
 
 

 
บัญชีรายละเอยีดแนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ลงวันที่  5  เมษายน 2565 
การด าเนินการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2565 

การจัดห้องสอบจ าแนกตามวิชาที่สอบ 
สอบวันอาทิตย์ท่ี 24 เมษายน 2565  

สนามสอบ : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
(สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

วิชาที่สอบ ห้องสอบที่ ชื่อสนามสอบ รายละเอียดของห้องสอบ 
จ านวน
นักเรียน 

คณิตประถม ห้องสอบที่ 1 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ 1 25 คน    

คณิตประถม ห้องสอบที่ 2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ 2 25 คน    

คณิต ม.ต้น ห้องสอบที่ 3 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 หอประชุมจุ้คุณไพบูลย์ 3 20 คน    

วิทย์ประถม ห้องสอบที่ 4 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
ห้องประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ 1 

ชั้น 2 
25 คน    

วิทย์ประถม ห้องสอบที่ 5 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
ห้องประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ 2 

ชั้น 2 
18 คน    

 
รวมทั้งสิ้น  113 คน    



 
 

  
  

 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2565 
รอบแรก : ระดับเขตพ้ืนที่ สอบวันอาทิตย์ท่ี 24 เมษายน 2565 

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ 1 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

ห้องสอบที่ 
 1 

ที ่
เลขประจ าตัว

สอบ 
ชื่อ-สกุล  โรงเรียน วิชาที่สอบ 

1 1070180075 เด็กหญิงกนกพร  เชื้อหนองปรง  โรงเรียนบ้านสระจันทอง คณิตประถม 
2 1070180030 เด็กหญิงกันติชา  ปุญญะอาคมกิจ  โรงเรียนบ้านหนองตาคง คณิตประถม 
3 1070180081 เด็กหญิงกันนา  ไม่มีนามสกุล  โรงเรียนบ้านหลุมหิน คณิตประถม 
4 1070180033 เด็กหญิงกาญจน์ญาณ์  พิพัฒเสถียรภาส  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี คณิตประถม 
5 1070180105 เด็กชายกิตติธัช  กล่อมดี  โรงเรียนวัดสระลงเรือ คณิตประถม 
6 1070180082 เด็กชายชนะชัย  เสือดาว  โรงเรียนบ้านหลุมหิน คณิตประถม 
7 1070180020 เด็กหญิงชาลิสา  วงษ์น้อย  โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด คณิตประถม 
8 1070180076 เด็กชายชิษณุพร  นงลักษณ์  โรงเรียนบ้านสระจันทอง คณิตประถม 
9 1070180043 เด็กหญิงฐิติพร  สุขุมพันธ์  โรงเรียนวัดทุ่งสมอ คณิตประถม 
10 1070180083 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ภักดีโชติ  โรงเรียนบ้านหลุมหิน คณิตประถม 
11 1070180031 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ค าทรัพย์  โรงเรียนบ้านหนองตาคง คณิตประถม 
12 1070180055 เด็กชายณัฐวัฒน์  สาคร  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ คณิตประถม 
13 1070180052 เด็กชายณัฐวัตร  ดวงศร ี  โรงเรียนบ้านบ่อระแหง คณิตประถม 
14 1070180093 เด็กชายธนกร  เบี้ยไธสงค์  โรงเรียนบ้านห้วยลึก คณิตประถม 
15 1070180106 เด็กหญิงนันทิตา  แสงหิรัญ  โรงเรียนวัดสระลงเรือ คณิตประถม 
16 1070180005 เด็กหญิงนิติยา  พันสาย  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ คณิตประถม 
17 1070180009 เด็กชายนิธิชัย  สังข์ทอง  โรงเรียนบ้านท่ามะกา คณิตประถม 
18 1070180056 เด็กชายปริญากร  ดาวเรือง  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ คณิตประถม 
19 1070180034 เด็กหญิงปัณณธร  น้ าใจตรง  โรงเรียนบ้านกระเจา คณิตประถม 
20 1070180057 เด็กหญิงปุญยาพร  ไซบัวข า  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ คณิตประถม 
21 1070180107 เด็กหญิงพรพรรณ  หมู่ศิริ  โรงเรียนวัดสระลงเรือ คณิตประถม 
22 1070180084 เด็กหญิงพัชรพร  มหัทธนานนท์  โรงเรียนบ้านหลุมหิน คณิตประถม 
23 1070180044 เด็กหญิงพิชชาภา  พงษ์คีรี  โรงเรียนวัดทุ่งสมอ คณิตประถม 
24 1070180026 เด็กหญิงพิชาทา  โชคไพศาลกุล  โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น คณิตประถม 
25 1070180010 เด็กชายพิตรพิบูล  สันทัด  โรงเรียนบ้านท่ามะกา คณิตประถม 

