62211 เด็กชายปิยะฉตัฒ์  ผิวอ่อนด ี  สิ่นหมิน  
12 62212 เด็กชายอภิวิชญ์  ชุติปัญญาภรณ ์ สิ่นหมิน  
13 62213 เด็กชายคณพศ  มีชัย สิ่นหมิน  
14 62214 เด็กชายธกร  แพรม้วน สิ่นหมิน  
15 62215 เด็กชายพิชภูมิ  หนุนทอง   สิ่นหมิน  
16 62216 เด็กหญิงณัชชา  แสงธาราทิพย์   สิ่นหมิน  
17 62217 เด็กหญิงธนวรรณ  ใจพันธุ ์  สิ่นหมิน  
18 62218 เด็กหญิงลักษณาปวณี์  ค าจริง สิ่นหมิน  
19 62219 เด็กหญิงวรพินทร์  แจ้งแยม้ สิ่นหมิน  
20 62220 เด็กหญิงศศภิากร  โพธิ์หวังประสทิธ์ิ สิ่นหมิน  
21 62221 เด็กหญิงณัฐนรี  คชนิล สิ่นหมิน  
22 62222 เด็กหญิงณภสันันท์  เกตุหอม สิ่นหมิน  
23 62223 เด็กหญิงอัฐพิณญา  ศิรสิังข ์  สิ่นหมิน  
24 62224 เด็กหญิงณัฐปภสัร์  อ่องอร่าม   สิ่นหมิน  
25 62225 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  เกตสุิงห์สร้อย สิ่นหมิน  
26 62226 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปัญญาถา   สิ่นหมิน  
27 62227 เด็กหญิงเบญญาภา  ศิริชัยสุทธิกร สิ่นหมิน  
28 62228 เด็กหญิงสลลิลา  คงถาวร   สิ่นหมิน  
29 62229 เด็กหญิงเบญญาภา  ศิริวัตร   สิ่นหมิน  
30 62230 เด็กหญิงดวงเดือน  ปาณะกลุ   สิ่นหมิน  
31 62231 เด็กหญิงธัญญาภรณ ์ เพชรทองธนกุล สิ่นหมิน  
32 62232 เด็กหญิงปรินันต ์ ปัญญา   สิ่นหมิน  
33 62233 เด็กหญิงธัญดา  พรหมเมศ สิ่นหมิน  
34 62234 เด็กหญิงปรญิาดา  แก้วกลัด สิ่นหมิน  
35 62235 เด็กชายเรวตัน ์ ปารีศร ี สิ่นหมิน  
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ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

ห้องสอบที่ 8 อาคาร 6 ห้อง 633 
 

ล าดับที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกลุ โรงเรียน ลายมือชื่อ 
1 62236 เด็กชายเมธาว ี หอมเชย สิ่นหมิน  
2 62237 เด็กชายวัฒน์ธนสรรค ์ พวงสุดา สิ่นหมิน  
3 62238 เด็กชายธนาปิยวัชร ์ หน่อแก้วงาม สิ่นหมิน  
4 62239 เด็กชายวสุพล  เปลี่ยนขุนทด สิ่นหมิน  
5 62240 เด็กชายนิพัทธ์  สิงหเดช สิ่นหมิน  
6 62241 เด็กหญิงวรกานต ์ ศรไีชยเจรญิวงศ์ สิ่นหมิน  
7 62242 เด็กหญิงลภัสรดา  ปุ่นน้อย สิ่นหมิน  
8 62243 เด็กหญิงวิรญัชนา  แช่มชื่น สิ่นหมิน  
9 62244 เด็กหญิงนันทิกานต ์ นุชพงษ์ สิ่นหมิน  
10 62245 เด็กชายกฤษฎิ ์ คงภ ู สิ่นหมิน  
11 62246 เด็กชายรัชตา  พัฒนรักษ ์ สิ่นหมิน  
12 62247 เด็กชายเจตสฤษฎิ์  อ่วมผึ้ง สิ่นหมิน  
13 62248 เด็กชายญาณาธิป  ตันเยี่ยน สิ่นหมิน  
14 62249 เด็กชายชินพัฒน์  วุฒิยากร สิ่นหมิน  
15 62250 เด็กชายเตชสิทธ์ิ  มาทับพงษ ์ สิ่นหมิน  
16 62251 เด็กชายธนพจน์  ก่อวุฒิพงศ์ สิ่นหมิน  
17 62252 เด็กชายนราธิป  แซ่อุ้ย สิ่นหมิน  
18 62253 เด็กชายพุฒิพงศ์  กะรัมย ์ สิ่นหมิน  
19 62254 เด็กชายสเุมธ  ไชยโย สิ่นหมิน  
20 62255 เด็กชายกวินภพ  ภู่พันธ์มิตร สิ่นหมิน  
21 62256 เด็กหญิงเพญ็พิชชา  มณเฑียร สิ่นหมิน  
22 62257 เด็กหญิงพิชชาภา  รื่นชด สิ่นหมิน  
23 62258 เด็กหญิงภัทรจาริน  อินโอภาส สิ่นหมิน  
24 62259 เด็กหญิงศตพร  ขอบทอง สิ่นหมิน  
25 62260 เด็กหญิงอภญิญา  ศฤงฆ์อนันต ์ สิ่นหมิน  
26 62261 เด็กหญิงชนมณี  วุฒิกัมพล สิ่นหมิน  
27 62262 เด็กชายธราธิป  ธงชัย สิ่นหมิน  
28 62263 เด็กชายสริภพ  พฤทธ์ิพาณิชย ์ สิ่นหมิน  
29 62264 เด็กชายธีรพล  เสาวรภย ์ สิ่นหมิน  
30 62265 เด็กชายณัทฐพสิิทธ์ิ  ธูปพนม สิ่นหมิน  
31 62266 เด็กชายชยากร  พรมเขียว สิ่นหมิน  
32 62267 เด็กชายณฏัฐวิโรจน ์ บัวดิษฐ์ สิ่นหมิน  
33 62268 เด็กชายฐานิต  จอนค า สิ่นหมิน  
34 62269 เด็กชายวรัทยา  หยวกยง สิ่นหมิน  
35 62270 เด็กชายจุฑานนท ์ บุญเลิศ สิ่นหมิน  

 
 



 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
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ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

ห้องสอบที่ 9 อาคาร 6 ห้อง 634 
 

ล าดับที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกลุ โรงเรียน ลายมือชื่อ 
1 62271 เด็กชายฉัตรวิรุฬห ์ ภักดีวงศ์ สิ่นหมิน  
2 62272 เด็กชายธนัฐกรณ ์ อู่พุฒินันท์ สิ่นหมิน  
3 62273 เด็กชายพัสกร  รมณียกุล สิ่นหมิน  
4 62274 เด็กชายอภิชา  ขุนมธุรสปฐม สิ่นหมิน  
5 62275 เด็กชายกอปรบญุ  บุญกอแก้ว สิ่นหมิน  
6 62276 เด็กชายบดินทร ์ เลี่ยมสกลุ สิ่นหมิน  
7 62277 เด็กชายบวรศริิ  ถาวรชาต ิ สิ่นหมิน  
8 62278 เด็กชายภูบดินทร์  ป้อมจักรศลิป ์ สิ่นหมิน  

