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ครอูัลปิรยีา  แกว้กลา้    เบอรโ์ทร 086-7219252

ครสูนุีย ์ไกรปัญญาพงศ ์เบอรโ์ทร 081-7098802

ครรูัชรนิทร ์พทิยานันท ์ เบอรโ์ทร 089-8215791

รางวัลประเภททีม
รางวัลที่ ๑   เกียรติบัตร พร้อมโล่ 
รางวัลที่ ๒   เกียรติบัตร
รางวัลที่ ๓   เกียรติบัตร



ที่ โรงเรียน คะแนน รวม ล ำดับที่แข่งขัน

เด็กชำย วีรภัทร  ทะยำนรัมย์ มำรีย์อนุสรณ์ 86

เด็กชำย ภูมิพัฒน์  บญุมะยำ มำรีย์อนุสรณ์ 86

เด็กชำย วรโชติ  วงศ์สุขสวัสด์ิ มำรีย์อนุสรณ์ 90

เด็กชำย ณัฐพงศ์  เหล่ือมล  ำ เทศบำลทำ่ตูม 92

เด็กหญิง ภัทรำพร  ลำล่องค ำ เทศบำลทำ่ตูม 84

เด็กหญิง วิชญำรัตน์  มำลีหวล เทศบำลทำ่ตูม 86

เด็กชำย ธันยพงศ์  พรหนองแสน ฮ่ัวเคี ยว 88

เด็กหญิง ธัญญรัศม์  ลีลัครำนนท์ ฮ่ัวเคี ยว 90

เด็กหญิง รัศมน  เกียรติวิทยะ ฮ่ัวเคี ยว 82

เด็กชำย ปณุณวัฒน์  ใจกล้ำ บำ้นสตึก 64

เด็กหญิง ชัชฎำภรณ์  แสงงำมวัฒนำ บำ้นสตึก 80

เด็กหญิง ณัฐวิชญำ  จันทรัศมี บำ้นสตึก 76

เด็กหญิง ขวัญจิรำ  แดงทมุมำ บำ้นหนองม่วง 52

เด็กหญิง บษุยมำศ  มั่นเฮง บำ้นหนองม่วง 54

เด็กชำย ส ำรำญ  วรรณศิลป์ บำ้นหนองม่วง 58

เด็กหญิง ปนัดดำ  จันทำ บำ้นเบงทำ่ลำด 56

เด็กหญิง สุภัทรตรำ  เพชรสุระ บำ้นเบงทำ่ลำด 50

เด็กชำย สินธนำ  จ่ำพุลี บำ้นเบงทำ่ลำด 48

เด็กชำย ฐิติวัจน์  จิตชัยเจริญกุล บำ้นยะวึก(ผจงรำษฎร์วิทยำคำร) 58

เด็กหญิง พนิดำ  จำรุทรัพย์สดใส บำ้นยะวึก(ผจงรำษฎร์วิทยำคำร) 60

เด็กหญิง พิรุณรัตน์  จันทอง บำ้นยะวึก(ผจงรำษฎร์วิทยำคำร) 36

เด็กหญิง อำริสำ  เที่ยงธรรม บำ้นกระทุ่ม 58

เด็กหญิง พิณผกำ  กระสังรัมย์ บำ้นกระทุ่ม 44

เด็กหญิง ศิริรัตน์  เช่นรัมย์ บำ้นกระทุ่ม 50

                            ผลการสอบแข่งขันทักษะความสามารถทางคณิตศาสตรร์ะดับประถมศึกษา

ครัง้ที่  32 ประจ าปีการศึกษา  2559

โรงเรยีนสตึก  อ าเภอสตึก  จังหวัดบุรรีมัย์  สพม. 32
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ประเภท
ทีม



ที่ โรงเรียน คะแนน รวม ล ำดับที่แข่งขัน

เด็กชำย ปณุยวัจน์  ทนุวรรณ์ บำ้นตะแบงสำมัคคี 66

เด็กหญิง ทพิวรรณ  กมลพันธ์ บำ้นตะแบงสำมัคคี 44

เด็กหญิง สิริพร  ยำรัมย์ บำ้นตะแบงสำมัคคี 32

เด็กหญิง พรชนก  ศำลำงำม บำ้นปำกช่องสนำมชัย 52

เด็กหญิง ธิดำพร  สำมำรถกุล บำ้นปำกช่องสนำมชัย 56

เด็กหญิง จีรนันท ์ ค ำผำเยือง บำ้นปำกช่องสนำมชัย 32

เด็กหญิง จิระณำ  ชื่นชม ชุมชนบำ้นสะแก 46

เด็กหญิง จิรำพร  แก้วผำสุข ชุมชนบำ้นสะแก 40

เด็กหญิง มำริษำ  ดนุชนำม ชุมชนบำ้นสะแก 50

เด็กหญิง สำวิตรี  ยิงรัมย์ วัดบำ้นพลับ 40

เด็กชำย อนุวัฒน์  ชัยเศรษฐี วัดบำ้นพลับ 38

เด็กหญิง ดวงรักษำ   อรเพ็ชร วัดบำ้นพลับ 54

เด็กหญิง จีรนันท ์ หล่ำธรรม บำ้นหนองกับ 60

เด็กหญิง กิตติยำ  หงษ์ทอง บำ้นหนองกับ 38

เด็กหญิง นลินนิภำ  อภัยศรี บำ้นหนองกับ 30

เด็กหญิง พิมพ์สินี  ดิษสงค์ บำ้นหนองปลำแดก 36

เด็กชำย กิตติธัช  ผุยโพนทนั บำ้นหนองปลำแดก 48

เด็กชำย กิตติพงษ์  ค ำมะณี บำ้นหนองปลำแดก 38

เด็กชำย พิรพัฒน์  ศรีอุดม บำ้นหวัฝำย 42

เด็กหญิง วิระดำ  พลมีศักด์ิ บำ้นหวัฝำย 28

เด็กหญิง ศิริวรรณ  แจ่มเที่ยงตรง บำ้นหวัฝำย 36

เด็กหญิง อรัญญำ  ลุนลำด บำ้นหนองน  ำขุ่น 34

เด็กหญิง ณัฐสุดำ  ดวงศรี บำ้นหนองน  ำขุ่น 18

เด็กหญิง ปยิมำศ  พรมศรี บำ้นหนองน  ำขุ่น 44
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                            ผลการสอบแข่งขันทักษะความสามารถทางคณิตศาสตรร์ะดับประถมศึกษา

ครัง้ที่  32 ประจ าปีการศึกษา  2559

โรงเรยีนสตึก  อ าเภอสตึก  จังหวัดบุรรีมัย์  สพม. 32

ชื่อ - สกุล
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ที่ โรงเรียน คะแนน รวม ล ำดับที่แข่งขัน

เด็กชำย สิทธิชัย  อินต๊ะเสน บำ้นยำงน  ำใส 36

เด็กหญิง กฤติยำณี  ชนะกำญจน์ บำ้นยำงน  ำใส 26

เด็กหญิง หฤทยั  สีเขียว บำ้นยำงน  ำใส 24

เด็กหญิง ชุติกำญจน์  รอบแคว้น อนุบำลแคนดง 28

เด็กหญิง ธิดำอัปสร  เมืองอิน อนุบำลแคนดง 18

เด็กหญิง ธนัญชนก  โอชำรส อนุบำลแคนดง 24

ครัง้ที่  32 ประจ าปีการศึกษา  2559

โรงเรยีนสตึก  อ าเภอสตึก  จังหวัดบุรรีมัย์  สพม. 32

ชื่อ - สกุล
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