      



 

 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2565 

รอบแรก : ระดับเขตพ้ืนที่ สอบวันอาทิตย์ท่ี 24 เมษายน 2565 
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ 2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

ห้องสอบที่ 
 2 

ที ่
เลขประจ าตัว

สอบ 
ชื่อ-สกุล  โรงเรียน วิชาที่สอบ 

26 1070180035 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ปิโย  โรงเรียนบ้านกระเจา คณิตประถม 
27 1070180032 เด็กหญิงพิมรพัฒน์  โพธิ์เหลือง  โรงเรียนบ้านหนองตาคง คณิตประถม 
28 1070180048 เด็กหญิงแพรววา  สุขมล  โรงเรียนวัดทุ่งสมอ คณิตประถม 
29 1070180085 เด็กหญิงภัทราพร  วิเศษสิงห์  โรงเรียนบ้านหลุมหิน คณิตประถม 
30 1070180094 เด็กชายภาคิน  ประจิมนอก  โรงเรียนบ้านห้วยลึก คณิตประถม 
31 1070180077 เด็กชายภูริภัทร  จุนจิตร์  โรงเรียนบ้านสระจันทอง คณิตประถม 
32 1070180021 เด็กหญิงมณชิดา  ขุนติ  โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด คณิตประถม 
33 1070180112 เด็กหญิงยศสินี  เซี่ยงฉิน  โรงเรียนบ้านดอนรัก คณิตประถม 
34 1070180036 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  น้ าใจตรง  โรงเรียนบ้านกระเจา คณิตประถม 
35 1070180028 เด็กหญิงโยธกา  ต่วนเครือ  โรงเรียนวัดดงสัก คณิตประถม 
36 1070180099 เด็กหญิงวรนิต  คงนะ  โรงเรียนบ้านทัพพระยา คณิตประถม 
37 1070180022 เด็กหญิงวรรณนภา  บัวรอด  โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด คณิตประถม 
38 1070180045 เด็กหญิงวริศรา  เขียวเซ็นต์  โรงเรียนวัดทุ่งสมอ คณิตประถม 
39 1070180046 เด็กหญิงวันวิสา  รัสมีเรืองเดช  โรงเรียนวัดทุ่งสมอ คณิตประถม 
40 1070180058 เด็กหญิงวิชญาพร  แดงปุ่ม  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ คณิตประถม 
41 1070180095 เด็กหญิงวีรดา  เทพพันธ์  โรงเรียนบ้านห้วยลึก คณิตประถม 
42 1070180070 เด็กหญิงวีรยา  -  โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" คณิตประถม 
43 1070180108 เด็กหญิงศศิวรรณ  จันทร์สวาท  โรงเรียนวัดสระลงเรือ คณิตประถม 
44 1070180086 เด็กหญิงศิริรัตน์  ปิยะพันธุ์  โรงเรียนบ้านหลุมหิน คณิตประถม 

45 1070180059 
เด็กชายสิทธินนท์  เสกสิทธิ์
กาญจน์ 

 โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ คณิตประถม 

46 1070180096 เด็กหญิงสุพรรณษา  บุนนาค  โรงเรียนบ้านห้วยลึก คณิตประถม 
47 1070180047 เด็กหญิงเหมรัตน์  หาสาฤทธิ์  โรงเรียนวัดทุ่งสมอ คณิตประถม 
48 1070180100 เด็กหญิงอธิชา  สังข์ทอง  โรงเรียนบ้านทัพพระยา คณิตประถม 
49 1070180067 เด็กหญิงอรอินทร์  ส าเนียงสูง  โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสริิวิทยา" คณิตประถม 
50 1070180071 เด็กชายฮีโร่  -  โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" คณิตประถม 

      



 

 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2565 

รอบแรก : ระดับเขตพ้ืนที่ สอบวันอาทิตย์ท่ี 24 เมษายน 2565 
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ 3 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