9 62279 เด็กชายสรชาต ิ สิงหเดช สิ่นหมิน  
10 62280 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  มตุะระ สิ่นหมิน  
11 62281 เด็กหญิงพรจรัส  คุม้จุ้ย สิ่นหมิน  
12 62282 เด็กหญิงภรูิชญา  สุวรรณแก้ว สิ่นหมิน  
13 62283 เด็กหญิงรสิตา  สินจ านงค ์ สิ่นหมิน  
14 62284 เด็กหญิงรตันวรินทร์  ปานภู่ทอง สิ่นหมิน  
15 62285 เด็กหญิงธัญชนก  ปิ่นป้อง สิ่นหมิน  
16 62286 เด็กหญิงฐิตภิัทร  บุญไทยชุบ สิ่นหมิน  
17 62287 เด็กหญิงฐิตริัตน์  ไชยรา สิ่นหมิน  
18 62288 เด็กหญิงณัฐภัทร  ตุ่นหรัด สิ่นหมิน  
19 62289 เด็กหญิงเตชิน ี มีมาก สิ่นหมิน  
20 62290 เด็กหญิงพธู  ธรรมโณ สิ่นหมิน  
21 62291 เด็กหญิงภรูิชญา  เจริญสันติ  สิ่นหมิน  
22 62292 เด็กหญิงวริศรา  จ้อยทอง สิ่นหมิน  
23 62293 เด็กหญิงวิรงรอง  คล้ายหัด สิ่นหมิน  
24 62294 เด็กหญิงพรไพลิน  อุณฑพันธ์ุ สิ่นหมิน  
25 62295 เด็กหญิงกุลธดิา  ศิริโชตไิพบูลย ์ อนุบาลโรจนวิทย ์  
26 62296 เด็กหญิงจณิัฐตา  ศิรสิัมพันธ์ อนุบาลโรจนวิทย ์  
27 62297 เด็กหญิงวรางคณา  สุขมาก อนุบาลโรจนวิทย ์  
28 62298 เด็กหญิงฉัตรธิดา  ทองจันทร ์ อนุบาลโรจนวิทย ์  
29 62299 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แจ้งตรง อนุบาลโรจนวิทย ์  
30 62300 เด็กหญิงนันท์นภสั  ด้วงมั่ง อนุบาลโรจนวิทย ์  
31 62301 เด็กหญิงปรดีียา  ทองจันทร์ อนุบาลโรจนวิทย ์  
32 62302 เด็กหญิงชุติกาญจน ์ สุขเกษม อนุบาลโรจนวิทย ์  
33 62303 เด็กหญิงพาขวัญ  อุนทุโร อนุบาลโรจนวิทย ์  
34 62304 เด็กหญิงณัฐณิชา  เขียวบ้านยาง อนุบาลโรจนวิทย ์  
35 62305 เด็กชายญาณวุฒิ  สุ่มเนตร อนุบาลโรจนวิทย ์  

 
 



 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
วันอาทิตย์ท่ี 26 มกราคม 2563 

ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

ห้องสอบที่ 10 อาคาร 6 ห้อง 635 
 

ล าดับที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกลุ โรงเรียน ลายมือชื่อ 
1 62306 เด็กชายกันต์กวี  บัวพรหม อนุบาลโรจนวิทย ์  
2 62307 เด็กหญิงรัฐญาภรณ์  เกตุทอง อนุบาลโรจนวิทย ์  
3 62308 เด็กชายศุภวิชญ ์ แจ่มชาวนา อนุบาลโรจนวิทย ์  
4 62309 เด็กหญิงกนกวรรณ  สอนผึ้ง อนุบาลโรจนวิทย ์  
5 62310 เด็กชายคู่บุญ  เกษมทรัพย ์ อนุบาลโรจนวิทย ์  
6 62311 เด็กชายณัฐกรณ ์ อูปทอง อนุบาลโรจนวิทย ์  
7 62312 เด็กชายธนดล  คงสมบัต ิ อนุบาลโรจนวิทย ์  
8 62313 เด็กชายชัยนันท์  สายน้อย อนุบาลโรจนวิทย ์  
9 62314 เด็กหญิงชินาธิป  ภู่ส าล ี อนุบาลโรจนวิทย ์  
10 62315 เด็กชายเอกธนตนันท์   แตงเกิด อนุบาลโรจนวิทย ์  
11 62316 เด็กชายธนกร   คลังภักด ี อนุบาลโรจนวิทย ์  
12 62317 เด็กชายสุวิศิษฏ์  สุวรรณมุสิโก อนุบาลโรจนวิทย ์  
13 62318 เด็กชายวิชยุตม์  เสนานุช อนุบาลโรจนวิทย ์  
14 62319 เด็กหญิงสุรียล์ักษณ์  บุญกอแก้ว อนุบาลโรจนวิทย ์  
15 62320 เด็กชายนันทิพัฒน์  วงศ์อุ้ย อนุบาลโรจนวิทย ์  
16 62321 เด็กชายสุธรีภัทร  จินตรักษ ์ อนุบาลโรจนวิทย ์  
17 62322 เด็กหญิงกมลพร  วงศา อนุบาลโรจนวิทย ์  
18 62323 เด็กชายสริวิชญ์  วามะสุรีย ์ อนุบาลโรจนวิทย ์  
19 62324 เด็กหญิงพิมพ์วิไล  นาคปาน อนุบาลโรจนวิทย ์  
20 62325 เด็กชายก้องกิดากร   นุชสาคร อนุบาลโรจนวิทย ์  
21 62326 เด็กชายพรภวิษย์  คงมา อนุบาลโรจนวิทย ์  
22 62327 เด็กชายบูรพา  มสีีบัว อนุบาลโรจนวิทย ์  
23 62328 เด็กชายกิตติพัศ  พูลทวี อนุบาลโรจนวิทย ์  
24 62329 เด็กชายจิรวัฒน์  โพธิ์ศร ี อนุบาลโรจนวิทย ์  
25 62330 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เอี่ยมอ่อน อนุบาลโรจนวิทย ์  
26 62331 เด็กชายบวรทัต  สีแว่น อนุบาลโรจนวิทย ์  
27 62332 เด็กหญิงเก้ากณัญา  สายหยุด อนุบาลโรจนวิทย ์  
28 62333 เด็กชายญาณภัทร  โพธ์ิดง อนุบาลโรจนวิทย ์  
29 62334 เด็กหญิงชลธิชา  พงษ์สันต ิ อนุบาลโรจนวิทย ์  
30 62335 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีแก้ว อนุบาลโรจนวิทย ์  
31 62336 เด็กชายณัชพล  พรมสีนอง อนุบาลโรจนวิทย ์  
32 62337 เด็กหญิงณัฐยา  เสนห่า อนุบาลโรจนวิทย ์  
33 62338 เด็กหญิงธนพร  ค าผัด อนุบาลโรจนวิทย ์  
34 62339 เด็กชายชนกนารถ  ชาติวรรณ อนุบาลโรจนวิทย ์  
35 62340 เด็กชายชนกานต์  เซ้งเครือ อนุบาลโรจนวิทย ์  

 
 



 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
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ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

ห้องสอบที่ 11 อาคาร 6 ห้อง 636 
 

ล าดับที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกลุ โรงเรียน ลายมือชื่อ 
1 62341 เด็กชายชินรัชต  พุ่มไม ้ อนุบาลโรจนวิทย ์  
2 62342 เด็กชายศิรภัทร  เหมฤด ี อนุบาลโรจนวิทย ์  
3 62343 เด็กชายเจษฎาชัย  ไปบล อนุบาลโรจนวิทย ์  
4 62344 เด็กชายสถาปตัย์  ทองค า อนุบาลโรจนวิทย ์  
5 62345 เด็กหญิงกชกร  รักศักดิส์ยาม อนุบาลโรจนวิทย ์  
6 62346 เด็กหญิงศริิกัลยา  พลคะชินทรานนท์ อนุบาลโรจนวิทย ์  
7 62347 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ลิ้มเรืองแก้ว อนุบาลโรจนวิทย ์  
8 62348 เด็กหญิงปาณัทยา  มั่นมา อนุบาลโรจนวิทย ์  
9 62349 เด็กหญิงอภิชญา  ใหญจ่ันทึก อนุบาลโรจนวิทย ์  
10 62350 เด็กหญิงธยานี  คุ้มรักษา อนุบาลโรจนวิทย ์  
11 62351 เด็กชายปัณณพัชร ขันธบุตร อนุบาลโรจนวิทย ์  
12 62352 เด็กหญิงจติรพิชชา ลอจิตร ์ อนุบาลโรจนวิทย ์  
13 62353 เด็กหญิงพัทธนันท์ ศิริมาตย ์ อนุบาลโรจนวิทย ์  
14 62354 เด็กหญิงนันทภัค ป้องแก้ว อนุบาลโรจนวิทย ์  
15 62355 เด็กชายสรุกฤษฎิ์ สุขเกดิ อนุบาลโรจนวิทย ์  
16 62356 เด็กชายพัฒนศักดิ์ ญานะค า อนุบาลโรจนวิทย ์  
17 62357 เด็กหญิงชนาภา ช่างพินิจ อนุบาลโรจนวิทย ์  
18 62358 เด็กหญิงสุประวณี์ เอี่ยมอ่อน อนุบาลโรจนวิทย ์  
19 62359 เด็กหญิงณัฐณิชา โพธิ์ปลัด อนุบาลโรจนวิทย ์  
20 62360 เด็กหญิงพาณิภัค อินทรชิต อนุบาลโรจนวิทย ์  
21 62361 เด็กหญิงภัทราพร นาคหาดกระบอื อนุบาลโรจนวิทย ์  
22 62362 เด็กหญิงธนภรณ์ เปลื้องแสง อนุบาลโรจนวิทย ์  
23 62363 เด็กชายธีรเมธ สุดสวาสดิ ์ อนุบาลโรจนวิทย ์  
24 62364 เด็กหญิงมนสันันท์ ฉัตรศรีพงษ์ อนุบาลโรจนวิทย ์  
25 62365 เด็กหญิงกฤตชญา ศรีสังข ์ อนุบาลโรจนวิทย ์  
26 62366 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ครุฑกะ อนุบาลโรจนวิทย ์  
27 62367 เด็กหญิงธัญวรัตน์ อู่ไทย อนุบาลโรจนวิทย ์  
28 62368 เด็กชายการณัยภาส ขันธะสุโข อนุบาลโรจนวิทย ์  
29 62369 เด็กชายศิวนาถ มงคลแสน อนุบาลโรจนวิทย ์  
30 62370 เด็กหญิงอัตชรญิา โลมาบุตร อนุบาลโรจนวิทย ์  
31 62371 เด็กชายพีรพันธ์ กันทะวัง อนุบาลโรจนวิทย ์  
32 62372 เด็กชายฉัตรชัย        ซื่อตรง อนุบาลโรจนวิทย ์  
33 62373 เด็กหญิงธัญญรตัน์  ตั้งใจ อนุบาลโรจนวิทย ์  
34 62374 เด็กหญิงอรณิชา      ลองค า อนุบาลโรจนวิทย ์  
35 62375 เด็กหญิงอภิชญา     ประสมทรัพย์ อนุบาลโรจนวิทย ์  

