
ล ำดับที่ เลขที่สมัคร โรงเรยีนเดิม คะแนน
1 5046 เด็กหญิง อริสา ทาทพัไทย หนองบวัคุรุประชาสรรค์ 66
2 5104 เด็กชาย ปฏพิล ทองจันทร์ บา้นกู่กาสิงห์ 63
3 5014 เด็กหญิง ศิริโฉมนภา โฉลกดี โสภาพพทิยาภรณ์ 62
4 5089 เด็กหญิง ดาราวดี ชาวโพนทนั กู่กาสิงห์ 61
5 5040 เด็กหญิง ธดิารัตน์ บตุรราช เหวอ่ดงสวนผ้ึง 59
6 5035 เด็กชาย ณัฐนันท์ ข าเนตร ดอนแฮดวทิยา 58
7 5055 เด็กหญิง ปยิทศัน์ หนองหาร อนุบาลเมืองใหม่ 58
8 5096 เด็กหญิง ลลิตา แซ่อุ้ย เมืองอารัมย์ 57
9 5006 เด็กชาย ปวนั ปนีะถา บา้นโคกทอง 56
10 5008 เด็กชาย จักรี ไชยพล บา้นหมอตา 56
11 1029 เด็กชาย จิรายุส์ เขียวสนาม บา้นงูเหลือม 56
12 5042 เด็กหญิง พชิญธดิา ค าสระคู บา้นหมอตา 55
13 5059 เด็กชาย ศรายุทธ พรหมสุริยากร โสภาพพทิยาภรณ์ 55
14 5087 เด็กชาย สุวฒัน์ อภปิญัญาโชค ฮ่องสังข์ 55
15 5043 เด็กหญิง นัฐลดา รัตนศรี บา้นหมอตา 54
16 5044 เด็กหญิง อริสรา ทาทพัไทย หนองบวัคุรุประชาสรรค์ 54
17 5012 เด็กหญิง ธนัชพร เพช็รแสวง บา้นหมอตา 53
18 5047 เด็กชาย อมรเทพ สวนนอก หนองบวัคุรุประชาสรรค์ 53
19 5068 เด็กหญิง เกศแก้ว ชมภนูิมิตร บา้นงูเหลือม 51
20 5013 เด็กหญิง ศุภชัญา กาแก้ว โสภาพพทิยาภรณ์ 50
21 5018 เด็กหญิง จิรภญิญา พร้าวไธสงค์ หนองตอกแปน้ฯ 50
22 4073 เด็กหญิง ณัฐทชิา นพชัย บา้นหนิกอง 50
23 5085 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ พนัธห์นองหวา้ ดอนยางดอนสังข์วทิยา 49
24 5103 เด็กชาย ณัฐพนัธุ์ จันทร์ศรี บา้นปลาค้าว 49
25 4005 เด็กชาย ศุภวชิญ์ ฝูงสูงเนิน บา้นหมอตา 49
26 5078 เด็กหญิง นฤมล ขันแก้ว อนุบาลเมืองใหม่ 48
27 5022 เด็กหญิง เกษมณี สุดสาคร โพนยานาง 47
28 5080 เด็กหญิง กุสลินพร โชคแสน บา้นร้านหญ้า 47
29 5084 เด็กชาย กิตติพงษ์ สีเที่ยง บา้นเล้าข้าว 47
30 5106 เด็กหญิง ศิรปภาภรณ์ แสงสุด เมืองสุวรรณภมูิ 47
31 5004 เด็กหญิง ศศิวมิล สุขหนองโปง่ เจริญศึกษา 46
32 5019 เด็กชาย เจตพฒัน์ บญุวรรณ เมืองสุวรรณภมูิ 46
33 5032 เด็กหญิง กุลธดิา ชินวงค์ เมืองสุวรรณภมูิ 46
34 5033 เด็กหญิง ฐิติมา ศรีสมบรูณ์ เมืองสุวรรณภมูิ 46
35 5036 เด็กหญิง ชนากานต์ นามจันทร์ บา้นหมอตา 46

สำยกำรเรียนควำมถนัดวิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์
โรงเรียนสุวรรณภูมวิิทยำลัย  ปีกำรศึกษำ 2562