ห้องสอบที่ 
 3 

ที ่
เลขประจ าตัว

สอบ 
ชื่อ-สกุล  โรงเรียน วิชาที่สอบ 

51 2070180087 เด็กหญิงกนกพร  ฟักช้าง  โรงเรียนบ้านหลุมหิน คณิต ม.ต้น 
52 2070180049 นางสาวกานต์ธิดา  หัตถมาศ  โรงเรียนวัดทุ่งสมอ คณิต ม.ต้น 
53 2070180068 เด็กหญิงเกศินี  อินธสร  โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสริิวิทยา" คณิต ม.ต้น 
54 2070180060 เด็กชายจิตติพัฒน์  สอนใจ  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ คณิต ม.ต้น 
55 2070180092 เด็กหญิงเฉลิมรัตน์  เเย้มน้อย  โรงเรียนบ้านหลุมหิน คณิต ม.ต้น 
56 2070180088 เด็กหญิงฐิติวรดา  วิเศษสิงห์  โรงเรียนบ้านหลุมหิน คณิต ม.ต้น 
57 2070180101 เด็กหญิงณัฐชนก  จันทร์หอม  โรงเรียนบ้านทัพพระยา คณิต ม.ต้น 
58 2070180061 เด็กหญิงณิชากร  อ่อนตะคุ  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ คณิต ม.ต้น 

59 2070180038 
เด็กชายดิษณัชพงษ ์ เลาหเจริญ
กุล 

 โรงเรียนวัดตะคร้ าเอน คณิต ม.ต้น 

60 2070180089 เด็กหญิงนฤมล  เจริญรัมย์  โรงเรียนบ้านหลุมหิน คณิต ม.ต้น 
61 2070180090 เด็กหญิงปิ่นเพชร  ปิ่นกุมภี  โรงเรียนบ้านหลุมหิน คณิต ม.ต้น 
62 2070180039 เด็กชายพรรษา  โพธิ์น้อย  โรงเรียนวัดตะคร้ าเอน คณิต ม.ต้น 
63 2070180062 เด็กชายพิสิษฐ์  ยังดี  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ คณิต ม.ต้น 
64 2070180063 เด็กหญิงภัทรภร  รุ่งมณีกิจเจริญ  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ คณิต ม.ต้น 
65 2070180006 เด็กหญิงมุธิตา  มะลา  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ คณิต ม.ต้น 
66 2070180091 เด็กชายวีรภัทร  เเต่แดงเพชร  โรงเรียนบ้านหลุมหิน คณิต ม.ต้น 
67 2070180053 เด็กชายสุรนันท์  กล้าหาญ  โรงเรียนบ้านบ่อระแหง คณิต ม.ต้น 
68 2070180007 เด็กหญิงอนุตตรีย์  โพธิ์ชื่น  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ คณิต ม.ต้น 
69 2070180102 เด็กหญิงอาทิตยา  โฉมตระการ  โรงเรียนบ้านทัพพระยา คณิต ม.ต้น 
70 2070180040 เด็กชายเอกพล  -  โรงเรียนวัดตะคร้ าเอน คณิต ม.ต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 

      

 
 
 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2565 
รอบแรก : ระดับเขตพ้ืนที่ สอบวันอาทิตย์ท่ี 24 เมษายน 2565 

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ณ ห้องประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ 1 ชั้น 2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