 
 



 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
วันอาทิตย์ท่ี 26 มกราคม 2563 

ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

ห้องสอบที่ 12 อาคาร 6 ห้อง 637 
 

ล าดับที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกลุ โรงเรียน ลายมือชื่อ 
1 62376 เด็กหญิงกัญญาพัฒน์  ค้ าจุน อนุบาลโรจนวิทย ์  
2 62377 เด็กชายภัทรดนัย      แชนลีย์ อนุบาลโรจนวิทย ์  
3 62378 เด็กหญิงวรินรัตน์     แดงเผือก อนุบาลโรจนวิทย ์  
4 62379 เด็กชายศุภวิชญ์นัช  ต๊กควรเฮง อนุบาลโรจนวิทย ์  
5 62380 เด็กหญิงไปรนัดดา    อินทรพุก อนุบาลโรจนวิทย ์  
6 62381 เด็กหญิงสิริกัลพรรษร  สุรฤทธิ์โยธนิ อนุบาลโรจนวิทย ์  
7 62382 เด็กหญิงปิยากร      กลั่นหวาน อนุบาลโรจนวิทย ์  
8 62383 เด็กหญิงณัชชา          ทิพนัต อนุบาลโรจนวิทย ์  
9 62384 เด็กหญิงธนัชชา        ทองเมือง อนุบาลโรจนวิทย ์  
10 62385 เด็กหญิงชุติมน           อ้นสอน อนุบาลโรจนวิทย ์  
11 62386 เด็กหญิงกุลนดัดา      ชูตระกลู อนุบาลโรจนวิทย ์  
12 62387 เด็กชายก้องภพ      เมืองมัจฉา อนุบาลโรจนวิทย ์  
13 62388 เด็กหญิงวรรณดิา      เขียวป้ัน อนุบาลโรจนวิทย ์  
14 62389 เด็กหญิงสุภัสสร        ปู่เกิด อนุบาลโรจนวิทย ์  
15 62390 เด็กหญิงอรพิชาฌ์  ปราบริปตูลุง อนุบาลโรจนวิทย ์  
16 62391 เด็กชายสิทธิโชค   แก่นเงินตรา อนุบาลโรจนวิทย ์  
17 62392 เด็กหญิงพิชญ์นรี  สมประสงค ์ อนุบาลโรจนวิทย ์  
18 62393 เด็กหญิงณัฐกัญญญ์า  เดชเดชา อนุบาลโรจนวิทย ์  
19 62394 เด็กหญิงวิชญาพร   จงทอง อนุบาลโรจนวิทย ์  
20 62395 เด็กชายเตมียาเวส     ปราบุตร อนุบาลโรจนวิทย ์  
21 62396 เด็กหญิงอภิษฐา    จันทร์ด ี อนุบาลโรจนวิทย ์  
22 62397 เด็กหญิงกันยาวรี์  พลูหน่าย อนุบาลโรจนวิทย ์  
23 62398 เด็กหญิงนภกมล   วรรณพิศ อนุบาลโรจนวิทย ์  
24 62399 เด็กหญิงสุทธิดา  สวัสดิ์นะท ี อนุบาลโรจนวิทย ์  
25 62400 เด็กชายนันทิพัฒน์  สวัสดิ์นะที อนุบาลโรจนวิทย ์  
26 62401 เด็กหญิงปิยวรรณ  เอี่ยมสอาด อนุบาลโรจนวิทย ์  
27 62402 เด็กหญิงลลิดา  มหาเรือนขวัญ อนุบาลโรจนวิทย ์  
28 62403 เด็กชายวัสสา   กาวกาย อนุบาลโรจนวิทย ์  
29 62404 เด็กหญิงวรัทยา  ปานนิ่ม  อนุบาลโรจนวิทย ์  
30 62405 เด็กชายญาณวรตุม์  รอดเสส อนุบาลโรจนวิทย ์  
31 62406 เด็กชายปณิพัฒน์   กระสัน อนุบาลโรจนวิทย ์  
32 62407 เด็กหญิงฉันชนก   บัวทอง อนุบาลโรจนวิทย ์  
33 62408 เด็กชายขจรยศ สืบกาส ี อนุบาลโรจนวิทย ์  
34 62409 เด็กชายอัจฉบุญณ์ บุญกลั่นสอน อนุบาลโรจนวิทย ์  
35 62410 เด็กชายอภิภู   หาญขุนทด อนุบาลโรจนวิทย ์  

 
 



 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
วันอาทิตย์ท่ี 26 มกราคม 2563 

ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

ห้องสอบที่ 13 อาคาร 6 ห้อง 638 
 

ล าดับที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกลุ โรงเรียน ลายมือชื่อ 
1 62411 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   มูระวงษ์ อนุบาลโรจนวิทย ์  
2 62412 เด็กชายณัฐพล  สุนทอง อนุบาลโรจนวิทย ์  
3 62413 เด็กชายนลวัชร์  คนิกา อนุบาลโรจนวิทย ์  
4 62414 เด็กชายศักย์ปรีชา สรารัชธนินท์ อนุบาลโรจนวิทย ์  
5 62415 เด็กชายภัทรนันท์  ภัทรเรืองชัย อนุบาลโรจนวิทย ์  
6 62416 เด็กหญิงอนัญญา  อ้อยมณฑา อนุบาลโรจนวิทย ์  
7 62417 เด็กชายพศวีร์        บุญเครือชู อนุบาลโรจนวิทย ์  
8 62418 เด็กหญิงเพชรชราภรณ์   สอดเนื่อง อนุบาลโรจนวิทย ์  
9 62419 เด็กชายสรวิชญ์     นาต๊ะ อนุบาลโรจนวิทย ์  
10 62420 เด็กชายกิตติทตั มากมา อนุบาลโรจนวิทย ์  
11 62421 เด็กหญิงพิมพ์รตันา หมอนแพร อนุบาลโรจนวิทย ์  
12 62422 เด็กชายศุภเศรษฐ์ ปัญญาเหล็ก อนุบาลโรจนวิทย ์  
13 62423 เด็กชายพีรพัฒน์ สงวนนาม อนุบาลโรจนวิทย ์  
14 62424 เด็กหญิงปารีณา สวัสดิ์รักษา อนุบาลโรจนวิทย ์  
15 62425 เด็กชายวีรภัทร จันทร์เต็บ อนุบาลโรจนวิทย ์  
16 62426 เด็กหญิงอชิรญาณ์ วงษา อนุบาลโรจนวิทย ์  
17 62427 เด็กชายยศภัทร แสงจันทร ์ อนุบาลโรจนวิทย ์  
18 62428 เด็กชายภานุวัฒน์ ทศพร อนุบาลโรจนวิทย ์  
19 62429 เด็กหญิงอภิชญาน์ อินพหล อนุบาลโรจนวิทย ์  
20 62430 เด็กชายอภินัทธ์ เตชะมณสีถิตย ์ อนุบาลโรจนวิทย ์  
21 62431 เด็กชายฐณโรจน์  สุวรรณแสง อนุบาลโรจนวิทย ์  
22 62432 เด็กชายชณพัฒน์  ด้วงด ี อนุบาลโรจนวิทย ์  
23 62433 เด็กชายจิรภัทร  ทับทอง อนุบาลโรจนวิทย ์  
24 62434 เด็กหญิงปณัศ์ชญา  อินทนาชัย อนุบาลโรจนวิทย ์  
25 62435 เด็กชายธนกฤต  ต๊ะตุ้ย อนุบาลโรจนวิทย ์  
26 62436 เด็กชายจิรพัฒน์  คุ้มสุวรรณ อนุบาลโรจนวิทย ์  
27 62437 เด็กหญิงพัชรพร  เซ็งมา อนุบาลโรจนวิทย ์  
28 62438 เด็กชายกฤตินัย  เรืองสังข ์ อนุบาลโรจนวิทย ์  
29 62439 เด็กหญิงมาลสิา  ศรีจันโท อนุบาลโรจนวิทย ์  
30 62440 เด็กหญิงวิลาวัณย ์  ลาภหลาย อนุบาลโรจนวิทย ์  
31 62441 เด็กชายธิติ   โกลิบตุร อนุบาลโรจนวิทย ์  
32 62442 เด็กหญิงพิราวรรณ   บุญลอย อนุบาลโรจนวิทย ์  
33 62443 เด็กหญิงธนพร บุญยัง อนุบาลโรจนวิทย ์  
34 62444 เด็กชายกฤตภาส   สายะพันธ์ อนุบาลโรจนวิทย ์  
35 62445 เด็กชายณัฐกติติ ์  คุ้มส ี อนุบาลโรจนวิทย ์  

