
ที่ เลขที่สมัคร โรงเรยีนเดิม คะแนน
1 4006 เด็กชาย ชานุ ณ สกล บา้นโพนดวนสาวเอ้ 54
2 4007 เด็กหญิง ปาริฉัตร แผ่นสันเทยีะ เมืองสุวรรณภมูิ 54
3 4008 เด็กชาย เพรียวพนัธ์ ลุนลาดชิด ดอนยางดอนสังข์วทิยา 54
4 4003 เด็กชาย ธนภมูิ คล่องแคล่ว หนองบวัคุรุประจาสรรค์ 54
5 4009 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ วงษจ์ าปา ดอนยางดอนสังข์วทิยา 52
6 4010 เด็กชาย อัษฎาภรณ์ สิทธภิา ดอนยางดอนสังข์วทิยา 49
7 4011 เด็กชาย ธนากร ประจิตร บา้นหนิกอง 48
8 4012 เด็กชาย ชุติเทพ นาคะวงศ์ บา้นสระโพนทอง 46
9 4013 เด็กหญิง จันทภา วชิัย ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูคาม 45
10 4014 เด็กหญิง อชิรญา สีหานาม บา้นหนองแวง 45
11 4015 เด็กชาย วรีภทัร์ ทรงกรด เหวอ่ดงสวนผ้ึง 45
12 4016 เด็กชาย นราธปิ เกศา บา้นหนองแวง 44
13 4017 เด็กชาย อติชาติ แสนค า บา้นหนองแวง 44
14 4018 เด็กชาย กิตติพงษ์ พากเพยีร ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูคาม 44
15 4019 เด็กหญิง ไอลัดดา อ ามะหยีะ เมืองอารัมย์ 43
16 4020 เด็กชาย วนัปยิะ ช่อรักษ์ บา้นยางเลิง 43
17 4021 เด็กหญิง ศดานันท์ พาเจริญ เมืองอารัมย์ 43
18 4022 เด็กชาย พรีภทัร ศรีโมรา เมืองอารัมย์ 43
19 4023 เด็กชาย อาทติย์ ฤทธาพรม บา้นนา 41
20 4024 เด็กชาย ชาญชัย ไพบลูย์ บา้นนา 40
21 4025 เด็กชาย ปรีติ อังคะ เจริญศึกษา 40
22 4026 เด็กชาย จิรภทัร แอบสระน้อย เมืองอารัมย์ 39
23 4027 เด็กหญิง ศศินิภา ทองวเิศษ บา้นหวัโทนมิตรภาพที่165 39
24 4028 เด็กชาย ชลิต เภาพาส บา้นนา 39
25 4029 เด็กชาย นฤเบถฐ์ ศรีเวช สะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอม 39
26 4030 เด็กชาย วรีชัช ศิลธรรม เมืองสุวรรณภมูิ 39
27 4031 เด็กชาย วราเทพ ซุยคง บา้นตาหยวก 38
28 4032 เด็กชาย ธนกร น้ าค า เหวอ่ดงสวนผ้ึง 38
29 4033 เด็กชาย วฒิุพงษ์ ศรีสระคู เมืองสุวรรณภมูิ 38
30 4034 เด็กหญิง อริสา ทองหล้า บา้นตังหมอง 38
31 4035 เด็กชาย ธนโชติ เมืองมาก บา้นตังหมอง 38
32 4036 เด็กชาย พงศธร คานทอง เจริญศึกษา 38
33 4037 เด็กชาย ภาชิญ กลีบจ าปี บา้นหมอตา 38
34 4038 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ วงศ์หล้า บา้นเหม้าหนองข่าวทิยา 37
35 4040 เด็กชาย ปณัณวฒัน์ ยมรัตน์ เจริญศึกษา 37
36 4042 เด็กชาย ณัฐกานต์ สนิทพจน์ ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูคาม 36
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ที่ เลขที่สมัคร โรงเรยีนเดิม คะแนนชื่อ - สกุล
37 4043 เด็กหญิง เกวลิน พาที บา้นเหม้าหนองข่าวทิยา 36
38 4044 เด็กหญิง ฉันชนก ไชยเนียม บา้นหนองแวง 35
39 4045 เด็กชาย ธนากร ทมุพร บา้นหนองแวง 35
40 4046 เด็กชาย ทนิกร สัตบตุร บา้นดอกไม้ 35
41 4047 เด็กชาย ทวศัีกด์ิ สายพรมมา เมืองสุวรรณภมูิ 35
42 4048 เด็กชาย ธญัเทพ สดใส สะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอม 34
43 4049 เด็กชาย พรีะพงษ์ สมอาสา ดอนยางดอนสังข์วทิยา 33
44 4050 เด็กชาย กิตติธชั ใจเมือง เมืองสุวรรณภมูิ 33
45 4051 เด็กชาย เอกบรุุษ นามแสนนะ เมืองสุวรรณภมูิ 33
46 4052 เด็กชาย พรีพฒัน์ ทองดี จตุคามวทิยา 33
47 4053 เด็กชาย ภมูินทร์ สมบติัวงษ์ เมืองสุวรรณภมูิ 32
48 4054 เด็กชาย เขื่อนเพชร ทองแม้น บา้นตาหยวก 32
49 4055 เด็กชาย นพกร เหล่าจั่น บา้นดอกไม้ 32
50 4056 เด็กชาย รัฐภมูิ แปน้แก้ว เหวอ่ดงสวนผ้ึง 31
51 4057 เด็กหญิง วภิากุล ชัยชนะ อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภมูิ 31
52 4058 เด็กหญิง พชรพร ยางสามัญ โพนยานาง 31
53 4059 เด็กชาย สงกรานต์ ผาสวสัด์ิ เมืองสุวรรณภมูิ 31
54 4060 เด็กชาย ธรียุทธ ผลาผล เหวอ่ดงสวนผ้ึง 30
55 4061 เด็กหญิง ณัทปพร ศรีพลี บา้นเปลือยคุรุสรรค์วทิยา 30
56 4062 เด็กชาย พทิยา มะกอกนา บา้นกอกแก้ว 29
57 4063 เด็กชาย คณิศร น้ ากระจาย สะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอม 29
58 4064 เด็กชาย กลวรรธ ปรีะกัง บา้นเปลือยน้อย - สุขสวสัด์ิ 28
59 4065 เด็กหญิง อนุสรา นันทชาติ บา้นกู่กาสิงห์ 28
60 4066 เด็กหญิง วรัญญา ผลาผล อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภมูิ 27
61 4067 เด็กชาย ภตูะวนั โพธิก์ระสงข์ บา้นมหงิสาราม 27
62 4069 เด็กชาย ณัฐวฒิุ รักธรรม อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภมูิ 26
63 4070 เด็กชาย ไชยวฒัน์ หดักันยา บา้นโพนดวน 26
64 4071 เด็กชาย ธรีวฒัน์ โพธิสุ์ดตา อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภมูิ 26
65 4072 เด็กหญิง วรัทยา พลูสวสัด์ิ วดัโพธิแ์ก้วเบญจธาราม 26
66 4074 เด็กชาย พงศกร สมยาภกัดี บา้นนา 26
67 4075 เด็กหญิง ชนาภา เมอืงหนองหว้า อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภมูิ 26
68 4076 เด็กชาย ปยิะพงษ์ ผ่องสุข บา้นหา้งหวา้ 25
69 4077 เด็กชาย แทนคุณ พลึิกเรือง วดัโพธิแ์ก้วเบญจธาราม 25
70 4078 เด็กหญิง รัศมี ศรีบญุนาม อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภมูิ 25
71 4079 เด็กชาย เตวทิย์ รัดช า บา้นสวา่ง 24
72 4081 เด็กชาย ถิรวฒัน์ เนตรวงค์ เมืองสุวรรณภมูิ 24
73 4082 เด็กชาย ธนากร พลหนิกอง โพนขวาวพทิยาคม 24
74 4084 เด็กหญิง กรวรรณ กรมโพธิ์ บา้นสวา่ง 24
75 4085 เด็กหญิง กัญญาวร์ี สาสนาม บา้นสวา่ง 24
76 4086 เด็กชาย ณภทัร์ ทองศรี โพนขวาวพทิยาคม 23