ห้องสอบที่ 
 4 

ที ่
เลขประจ าตัว

สอบ 
ชื่อ-สกุล  โรงเรียน วิชาที่สอบ 

71 3070180011 เด็กหญิงกกกร  แสวงสิน  โรงเรียนบ้านท่ามะกา วิทย์ประถม 
72 3070180050 เด็กหญิงกัญญาภัค  ดอกไม้  โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วิทย์ประถม 
73 3070180051 เด็กชายกันตเมธ  สมพงษ์  โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วิทย์ประถม 
74 3070180001 เด็กหญิงจารวี  ทองปุก  โรงเรียนวัดส านักคร้อ วิทย์ประถม 
75 3070180012 เด็กหญิงจิตรา  เพ็งหาจิตต์  โรงเรียนบ้านท่ามะกา วิทย์ประถม 
76 3070180013 เด็กหญิงชนัญธิดา  คเชนวัฒนะ  โรงเรียนบ้านท่ามะกา วิทย์ประถม 
77 3070180002 เด็กหญิงชัญยชา  บัวบาน  โรงเรียนวัดส านักคร้อ วิทย์ประถม 
78 3070180064 เด็กหญิงชุติกาญจต์  ธรรมะ  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วิทย์ประถม 
79 3070180037 เด็กชายณฐกร  กัลวงษ์  โรงเรียนบ้านกระเจา วิทย์ประถม 
80 3070180103 เด็กชายณฐพงษ์  ภู่ระหงษ์  โรงเรียนบ้านทัพพระยา วิทย์ประถม 
81 3070180023 เด็กหญิงณัชชา  บุญกอ  โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วิทย์ประถม 
82 3070180014 เด็กหญิงณัฏฐ์ธมน  เผื่อนปฐม  โรงเรียนบ้านท่ามะกา วิทย์ประถม 
83 3070180024 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมตัว  โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วิทย์ประถม 
84 3070180041 เด็กชายณัฐภูม ิ ยิ้มประสิทธิ์  โรงเรียนวัดตะคร้ าเอน วิทย์ประถม 
85 3070180078 เด็กหญิงณิชากานต์  เที่ยงธรรม  โรงเรียนบ้านสระจันทอง วิทย์ประถม 
86 3070180097 เด็กชายตรัยคุณ  มั่งคั่ง  โรงเรียนบ้านห้วยลึก วิทย์ประถม 
87 3070180019 เด็กหญิงเตชินี  ผิวภูเขียว  โรงเรียนบ้านท่ามะกา วิทย์ประถม 
88 3070180054 เด็กชายธนภัทร์  ปิยะพันธ์  โรงเรียนบ้านบ่อระแหง วิทย์ประถม 
89 3070180072 เด็กชายธนวัตร  สังข์ทอง  โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" วิทย์ประถม 
90 3070180042 เด็กชายธฤษณ ุ ทองกัลยา  โรงเรียนวัดตะคร้ าเอน วิทย์ประถม 
91 3070180015 เด็กหญิงธัญยธรณ์  แสงนิ่ม  โรงเรียนบ้านท่ามะกา วิทย์ประถม 
92 3070180079 เด็กชายธีรเทพ  พรมเพียงช้าง  โรงเรียนบ้านสระจันทอง วิทย์ประถม 
93 3070180098 เด็กหญิงนิรชา  มารศรี  โรงเรียนบ้านห้วยลึก วิทย์ประถม 
94 3070180003 เด็กหญิงนุ่มนวล  พุลมี  โรงเรียนวัดส านักคร้อ วิทย์ประถม 
95 3070180113 เด็กหญิงประดับขวัญ  อ่องจุ้ย  โรงเรียนบ้านดอนรัก วิทย์ประถม 
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96 3070180080 เด็กหญิงปวีนา  ไกลถิ่น  โรงเรียนบ้านสระจันทอง วิทย์ประถม 
97 3070180104 เด็กหญิงปาลิตา  วังกุ่ม  โรงเรียนบ้านทัพพระยา วิทย์ประถม 
98 3070180016 เด็กหญิงปุณญาพร  เกษรบัวหลวง  โรงเรียนบ้านท่ามะกา วิทย์ประถม 
99 3070180004 เด็กหญิงไพลิน  เรืองจินดา  โรงเรียนวัดส านักคร้อ วิทย์ประถม 
100 3070180073 เด็กหญิงฟางข้าว  มหาศรีทะเนตร  โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" วิทย์ประถม 
101 3070180074 เด็กหญิงมรกต  เกษมณี  โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" วิทย์ประถม 
102 3070180069 เด็กหญิงวันศิริ  เสลาคุณ  โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสริิวิทยา" วิทย์ประถม 
103 3070180029 เด็กชายศิวกร  กลิ่นมาก  โรงเรียนวัดดงสัก วิทย์ประถม 
104 3070180065 เด็กหญิงศุภิสรา  สิทธิสม  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วิทย์ประถม 
105 3070180109 เด็กหญิงสร้อยทิพย์  รังสวัสดิ์จิตต์  โรงเรียนวัดสระลงเรือ วิทย์ประถม 
106 3070180110 เด็กหญิงสโรชา  สืบบุก  โรงเรียนวัดสระลงเรือ วิทย์ประถม 
107 3070180027 เด็กหญิงสหฤทัย  ใจผ่อง  โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วิทย์ประถม 
108 3070180017 เด็กหญิงสุธิดา  แสงเพชร  โรงเรียนบ้านท่ามะกา วิทย์ประถม 
109 3070180008 เด็กหญิงสุภาพร  ทับกริ  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ วิทย์ประถม 
110 3070180066 เด็กหญิงหงส์ดาว  -  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วิทย์ประถม 
111 3070180018 เด็กหญิงอรทัย  สอนศรง  โรงเรียนบ้านท่ามะกา วิทย์ประถม 
112 3070180111 เด็กหญิงอ้อมจิตตรา  เชื้องาม  โรงเรียนวัดสระลงเรือ วิทย์ประถม 
113 3070180025 เด็กหญิงเอมวิกา  สมบูรณ์ผล  โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วิทย์ประถม 

 

 