 
 



 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
วันอาทิตย์ท่ี 26 มกราคม 2563 

ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

ห้องสอบที่ 14 อาคาร 6 ห้อง 641 
 

ล าดับที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกลุ โรงเรียน ลายมือชื่อ 
1 62446 เด็กหญิงชลธิชา พรมณาเวส อนุบาลโรจนวิทย ์  
2 62447 เด็กชายพรวิรตัน ์รอดละมา้ย อนุบาลโรจนวิทย ์  
3 62448 เด็กหญิงนฎกร เจนพรมราช อนุบาลโรจนวิทย ์  
4 62449 เด็กหญิงพิราภรณ ์ม่วงไหม อนุบาลโรจนวิทย ์  
5 62450 เด็กชายศุภกานต ์เจริญมา อนุบาลโรจนวิทย ์  
6 62451 เด็กหญิงนิชานันท์ ชุมพงษ ์ อนุบาลโรจนวิทย ์  
7 62452 เด็กชายณัฐดนัย อทิศนาธร อนุบาลโรจนวิทย ์  
8 62453 เด็กหญิงเบญญาภา นวลปันยอง อนุบาลโรจนวิทย ์  
9 62454 เด็กชายศุภฤกษ ์พร้าชาวนา อนุบาลโรจนวิทย ์  
10 62455 เด็กชายนวคุณ   ประภาหาร อนุบาลโรจนวิทย ์  
11 62456 เด็กชายชิษณุพงศ ์  น าบุญจิต อนุบาลโรจนวิทย ์  
12 62457 เด็กชายณภัทรภวินท์   สุค าภา อนุบาลโรจนวิทย ์  
13 62458 เด็กชายศรณัย ู   โสภาสิน อนุบาลโรจนวิทย ์  
14 62459 เด็กหญิงปพิชญา   โพธิ์ปาน อนุบาลโรจนวิทย ์  
15 62460 เด็กหญิงพิชชาพร   เกตุงาม อนุบาลโรจนวิทย ์  
16 62461 เด็กชายกฤตพณ   ห่วงวิไล อนุบาลโรจนวิทย ์  
17 62462 เด็กหญิงญาณิศา   ขบวน อนุบาลโรจนวิทย ์  
18 62463 เด็กหญิงวาทินี   มีกลิ่นหอม อนุบาลโรจนวิทย ์  
19 62464 เด็กชายอภสิิทธ์ิ   นุ้ยเย็น อนุบาลโรจนวิทย ์  
20 62465 เด็กชายโฆษติพงษ์   มหาเรือนขวัญ อนุบาลโรจนวิทย ์  
21 62466 เด็กหญิงปาณิศา    ทองศรี อนุบาลโรจนวิทย ์  
22 62467 เด็กชายปุญญพัฒน์ ทับเชียงทอง อนุบาลโรจนวิทย ์  
23 62468 เด็กหญิงธีราพร   ขาวละออง อนุบาลโรจนวิทย ์  
24 62469 เด็กชายนิพิธพนธ์   เกตุสุวรรณ อนุบาลโรจนวิทย ์  
25 62470 เด็กชายรตันโชต ิ   ภู่จุฬา อนุบาลโรจนวิทย ์  
26 62471 เด็กหญิงชุติมณฑน ์  เหล็กข า อนุบาลโรจนวิทย ์  
27 62472 เด็กชายธนภัทร   กลมกล่อม อนุบาลโรจนวิทย ์  
28 62473 เด็กชายสรอรรถ   แก่นคูณ อนุบาลโรจนวิทย ์  
29 62474 เด็กชายต้นตะวัน   สร้อยบวบ อนุบาลโรจนวิทย ์  
30 62475 เด็กชายชานนท์   เสวิสิทธิ ์ อนุบาลโรจนวิทย ์  
31 62476 เด็กชายอาณานุวัฒน ์  โสดา อนุบาลโรจนวิทย ์  
32 62477 เด็กชายพัฒนธันว์ เซี่ยงฉิน อนุบาลโรจนวิทย ์  
33 62478 เด็กชายศุภชาต ิรัตนาคม อนุบาลโรจนวิทย ์  
34 62479 เด็กชายณรุทธิ ์บุญกลั่นสอน อนุบาลโรจนวิทย ์  
35 62480 เด็กชายทรงสิทธิ ์มีค า อนุบาลโรจนวิทย ์  

 
 



 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
วันอาทิตย์ท่ี 26 มกราคม 2563 

ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

ห้องสอบที่ 15 อาคาร 6 ห้อง 642 
 

ล าดับที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกลุ โรงเรียน ลายมือชื่อ 
1 62481 เด็กหญิงณัฐวศา ทิมศรี อนุบาลโรจนวิทย ์  
2 62482 เด็กหญิงกัญญานัฐ โพธิ์ปาน อนุบาลโรจนวิทย ์  
3 62483 เด็กหญิงวรญัญา ก๋าค า อนุบาลโรจนวิทย ์  
4 62484 เด็กหญิงจรรยาพร ลีมีชัย อนุบาลโรจนวิทย ์  
5 62485 เด็กหญิงวรัชยา อินทรสาโรช อนุบาลโรจนวิทย ์  
6 62486 เด็กชายวรเวทย ์อ่ าสุวรรณ อนุบาลโรจนวิทย ์  
7 62487 เด็กหญิงณัฐภัทร ลิ้มรุ่งยืนยง อนุบาลโรจนวิทย ์  
8 62488 เด็กชายกรวิทย ์แซ่ตัน อนุบาลโรจนวิทย ์  
9 62489 เด็กชายสิปปศิวกร พันธุรัตน์ อนุบาลโรจนวิทย ์  
10 62490 เด็กชายเอก อิ่มอ่อง อนุบาลโรจนวิทย ์  
11 62491 เด็กชายณฏัฐพล ชัยสา อนุบาลโรจนวิทย ์  
12 62492 เด็กหญิงนาตาล ีวงศ์เศรษฐภูษิต อนุบาลโรจนวิทย ์  
13 62493 เด็กชายกิตตภิพ อินไชย อนุบาลโรจนวิทย ์  
14 62494 เด็กหญิงกนกวรรณ รักเรือง อนุบาลโรจนวิทย ์  
15 62495 เด็กหญิงพรปวณี ์แก้วกรี อนุบาลโรจนวิทย ์  
16 62496 เด็กชายชยางกูร    ประกอบกิจ เซนต์นิโกลาส  
17 62497 เด็กชายกันต์กนิษฐ์ อินทร์รุ่ง เซนต์นิโกลาส  
18 62498 เด็กชายอภสิิทธ์ิ     บัวค า เซนต์นิโกลาส  
19 62499 เด็กชายกฤตภาส    พงษ์นาค เซนต์นิโกลาส  
20 62500 เด็กชายพลกฤต      ระฆัง เซนต์นิโกลาส  
21 62501 เด็กชายพีรวัส         ทองชู เซนต์นิโกลาส  
22 62502 เด็กชายพงศ์พิชญา ทองจันทร์ เซนต์นิโกลาส  
23 62503 เด็กชายฉัตรพฤกษ์ นาคนาคินทร ์ เซนต์นิโกลาส  
24 62504 เด็กชายพลวัฒน ์  โตป่าเตย เซนต์นิโกลาส  
25 62505 เด็กชายธนิสร  เปรมกระโทก เซนต์นิโกลาส  
26 62506 เด็กหญิงพิมพ์ชนก   รอสวัสดิ ์ เซนต์นิโกลาส  
27 62507 เด็กหญิงศภุิสรา      พสิษฐ์สริ ิ เซนต์นิโกลาส  
28 62508 เด็กหญิงสารสิา  เกตุด ี เซนต์นิโกลาส  
29 62509 เด็กหญิงวรญัญา  ราชขวัญ เซนต์นิโกลาส  
30 62510 เด็กหญิงวรินร าไพ เทพสุวรรณ เซนต์นิโกลาส  
31 62511 เด็กหญิงดากานดา  จันทวงศ์ เซนต์นิโกลาส  
32 62512 เด็กหญิงวรนิษฐา  ขาวสุวรรณ เซนต์นิโกลาส  
33 62513 เด็กหญิงธนัญญา  นันทพฤทธ์ิ เซนต์นิโกลาส  
34 62514 เด็กชายเหมรัศมิ ์ พันธุ์ธนวิบูลย์ เซนต์นิโกลาส  
35 62515 เด็กหญิงพรรณราย สุธีภัทรลาวัย ์ เซนต์นิโกลาส  

