
    
 

      
ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2562 
ห้องเรียนสุดยอดอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Excellence Room) 

 
ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม คะแนนรวม อันดับที่ 

เด็กหญิง กานต์รวี จันทร์หา เมืองสุวรรณภูมิ 80 1 
เด็กชาย ธนกฤต ธรรมเสนา เมืองสุวรรณภูมิ 77 2 
เด็กชาย ฐิติโชต ิ ลมภูงา บ้านเล้าข้าว 74 3 
เด็กชาย ตริณภักษ์ จันทภักดี สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 72 4 
เด็กหญิง พัชรีภรณ์ ทะวะลัย เมืองสุวรรณภูมิ 72 4 
เด็กหญิง เรือนขวัญ สมทรัพย์ เมืองสุวรรณภูมิ 69 6 
เด็กชาย ภัทรจาริน สร้อยอยู่ หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 68 7 
เด็กหญิง วราพรรณ สุขเกิด เมืองสุวรรณภูมิ 68 7 
เด็กชาย พันธกานต์ กลิ่นฟุ้ง อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 68 7 
เด็กหญิง กัญญารัตน์ พีรพงศ์ศิลป์ เมืองสุวรรณภูมิ 68 7 
เด็กหญิง กฤติยาภรณ์ ชิณสิทธิ์ เมืองสุวรรณภูมิ 66 11 
เด็กชาย บารม ี มีหินกอง เมืองสุวรรณภูมิ 66 11 
เด็กหญิง ญารินดา พันธ์ชา เมืองสุวรรณภูมิ 65 13 
เด็กหญิง นิรัชพร แก้วมาตย์ เมืองสุวรรณภูมิ 64 14 
เด็กหญิง กุลธิดา ศรีพันธ์ อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 62 15 
เด็กชาย กิตติพงษ์ สีเที่ยง บ้านเล้าข้าว 61 16 
เด็กชาย สุกฤษฎิ์ พันธ์หนองหว้า บ้านเล้าข้าว 61 16 
เด็กชาย ธนกฤต ชื่นสุขเกษมกุล เมืองสุวรรณภูมิ 61 16 
เด็กชาย ชัญพงศ์พัฑธ์ ด้วงกลาง เมืองสุวรรณภูมิ 60 19 
เด็กหญิง วิไลลักษณ์ นามภูมี เมืองสุวรรณภูมิ 60 19 
เด็กหญิง พรรณวษา อ่อนสองชั้น บ้านเหว่อ ดงสวนผึ้ง 59 21 
เด็กชาย ณัฐดนัย ฮุยเสนา เมืองสุวรรณภูมิ 58 22 
เด็กชาย ธราธร จันทร์หอม เมืองสุวรรณภูมิ 54 23 
เด็กชาย จตุรวิชญ์ บุญถม บ้านเล้าข้าว 53 24 
เด็กหญิง ชุติมาพร เชิดฉาย เมืองสุวรรณภูมิ 53 24 
เด็กหญิง ชญาน์นันท์ พลนาแค เมืองสุวรรณภูมิ 52 26 
เด็กชาย นนทวัฒน์ สุดชา เมืองสุวรรณภูมิ 51 27 
เด็กหญิง วิภาภรณ ์ นามภูมี เมืองสุวรรณภูมิ 50 28 
เด็กชาย วัฒนศักดิ์ เจริญภักดิ์ บ้านกู่กาสิงห์ 49 29 



ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม คะแนนรวม อันดับที่ 
เด็กหญิง ปาลิตา พิมพ์ภูงา บ้านหมอตา 48 30 
เด็กหญิง พัชราภา สงนอก บ้านหมอตา 48 30 
เด็กหญิง ธนัชพร เพ็ชรแสวง บ้านหมอตา 47 32 
เด็กชาย ธนากร ประจิตร บ้านหินกอง 47 32 
เด็กชาย ชัยชนะ สมชาติ เมืองสุวรรณภูมิ 43 34 
เด็กหญิง เพชรดวงตา สุขยานุดิษฐ์ เมืองสุวรรณภูมิ 41 35 
เด็กหญิง บุญยนุช ผลาเลิศ บางแค 37 36 
เด็กชาย คมกฤษ นาวารี เมืองสุวรรณภูมิ 36 37 
เด็กชาย พชรพล ทาแพงน้อย บ้านหมอตา 28 38 
เด็กหญิง นัทธ์นภา มาศจันทร์ อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ  39 
เด็กหญิง ปิยนุช พิมพ์หนองหว้า เมืองสุวรรณภูมิ  39 
เด็กหญิง ธัญรดา สังข์ประเดิม เมืองสุวรรณภูมิ  39 
เด็กหญิง ธนภรณ์ ศรีสวาสดิ์ เมืองสุวรรณภูมิ  39 
เด็กชาย เจตพัฒน์ บุญวรรณ เมืองสุวรรณภูมิ  39 
เด็กหญิง ธนากานต์ นามจันทร์ บ้านหมอตา  39 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  9  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562  
 
 
            ลงชื่อ                                              
               ( นายเทพรังสรรค์  สุวรรณโท ) 
                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
     
 
หมายเหตุ  1.  นักเรียนท่ีสอบคัดเลือกได้ อันดับที่ 1 – 36  ให้มารายงานตัวและมอบตัว  
                   วันท่ี 14 มีนาคม  2562  ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. – 16.00 น.  
                   ท่ี ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
      2.  หากไม่มา รายงานตามวันและเวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธ์ิ  
 