ชื่อ - สกุล

ประกำศผลกำรสอบจัดชั้นเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่1



ล ำดับที่ เลขที่สมัคร โรงเรยีนเดิม คะแนนชื่อ - สกุล
36 5051 เด็กหญิง ชุติมาพร เชิดฉาย เมืองสุวรรณภมูิ 46
37 5074 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ เจริญภกัด์ิ พระกุมารร้อยเอ็ด 46
38 5075 เด็กชาย ฉัตรมงคล จันดาหงษ์ บา้นสองชั้น 46
39 5011 เด็กชาย พชรพล ทาแพงน้อย บา้นหมอตา 45
40 5023 เด็กหญิง วรรณวนิชย์ โปยทอง เปลือยน้อยสุขสวสัด์ิ 45
41 5030 เด็กหญิง พชิชาภา ดีดวงพนัธ์ บา้นหนองพลับ 45
42 5010 เด็กหญิง ปาริชาติ การบรรจง บา้นโคกทอง 44
43 5016 เด็กชาย ปริญญาพฒัน์ เพรียรดี เมืองสุวรรณภมูิ 44
44 5105 เด็กชาย วสุพล ศรีดาว เมืองสุวรรณภมูิ 44
45 5005 เด็กหญิง ขวญันภา ศรีบวัไทย บา้นโคกทอง 43
46 5076 เด็กหญิง น้ าอิง แตงอ่อน เจริญศึกษา 43
47 1019 เด็กหญิง กรณ์ภสัสรณ์ แสนบญุมี บา้นหมอตา 43
48 5009 เด็กหญิง ศิรดา มาลี หวย้หนิลาด 42
49 5020 เด็กหญิง กัตติกา ศรีบญุจันทร์ เมืองสุวรรณภมูิ 42
50 5026 เด็กหญิง สุภสัสร อุปชิต เจริญศึกษา 42
51 5028 เด็กหญิง อริสรา ค าสีมา เมืองสุวรรณภมูิ 42
52 5034 เด็กชาย กาลชัย ศรีบวัลา บา้นนา 42
53 5057 เด็กชาย จเด็จ ส าโรงแสง เจริญศึกษา 42
54 5066 เด็กหญิง ภทัรภรณ์ วงเวยีน เมืองสุวรรณภมูิ 42
55 5102 เด็กชาย พงศธร ค าภเูมือง บา้นกู่กาสิงห์ 42
56 5001 เด็กหญิง ธนวรรณ พาลาสี บา้นโคกทอง 41
57 5037 เด็กหญิง ปารณีย์ เกาทนั บา้นเหม้าหนองข่าวทิยา 41
58 5041 เด็กชาย ภมูิภทัร ดีปญัญา เมืองสุวรรณภมูิ 41
59 5039 เด็กหญิง ธนาภรณ์ ศรีสวา่ง เจริญศึกษา 40
60 5073 เด็กชาย จิรวฒัน์ สังกะสิงห์ บา้นกู่กาสิงห์ 40
61 5088 เด็กหญิง ปาลิตตา วรวงษ์ อนุบาลเมืองใหม่ 40
62 5093 เด็กหญิง ศิริพร นามบตุรดี บา้นหนองแวง 40
63 5048 เด็กชาย ปานทอง มีหนิกอง โพนดวนสาวเอ้ 39
64 5053 เด็กหญิง พชัรินทร์ รอบคอบ เหล่าต้ิว 39
65 5083 เด็กหญิง ชนกานต์ ศรีชาลี บา้นหมอตา 39
66 5110 เด็กหญิง ศิรินภา ศรีรัตนพนัธ์ การกุศลวดักลาง 39
67 4096 เด็กชาย นันทพิฒัน์ พนัธุพ์าณิชย์ บา้นสองชั้น 39
68 5007 เด็กหญิง พลอยไพลิน ศรีวงศ์ บา้นโคกทอง 38
69 5015 เด็กชาย เขตโสภณ สุทธสิาร เจริญศึกษา 38
70 5058 เด็กหญิง วรรณวษิา นาเดียรแนทฮารูดิน เมืองสุวรรณภมูิ 38
71 5072 เด็กหญิง นิชุตา แสงสงค์ บา้นตังหมอง 38
72 5067 เด็กหญิง นัสติการ ชมชาติ เมืองสุวรรณภมูิ 37
73 5002 เด็กหญิง เจนจิรา ไชยหายุตง เมืองสุวรรณภมูิ 36
74 5060 เด็กชาย คณาธปิ พนัธชุา อนุบาลเมืองใหม่ 36