 
 



 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
วันอาทิตย์ท่ี 26 มกราคม 2563 

ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

ห้องสอบที่ 16 อาคาร 6 ห้อง 643 
 

ล าดับที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกลุ โรงเรียน ลายมือชื่อ 
1 62516 เด็กชายภูวิศ         ครุฑเมือง เซนต์นิโกลาส  
2 62517 เด็กชายสริิภาส      พิมพ์เสน เซนต์นิโกลาส  
3 62518 เด็กชายยศพล        อินทะ เซนต์นิโกลาส  
4 62519 เด็กชายกิจจาณัฏฐ ์  เฉลิมวิสตุม์กลุ เซนต์นิโกลาส  
5 62520 เด็กชายชนะพล      วิชาพูล เซนต์นิโกลาส  
6 62521 เด็กชายสหยศ   กลิ่นเกต ุ อนุบาลพิษณุโลก  
7 62522 เด็กชายเจ้าพระยา   โสภนางกูล อนุบาลพิษณุโลก  
8 62523 เด็กชายทอแสง   เกียรติวิชชุกุล อนุบาลพิษณุโลก  
9 62524 เด็กชายชวนากร   วงศ์จีน อนุบาลพิษณุโลก  
10 62525 เด็กชายสรุิยาวิชญ ์  ขุนทอง อนุบาลพิษณุโลก  
11 62526 เด็กชายสรชัช   วัฒนพันธุ ์ อนุบาลพิษณุโลก  
12 62527 เด็กชายตลุย ์  เมฆอรุณกมล อนุบาลพิษณุโลก  
13 62528 เด็กหญิงวรมลวรรณ   วงษ์สวัสดิ ์ อนุบาลพิษณุโลก  
14 62529 เด็กหญิงศภุิสรา   ชมภูน้อย อนุบาลพิษณุโลก  
15 62530 เด็กหญิงพิมพ์วิภา   สุขหล่อ อนุบาลพิษณุโลก  
16 62531 เด็กหญิงวรณัญา   มณีธรรม อนุบาลพิษณุโลก  
17 62532 เด็กหญิงสุพิชญา   มหนิธิวงศ์ อนุบาลพิษณุโลก  
18 62533 เด็กหญิงธัญชนก   มีสตัย ์ อนุบาลพิษณุโลก  
19 62534 เด็กหญิงปณัฑ์ชนิตย ์  เขียวบ้านยาง อนุบาลพิษณุโลก  
20 62535 เด็กหญิงณดีรา   นูนคาน อนุบาลพิษณุโลก  
21 62536 เด็กหญิงธีรตา   หอมช่ืน อนุบาลพิษณุโลก  
22 62537 เด็กหญิงกัญจน์พร   เพชรยิ่งเจรญิพร อนุบาลพิษณุโลก  
23 62538 เด็กหญิงเวธกา   สมะวรรธนะ อนุบาลพิษณุโลก  
24 62539 เด็กหญิงพรมิา   เหมะวัฒนะชัย อนุบาลพิษณุโลก  
25 62540 เด็กหญิงพิชญธิดา   ช้างงาม อนุบาลพิษณุโลก  
26 62541 เด็กหญิงณภัทร   วรรณภิระ อนุบาลพิษณุโลก  
27 62542 เด็กหญิงกมลรตัน ์  โพธิ์ดง อนุบาลพิษณุโลก  
28 62543 เด็กชายพชรพล   ศิริวัฒน ์ อนุบาลพิษณุโลก  
29 62544 เด็กชายศุภกร   นวลจันทร ์ อนุบาลพิษณุโลก  
30 62545 เด็กชายณฏัฐว ี  ลาภยิ่ง อนุบาลพิษณุโลก  
31 62546 เด็กชายปพนธีร ์  เรืองหน่าย อนุบาลพิษณุโลก  
32 62547 เด็กชายพันธกิจ   วัดศร ี อนุบาลพิษณุโลก  
33 62548 เด็กชายธนภัทร   ปัญจนา อนุบาลพิษณุโลก  
34 62549 เด็กชายนนทพัทธ์   มีจักร อนุบาลพิษณุโลก  
35 62550 เด็กชายสุศลี   ภิญโญสวัสดิส์กุล อนุบาลพิษณุโลก  

 
 



 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
วันอาทิตย์ท่ี 26 มกราคม 2563 

ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

ห้องสอบที ่17 อาคาร 6 ห้อง 644 
 

ล าดับที ่ เลขท่ีนั่งสอบ ช่ือ-สกุล โรงเรียน ลายมือช่ือ 
1 62551 เด็กชายเขมชาต ิ  ทองศรี อนุบาลพิษณุโลก  
2 62552 เด็กชายศุภกฤษฎิ ์  กิจสุภัสกร อนุบาลพิษณุโลก  
3 62553 เด็กชายณฏัฐพัชร   ทาทอง อนุบาลพิษณุโลก  
4 62554 เด็กหญิงธนพร   ธรรมยศวัฒน ์ อนุบาลพิษณุโลก  
5 62555 เด็กหญิงจุฑามณ ี  ศรีลา อนุบาลพิษณุโลก  
6 62556 เด็กหญิงณัฏฐ์พรนภัส   จงปรีเปรม อนุบาลพิษณุโลก  
7 62557 เด็กหญิงแพรวา   ไชยยา อนุบาลพิษณุโลก  
8 62558 เด็กหญิงธัญชนก   สิทธิ อนุบาลพิษณุโลก  
9 62559 เด็กหญิงปานอนงค ์  รวยอบกลิ่น อนุบาลพิษณุโลก  
10 62560 เด็กหญิงไปรยา   สุขใจ อนุบาลพิษณุโลก  
11 62561 เด็กหญิงอรภูร ี  หอมสะอาด อนุบาลพิษณุโลก  
12 62562 เด็กหญิงพิรญาณ ์  ดิษฐสาคร อนุบาลพิษณุโลก  
13 62563 เด็กหญิงพาขวัญ   หมีเทศ อนุบาลพิษณุโลก  
14 62564 เด็กหญิงกานต์กมล   เขียวมงคล อนุบาลพิษณุโลก  
15 62565 เด็กหญิงสุพิชญา   กันธิมา อนุบาลพิษณุโลก  
16 62566 เด็กหญิงธีรจ์ุฑา   กุลจักร อนุบาลพิษณุโลก  
17 62567 เด็กหญิงขวัญข้าว   กลิ่นกรุด อนุบาลพิษณุโลก  
18 62568 เด็กหญิงปณุยาพร   เชษฐ์วิสุต อนุบาลพิษณุโลก  
19 62569 เด็กหญิงนันท์พนิตา   อุ่นจันทร์ อนุบาลพิษณุโลก  
20 62570 เด็กหญิงศริิอัมพร   จันทร์ส่ง อนุบาลพิษณุโลก  
21 62571 เด็กหญิงรันชรัต   ภักดีรตั อนุบาลพิษณุโลก  
22 62572 เด็กหญิงพิมพ์นารา   เถระรัชชานนท์ อนุบาลพิษณุโลก  
23 62573 เด็กหญิงพลอยประดับ   ปิ่นทองค า อนุบาลพิษณุโลก  
24 62574 เด็กหญิงปิญชาน์กญั   เขื่อนพันธ ์ อนุบาลพิษณุโลก  
25 62575 เด็กชายธัญพันธ์   เที่ยงอยู่ อนุบาลพิษณุโลก  
26 62576 เด็กชายอุกฤษฎ ์  เที่ยงอยู่ อนุบาลพิษณุโลก  
27 62577 เด็กชายจิรภัทร   แสงจันทร ์ อนุบาลพิษณุโลก  
28 62578 เด็กชายรญัชน์กรณ ์  จันทร์ลอย อนุบาลพิษณุโลก  
29 62579 เด็กชายชนินทร ์  ยพลหา อนุบาลพิษณุโลก  
30 62580 เด็กชายนันทิกร   โพธิ์ป ี อนุบาลพิษณุโลก  
31 62581 เด็กชายณชนัย   ชูเทียน อนุบาลพิษณุโลก  
32 62582 เด็กชายเจริญเกยีรติ   บัวส่อง อนุบาลพิษณุโลก  
33 62583 เด็กหญิงกานต์กมล   ยาห้องกาศ อนุบาลพิษณุโลก  
34 62584 เด็กหญิงกรรว ี  ระเวกโฉม อนุบาลพิษณุโลก  
35 62585 เด็กหญิงแก้วนภา   แสงอรุณ อนุบาลพิษณุโลก  