ที่ เลขที่สมัคร โรงเรยีนเดิม คะแนนชื่อ - สกุล
77 4087 เด็กชาย ศุภกิตต์ิ บญุประกอบ บา้นหนองแล้ง 23
78 4088 เด็กชาย ธรีาพร ใหม่ยานิจ โพนขวาวพทิยาคม 23
79 4089 เด็กชาย ปวเรศ ใหมค า อนุบาลนาแกผดุงราช 23
80 4090 เด็กชาย ธรานนท์ เมืองวงษ์ บา้นดอนขาม 23
81 4091 เด็กชาย ปรุะเชด หลงภงูา บา้นดอนขาม 23

82 4092 เด็กชาย วชัรพล ภสูนาม ดงหวัเรือปา่ม่วงวทิยา 22

83 4093 เด็กชาย วชัพงษ์ ภสูนาม ดงหวัเรือปา่ม่วงวทิยา 22

84 4094 เด็กชาย อชิระ ธนะทรัพย์ เมืองสุวรรณภมูิ 21

85 4095 เด็กชาย ธงไชย วรรณศรี บา้นหา้งหวา้ฯ 20

86 4096 เด็กชาย นันทพิฒัน์ พนัธุพ์าณิชย์ บา้นสองชั้น 20

87 4001 เด็กชาย พสักร ทองดอนดู่ บา้นหา้งหวา้ 20
88 1017 เด็กหญิง ปยินุช พมิพห์นองหวา้ เมืองสุวรรรภมูิ 19
89 เด็กชาย วชิัย ครองผักแวน่ ชากยายจีน 16
90 4004 เด็กชาย วรรณพ พมิพานิช อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภมูิ ขาดสอบ

ลงชื่อ

ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

             ประกาศ ณ วันที ่8 เมษายน 2562

(นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโท)