ล ำดับที่ เลขที่สมัคร โรงเรยีนเดิม คะแนนชื่อ - สกุล
75 5069 เด็กหญิง เบญจพร กันทะ เมืองสุวรรณภมูิ 36
76 5090 เด็กหญิง ปณิตา ศรีเที่ยง เจริญศึกษา 36
77 5091 เด็กชาย ณัฐกฤต ค าบศุย์ เมืองจ าปาขัน 36
78 5024 เด็กชาย สิริปญัญา อะทาโส บา้นนา 35
79 5025 เด็กชาย อานนท์ อ้วนสูงยาง บา้นนา 35
80 5038 เด็กชาย สิทธชิัย สืบเหล่าง้ิว เจริญศึกษา 35
81 5045 เด็กหญิง พชัราภา สงนอก บา้นหมอตา 35
82 5064 เด็กหญิง วริชยาดา เศรษโฐ บา้นยางเลิง 35
83 5049 เด็กหญิง สายธาร ชดช้อย บา้นนา 34
84 5070 เด็กหญิง พลอยลักษณ์ ผลอวยพร บา้นยางเลิง 34
85 5097 เด็กหญิง ศศิกานต์ สระแก้ว เจริญศึกษา 34
86 5054 เด็กชาย ศักดินนท์ สาสอน เจริญศึกษา 33
87 5095 เด็กหญิง เก็จแก้ว ผานัด บา้นยางเลิง 33
88 5108 เด็กหญิง อรอนงค์ บวัคง การกุศลวดักลาง 33
89 5061 เด็กชาย ธนชาติ วรบตุร เมืองจ าปาขัน 32
90 5062 เด็กชาย ณภทัร ดงพกักิจ โพนขวาวพทิยาคม 32
91 5079 เด็กหญิง ธญิาดา ชุยคง ปลาปากราษฏร์บ ารุง 32
92 5081 เด็กชาย อธศิ ทองภู บา้นหา้งหวา้ครุรัฐ 32
93 5027 เด็กหญิง วริศรา แก้วจ าปา เมืองสุวรรณภมูิ 31
94 5092 เด็กชาย ศิริพงษ์ เขตเจริญ ปลาปากราษฏร์บ ารุง 31
95 5052 เด็กหญิง มลัยพร นันทไสย์ เมืองสุวรรณภมูิ 30
96 5077 เด็กหญิง รักษณิา สนหอม เมืองสุวรรณภมูิ 30
97 5082 เด็กชาย วษิณุ วงศ์หนิกอง เจริญศึกษา 30
98 5107 เด็กชาย ศรุต เจริญภกัด์ิ กู่กาสิงห์ 30
99 5021 เด็กหญิง สุชานาถ พมิพพ์งษ์ จานเตย 29
100 5063 เด็กชาย บารมี ปรากฏ เจริญศึกษา 29
101 5098 เด็กชาย วรีะวฒัน์ วะศรี เมืองสุวรรณภมูิ 29
102 5003 เด็กหญิง พลอยชนก วงศ์สอน เมืองสุวรรณภมูิ 28
103 5017 เด็กชาย ธรีวฒิุ สังกาวร เมืองใหม่สุวรรณภมูิ 28
104 5029 เด็กชาย ภคัพล สุง้ิวงาม เมืองสุวรรณภมูิ 28
105 5099 เด็กชาย พรีพฒัน์ อากาศ เมืองสุวรรณภมูิ 28
106 5100 เด็กชาย ฤชา แสนศรีจันทร์ บา้นหมอตา 28
107 1025 เด็กชาย นัทวลัย์ ถนอมพล จานเตยวทิยาประชาสรรค์ 28
108 5109 เด็กหญิง สุกัญญา บวัขาว การกุศลวดักลาง 27
109 1011 เด็กหญิง พชัราภา รักษาภกัดี เมืองสุวรรณภมูิ 27
110 5050 เด็กชาย กิตติศักด์ิ ลวงหอม บา้นนา 26
111 5101 เด็กชาย จิระศักด์ิ อะสงค์ บา้นจานเตย 26
112 5094 เด็กหญิง นิติพร อวยพร การกุศลวดักลาง 25
113 4002 เด็กชาย มินธาดา แก้วค าไสย์ บา้นหมอตา 24



ล ำดับที่ เลขที่สมัคร โรงเรยีนเดิม คะแนนชื่อ - สกุล
114 5056 เด็กชาย นัตพงษ์ พาเลียง บา้นนา 19
115 4080 เด็กชาย อนุรักษ์ เติมสุข การกุศลวดักลาง 19
116 5031 เด็กหญิง พชัราภรณ์ ศรีค าภา โพนขวาวพทิยาคม ขาดสอบ
117 5065 เด็กหญิง เกวลิน บอ่คุ้ม บา้นน้ าค าน้อย ขาดสอบ
118 5071 เด็กชาย จักร์รินทร์ ส าโรงแสง เมืองสุวรรณภมูิ ขาดสอบ
119 5086 เด็กหญิง นัชฐพร ดีพลงาม บา้นเหม้าหนองข่าวทิยา ขาดสอบ
120 5111 เด็กหญิง อภชิญา สอนลิลา เมืองสุวรรณภมูิ ขาดสอบ

ลงชื่อ

ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
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