 
 



 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
วันอาทิตย์ท่ี 26 มกราคม 2563 

ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

ห้องสอบที่ 18 อาคาร 6 ห้อง 645 
 

ล าดับที ่ เลขท่ีนั่งสอบ ช่ือ-สกุล โรงเรียน ลายมือช่ือ 
1 62586 เด็กหญิงศริตา   กุลคง อนุบาลพิษณุโลก  
2 62587 เด็กหญิงนฤมล   วันทนา อนุบาลพิษณุโลก  
3 62588 เด็กชายปุญญพัฒน์   เกิดพินธ ์ อนุบาลพิษณุโลก  
4 62589 เด็กชายนนทิวรรธณ ์  สุคันธวรตัน ์ อนุบาลพิษณุโลก  
5 62590 เด็กชายสริภัทร   หล าพรม อนุบาลพิษณุโลก  
6 62591 เด็กชายสุวิจักขณ ์  ส่งเมา อนุบาลพิษณุโลก  
7 62592 เด็กชายเมธา   มีบึงพร้าว อนุบาลพิษณุโลก  
8 62593 เด็กชายชญานิน   นครรมัย ์ อนุบาลพิษณุโลก  
9 62594 เด็กชายบุณยกร   เริงเขตกรณ ์ อนุบาลพิษณุโลก  
10 62595 เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ทับหุ่น อนุบาลพิษณุโลก  
11 62596 เด็กหญิงจติติพัฒน ์  เรืองโรจน ์ อนุบาลพิษณุโลก  
12 62597 เด็กหญิงรวสิรา   อริยวงศ์ อนุบาลพิษณุโลก  
13 62598 เด็กหญิงพิชญาภา   พุ่มมูล อนุบาลพิษณุโลก  
14 62599 เด็กหญิงธัญญลักษณ ์  ทับจีน อนุบาลพิษณุโลก  
15 62600 เด็กหญิงญาตา   อิ่มเอี่ยม อนุบาลพิษณุโลก  
16 62601 เด็กหญิงธนวด ี  ดอนเย็นไพร อนุบาลพิษณุโลก  
17 62602 เด็กหญิงธนัชพร   ยิ้มทองสุข อนุบาลพิษณุโลก  
18 62603 เด็กหญิงจริภิญญา แก้วอารีลักษณ ์ อนุบาลพิษณุโลก  
19 62604 เด็กชายสุกฤษฎิ ์  ช้างแก้ว อนุบาลพิษณุโลก  
20 62605 เด็กชายก้องภพ   แสงเขียว อนุบาลพิษณุโลก  
21 62606 เด็กชายรัชพล   พริกทิม อนุบาลพิษณุโลก  
22 62607 เด็กชายพีรวิชญ ์  นิรมล อนุบาลพิษณุโลก  
23 62608 เด็กชายภูมภิัทร   เพ็ชรแอน อนุบาลพิษณุโลก  
24 62609 เด็กชายชัยวัฒน์   รอบคอบ อนุบาลพิษณุโลก  
25 62610 เด็กชายบุณยวิชญ ์โชติรุ่งโรจน ์ อนุบาลพิษณุโลก  
26 62611 เด็กหญิงณัฐกมล   ศรีธนะ อนุบาลพิษณุโลก  
27 62612 เด็กหญิงมนสัว ี  ศรีแสงฉาย อนุบาลพิษณุโลก  
28 62613 เด็กหญิงสายธาร   แสงอรุณ อนุบาลพิษณุโลก  
29 62614 เด็กหญิงณัฐฐาศิร ิ  เนตรบุญ อนุบาลพิษณุโลก  
30 62615 เด็กหญิงสุกฤตา   สุวิเชียร อนุบาลพิษณุโลก  
31 62616 เด็กหญิงกุลล์ปรียา สกุลพิวัฒน ์ อนุบาลพิษณุโลก  
32 62617 เด็กหญิงวีรยา   โกศลรุ่งเรือง อนุบาลพิษณุโลก  
33 62618 เด็กหญิงอรัชพร   แก้วมงคล อนุบาลพิษณุโลก  
34 62619 เด็กหญิงสุดที่รัก   เอี่ยมศร ี อนุบาลพิษณุโลก  
35 62620 เด็กหญิงกัลยากร   ภัทรรังส ี อนุบาลพิษณุโลก  

 
 



 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
วันอาทิตย์ท่ี 26 มกราคม 2563 

ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

ห้องสอบที่ 19 อาคาร 6 ห้อง 646 
 

ล าดับที ่ เลขท่ีนั่งสอบ ช่ือ-สกุล โรงเรียน ลายมือช่ือ 
1 62621 เด็กชายนียาส   น้อยวงศ์ อนุบาลพิษณุโลก  
2 62622 เด็กชายพชร   เพชรด ี อนุบาลพิษณุโลก  
3 62623 เด็กชายนาราวุฒิ   เขียวบ้านยาง อนุบาลพิษณุโลก  
4 62624 เด็กชายเพชรปกดิน ฟังนิยมอมตะ อนุบาลพิษณุโลก  
5 62625 เด็กชายอธิวัฒน์   อินทรประเสริฐ อนุบาลพิษณุโลก  
6 62626 เด็กหญิงคณุัญญา   จันทรา อนุบาลพิษณุโลก  
7 62627 เด็กหญิงณัฐณิชา หนูบ้านยาง อนุบาลพิษณุโลก  
8 62628 เด็กหญิงปรยีามาศ   ผ่าทอง อนุบาลพิษณุโลก  
9 62629 เด็กหญิงกนกวรรณ รัตนกันทา อนุบาลพิษณุโลก  
10 62630 เด็กหญิงณัฐชนก   ศรีธนะ อนุบาลพิษณุโลก  
11 62631 เด็กหญิงณัฏฐณิชา   เลิกจิ๋ว อนุบาลพิษณุโลก  
12 62632 เด็กหญิงณัฐณิชา   ทับทิม อนุบาลพิษณุโลก  
13 62633 เด็กหญิงนันท์นภสั   เรือนค า อนุบาลพิษณุโลก  
14 62634 เด็กหญิงธนภรณ ์  พูนบ้านแขก อนุบาลพิษณุโลก  
15 62635 เด็กหญิงกุลจิรา   บัวเกตุ อนุบาลพิษณุโลก  
16 62636 เด็กหญิงปรนมิ   ควรใจช้า อนุบาลพิษณุโลก  
17 62637 เด็กหญิงธฤตวัน  พงษ์นรินทร ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
18 62638 เด็กหญิงพุทธสดุา  สายแก้ว สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
19 62639 เด็กชายจิรวรรธ  ธนเกียรติสกลุ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
20 62640 เด็กชายธนกฤต  ช่ืออารมณ ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
21 62641 เด็กชายธนกฤต  ศรีโสภา สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
22 62642 เด็กชายธนภัทร  ทองรัตน ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
23 62643 เด็กชายธนภูมิ  ทองรัตน ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
24 62644 เด็กชายปภาวิน  แก้วเพชร สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
25 62645 เด็กชายวริศ  บูรณโชคไพศาล สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
26 62646 เด็กหญิงขวัญจริา  รุ่งรังษี สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
27 62647 เด็กหญิงไปศลี  จินตนา สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
28 62648 เด็กหญิงสุพนิดา  นุ่มพรม สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
29 62649 เด็กชายธริต  ค าสายพรม สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
30 62650 เด็กชายจักรภัทร  มัทสึบารา จ่าการบุญ  
31 62651 เด็กชายฐาภพ  เดชอมรศักดิ ์ จ่าการบุญ  
32 62652 เด็กชายภัทรพล  กิต ิ จ่าการบุญ  
33 62653 เด็กชายวีระวสัส์  ชัยพันธ์ุ จ่าการบุญ  
34 62654 เด็กชายสรุเชษฐ์  เอกวาราภรณ ์ จ่าการบุญ  
35 62655 เด็กชายศวัสกร  เกตุนาคมณ ี จ่าการบุญ  

 
 



 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
วันอาทิตย์ท่ี 26 มกราคม 2563 

ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

ห้องสอบที่ 20 อาคาร 6 ห้อง 647 
 

ล าดับที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกลุ โรงเรียน ลายมือชื่อ 
1 62656 เด็กชายวรวิชญ์  บัวอิ่มพันธ ์ จ่าการบุญ  
2 62657 เด็กชายพระพิจติร  มสีุข จ่าการบุญ  
3 62658 เด็กชายตรัยกวี  นรินทร์รตัน ์ จ่าการบุญ  
4 62659 เด็กหญิงกิตรดา  สุวรรณราช จ่าการบุญ  
5 62660 เด็กหญิงชลดิา  วรกุลวรรธนะ จ่าการบุญ  
6 62661 เด็กหญิงชาลิศา  คันศร จ่าการบุญ  
7 62662 เด็กหญิงณัชพิมพ์  ค ากาศ จ่าการบุญ  
8 62663 เด็กหญิงธนนันท์  สุวรรณชัย จ่าการบุญ  
9 62664 เด็กหญิงปุญญาพร  สระสม จ่าการบุญ  
10 62665 เด็กหญิงพรพรหม  โคกพระปรางค์ จ่าการบุญ  
11 62666 เด็กหญิงสุวภัทร  สสัดเีดช จ่าการบุญ  
12 62667 เด็กหญิงสรณญาดา  คลังสมบัต ิ จ่าการบุญ  
13 62668 เด็กหญิงกัญญาภคั  เจียมประสิทธ์ิ จ่าการบุญ  
14 62669 เด็กหญิงเขมรุจิ  วงษ์กียู้ จ่าการบุญ  
15 62670 เด็กหญิงภรัญญา จรญูโรจน์ ณ อยุธยา จ่าการบุญ  
16 62671 เด็กหญิงปิ่นปริฉัตร  เกตุพุฒ จ่าการบุญ  
17 62672 เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวทองศร ี จ่าการบุญ  
18 62673 เด็กหญิงอุรชา  โกจริาพันธ์ จ่าการบุญ  
19 62674 เด็กชายสุทธิพงศ์  คงกรุด จ่าการบุญ  
20 62675 เด็กชายกิตตศิักดิ์  โม้พวง จ่าการบุญ  
21 62676 เด็กชายณัฐกรณ์  เปีย่มเนินกุ่ม จ่าการบุญ  
22 62677 เด็กชายภัทรชนนท์  มาอยู ่ จ่าการบุญ  
23 62678 เด็กชายปิติพงศ์  อ้วนค า จ่าการบุญ  
24 62679 เด็กชายพรลภัส  บัวงาม จ่าการบุญ  
25 62680 เด็กชายณฏัฐกรณ์  หมวกเมือง จ่าการบุญ  
26 62681 เด็กหญิงอนัญชญา  ผลละออ จ่าการบุญ  
27 62682 เด็กหญิงเบญจวรรณ  วรนารถ จ่าการบุญ  
28 62683 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ฉิมคง จ่าการบุญ  
29 62684 เด็กหญิงปิยาพัชร  บูรณะชาต ิ จ่าการบุญ  
30 62685 เด็กหญิงพรรทิตตา  อ้วนวิจิตร จ่าการบุญ  
31 62686 เด็กชายธนาดล  โตเขียว จ่าการบุญ  
32 62687 เด็กชายศิรพงศ์  วราวุฒิเกียรติ ์ จ่าการบุญ  
33 62688 เด็กหญิงศตพร  ผลอินทร ์ จ่าการบุญ  
34 62689 เด็กหญิงสุภัทร  ฉิมวิหค จ่าการบุญ  
35 62690 เด็กหญิงปารีณา  นาคชา จ่าการบุญ  

 
 



 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
วันอาทิตย์ท่ี 26 มกราคม 2563 

ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

ห้องสอบที่ 21 อาคาร 4 ห้อง 432 
 

ล าดับที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกลุ โรงเรียน ลายมือชื่อ 
1 62691 เด็กชายพีรนันท์  สดชื่น จ่าการบุญ  
2 62692 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไกรเกต ุ จ่าการบุญ  
3 62693 เด็กหญิงปุญญิสา  แสงโพธิ ์ จ่าการบุญ  
4 62694 เด็กชายวรานุพงษ์  ช่ืนจุ้ย จ่าการบุญ  
5 62695 เด็กชายปุณยกร  ศิริขวัญ จ่าการบุญ  
6 62696 เด็กหญิงศลิิษา  ช านาญ จ่าการบุญ  
7 62697 เด็กหญิงธวัลรัตน์  องชาติเจรญิพร จ่าการบุญ  
8 62698 เด็กหญิงปุญญาภา  หงษ์ทอง จ่าการบุญ  
9 62699 เด็กหญิงศภุกฤต  สิรญิชัยกุล จ่าการบุญ  
10 62700 เด็กหญิงเพทาย  ค าลือ จ่าการบุญ  
11 62701 เด็กหญิงอรวรา  สุขวัฒน์ จ่าการบุญ  
12 62702 เด็กหญิงพิรานันท์  สิทธิผลธนาสิริ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
13 62703 เด็กชายสริวิชญ์  สะนะวงศ์ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
14 62704 เด็กชายรุจินพ  ช้างเขียว โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
15 62705 เด็กหญิงชนิกานต์  แช่มมุ่ย โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
16 62706 เด็กหญิงไปรยา  สันติอาคม โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
17 62707 เด็กชายธีรธัช  ชวนมา โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
18 62708 เด็กชายณัฐกติต์  พินธุรักษ ์ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
19 62709 เด็กหญิงสุรีดา ฟักทองอ่อน โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
20 62710 เด็กหญิงจริภิญญา  นาคหวัง โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
21 62711 เด็กชายรัฐนันท์ ภูร่ะย้า โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
22 62712 เด็กชายชิติพันธ์  เกตุน้อย โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
23 62713 เด็กชายคณากร  จันทร์งาม โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
24 62714 เด็กหญิงฟ้าใส  วรศรีหิรญั โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
25 62715 เด็กหญิงอนุธิดา  พันหลัก โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
26 62716 เด็กหญิงกรองแก้ว  อินโส โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
27 62717 เด็กหญิงชยุตา  โพธิส์ะอาด โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
28 62718 เด็กชายภูวรินทร์  เนื่องสิทธะ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
29 62719 เด็กชายธนภัทร  บุ้งทอง โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
30 62720 เด็กหญิงอติกานต์  วงศ์เมืองใจ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
31 62721 เด็กหญิงวราภรณ์  ยี่สุ่นแก้ว โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
32 62722 เด็กหญิงอาทิตญา  ศรีแผ้ว โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
33 62723 เด็กชายชวนากร  สินเอี่ยม โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
34 62724 เด็กหญิงลลณา  นวลทิม โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
35 62725 เด็กหญิงณหทัย  หฤทัยสกลุวงษ์ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  

 
 



 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
วันอาทิตย์ท่ี 26 มกราคม 2563 

ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

ห้องสอบที่ 22 อาคาร 4 ห้อง 433 
 

ล าดับที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกลุ โรงเรียน ลายมือชื่อ 
1 62726 เด็กหญิงภัทรวดี  แก้ววิเชียร โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
2 62727 เด็กชายกรณ์  นาคหม ู โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
3 62728 เด็กชายจุตินันท์  ศรสีม โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
4 62729 เด็กหญิงปณัฑารยี์  ห่วงมี โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
5 62730 เด็กหญิงกมลลักษณ์  อายุวัฒน ์ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
6 62731 เด็กชายเชาวน์นนท์  ดิษฐล าภ ู โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
7 62732 เด็กหญิงกุลณัทร  สุขุมมะ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
8 62733 เด็กหญิงชนกสดุา  ด่านเจริญกิจกลุ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
9 62734 เด็กชายภาณุพงศ์  ศิวสัตตาพร โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
10 62735 เด็กชายอภิวิชญ์  ลิ้มทองสิทธิคณุ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
11 62736 เด็กชายถิร  ศรีจันทร ์ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
12 62737 เด็กชายธฤตวัน  จันทร์เจริญ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
13 62738 เด็กหญิงวรัชยา  วงษ์จาด โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
14 62739 เด็กชายชัชพล  จิราภานุกลุ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
15 62740 เด็กชายพจน์  จ าปีพันธ์ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
16 62741 เด็กชายอนุภัทร  สุชาติธรรม โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
17 62742 เด็กชายกันตพงศ์  บทกระโทก โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
18 62743 เด็กชายญาณภัทร  จันทร์เจริญ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
19 62744 เด็กชายรชต  อมรนารา โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
20 62745 เด็กหญิงนรญา  คุ้มราษ ี โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
21 62746 เด็กหญิงณัฐนพิน  ปันปัญญา โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
22 62747 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วงศ์ครุฑ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
23 62748 เด็กหญิงพัฒน์วิทย์  ตรงสกลุ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
24 62749 เด็กหญิงปาณิสสรา  เมโรนิต โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
25 62750 เด็กหญิงธัญญรัคม์  อภิบาลไกรศร โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
26 62751 เด็กหญิงวรรณดิา พรมส้มซา่ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
27 62752 เด็กชายปราการ  ชูรัตน ์ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
28 62753 เด็กชายธนกาญจน์  ใจเที่ยงธรรม โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
29 62754 เด็กชายจินต์จฑุา  เมืองอินทร ์ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
30 62755 เด็กชายศุภณัฐ  กล้าจริง โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
31 62756 เด็ชายรชฎ  แป้นวงศ ์ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
32 62757 เด็กชายธีรพล  เปล่งข า โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
33 62758 เด็กหญิงกนกมุก  ภตูีนผา โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
34 62759 เด็กชายอดิศร  หวาเกต ุ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
35 62760 เด็กหญิงณภัทร  ยิ้มตระกูล โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
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ล าดับที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกลุ โรงเรียน ลายมือชื่อ 
1 62761 เด็กหญิงกวินธร  กิจธีระวุฒิวงษ์ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
2 62762 เด็กชายพิชญะ  วณิชชากร โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
3 62763 เด็กชายปภังกร  วิจิตรพงษา โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
4 62764 เด็กหญิงนาวา วิลเลีย่ม ฟอร์เรส โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
5 62765 เด็กชายประสบโชค  ทวนทัย โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
6 62766 เด็กชายโสภนวิชญ์  ภักด ี โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
7 62767 เด็กหญิงชัญญาภรณ์  โมกขรัตน ์ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
8 62768 เด็กหญิงพลอยแหวน  มาสังข ์ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
9 62769 เด็กหญิงพัชราภา  พรมมาตร โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
10 62770 เด็กชายเหนือเนฆ  เดื่อดิน โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
11 62771 เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญช่วย โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
12 62772 เด็กหญิงปาณิสรา  จันเจริญ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
13 62773 เด็กหญิงสุตาภัทร  ล าค า โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
14 62774 เด็กชายศราวุธ  เชื้อสุจริตไพบูลย ์ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
15 62775 เด็กชายวีรภัทร  พจนานุวัตร โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
16 62776 เด็กหญิงพลอยสวยส์  ทองศรีพงษ์ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
17 62777 เด็กหญิงธัญพิชยา  นันทศักดิ์พรชยั โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
18 62778 เด็กหญิงจริัชญา  ไชยค า โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
19 62779 เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  อเนกสุข โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
20 62780 เด็กหญิงเพญ็พิชชา  วรรณลภ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
21 62781 เด็กหญิงณิชาพัชร์  เนตรสว่าง โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
22 62782 เด็กหญิงวรญัญา  เนยีมชาวนา โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
23 62783 เด็กหญิงอินทร์กรแก้ว  แก้วมณ ี โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
24 62784 เด็กชายธนาธิป  มีพร้อม โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
25 62785 เด็กชายวรโชติ  ทีสุบิน โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
26 62786 เด็กหญิงศภุศรา  เชี่ยวชาญ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
27 62787 เด็กชายปภังกร  หมู่พยคัฆ ์ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
28 62788 เด็กชายปภาวิน  ทับหุ่น โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
29 62789 เด็กชายศิลา  ม่วงเก่า โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
30 62790 เด็กชายประกายวิชญ์  ทวนทัย โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
31 62791 เด็กชายรพีพงษ์  ดาบกลาง โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
32 62792 เด็กหญิงพนิตพิชา  มีพร้อม โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
33 62793 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  หุมสุข โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
34 62794 เด็กหญิงวรัทยา  คงเกต ุ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
35 62795 เด็กชายศุภณัฐ  ศรีชัวชม โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  

 
 



 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
วันอาทิตย์ท่ี 26 มกราคม 2563 

ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

ห้องสอบที่ 24 อาคาร 4 ห้อง 435 
 

ล าดับที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกลุ โรงเรียน ลายมือชื่อ 
1 62796 เด็กชายรัฐศาสตร์  ขวัญเพ็ง โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
2 62797 เด็กชายกรณัฐ  ศักดิ์นิติจารุชัย โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
3 62798 เด็กชายณฐพล  มีพาด โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
4 62799 เด็กชายเฉลิมชัย  ค าวอน โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
5 62800 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อรรถาพล โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
6 62801 เด็กหญิงพิชญาธิดา  พรมสงฆ ์ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
7 62802 เด็กหญิงวิลาสณิี  ใจเที่ยงธรรม โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
8 62803 เด็กหญิงภคัมนต์วรรณ  โพนดวงกรณ ์ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
9 62804 เด็กหญิงภัทรวดี  สืบสายอ่อน โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
10 62805 เด็กหญิงภัทรียา  สิทธิบุญมา โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
11 62806 เด็กหญิงอิสราพร  อินสาบ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
12 62807 เด็กหญิงณัฐฐา  ค าสุวรรณ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
13 62808 เด็กชายชยาวุฒิ  วิสาขะ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
14 62809 เด็กชายธนพบ  โพล้งม ี โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
15 62810 เด็กชายนิติพล  ภูป่าน โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
16 62811 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิงห์หะ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
17 62812 เด็กชายทรงกลด  แสงอินทร ์ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
18 62813 เด็กชายพีรณัฐ  มั่นเจรญิ โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
19 62814 เด็กชายพศวัต  ฟักแฟง โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
20 62815 เด็กชายสุประวณี์  ปานแย้ม โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
21 62816 เด็กหญิงวรรณพรรณ  เด็ดแก้ว โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
22 62817 เด็กชายรังสมิันต์  หมอป่า โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
23 62818 เด็กหญิงฐิติวรดา ทัดศร ี โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง  
24 62819 เด็กหญิงปัญกรญ์  พงศ์วิไลรัตน ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
25 62820 เด็กชายกันตภณ  สรุะดม สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
26 62821 เด็กหญิงพิชชามณญ์  ศุภโรจน์จิรกุล จ่าการบุญ  
27 62822    
28 62823    
29 62824    
30 62825    
31 62826    
32 62827    
33 62828    
34 62829    
35 62830    
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ล าดับที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกลุ โรงเรียน ลายมือชื่อ 
1 62831    
2 62832    
3 62833    
4 62834    
5 62835    
6 62836    
7 62837    
8 62838    
9 62839    
10 62840    
11 62841    
12 62842    
13 62843    
14 62844    
15 62845    
16 62846    
17 62847    
18 62848    
19 62849    
20 62850    
21 62851    
22 62852    
23 62853    
24 62854    
25 62855    
26 62856    
27 62857    
28 62858    
29 62859    
30 62860    
31 62861    
32 62862    
33 62863    
34 62864    
35 62865    

 
 


