
ประกาศโรงเรยีนสตกึ

ผลการสอบแขง่ขนัทกัษะวดัความสามารถทางคณิตศาสตร ์
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กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์อาคารวนาลยั2 หอ้ง 217โรงเรยีนสตกึ

ครอูัลปิรยีา  แกว้กลา้    เบอรโ์ทร 086-7219252

ครสูนุีย ์ไกรปัญญาพงศ ์เบอรโ์ทร 081-7098802

ครรูัชรนิทร ์พทิยานันท ์ เบอรโ์ทร 089-8215791

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการการศึกษาโรงเรียนสตึก สพม.32

รางวัลท่ี 1 เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา  500 บาท   
รางวัลท่ี 2 เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา  300 บาท   
รางวัลท่ี 3 เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา  200 บาท 
ล าดับที่ 4-10 ได้รับเกียรติบัตรชมเชย พร้อมทุนการศึกษา 100 บาท



ที่ โรงเรียน คะแนน ล ำดับที่แข่งขัน

1 เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์  แสงงามวัฒนา บ้านสตึก 80 1

2 เด็กหญิง ณัฐวิชญา  จันทรศัมี บ้านสตึก 76 2

3 เด็กหญิง ภัทรดา  สุภะเสถียร บ้านสตึก 74 3

4 เด็กชาย จารพุร  แก้วก้ัน บ้านโคกสิงห์ 72 4

5 เด็กหญิง นัตนิชา  ป้ันทอง บ้านสตึก 66 5

6 เด็กชาย พีรพล  ลักษร บ้านสตึก 66 5

7 เด็กชาย ปุณณวัฒน์  ใจกล้า บ้านสตึก 64 7

8 เด็กหญิง กชพรรณ  ทอนสี บ้านสตึก 60 8

9 เด็กหญิง จีรนันท์  หล่าธรรม บ้านหนองกับ 60 8

10 เด็กหญิง นรศิรา  น้อยถนอม บ้านส าโรงพิมาน 58 10

11 เด็กหญิง วิภาวี  พิทักษ์เผ่าสกุล บ้านสตึก 58 10

12 เด็กชาย ส าราญ  วรรณศิลป์ บ้านหนองมว่ง 58 10

13 เด็กหญิง อารสิา  เที่ยงธรรม บ้านกระทุ่ม 58 10

14 เด็กหญิง ธิดำพร  สำมำรถกุล บำ้นปำกช่องสนำมชัย 56 14

15 เด็กหญิง นัฐธำริกำ  กุสิรัมย์ บำ้นสตึก 56 14

16 เด็กชำย พิชิตชัย  แก้วศรี บำ้นสตึก 56 14

17 เด็กหญิง ดวงรักษำ   อรเพ็ชร วัดบำ้นพลับ 54 17

18 เด็กหญิง บษุยมำศ  มั่นเฮง บำ้นหนองม่วง 54 17

19 เด็กชำย สุกฤษฏ์ิ  นนทศิลำ บำ้นสตึก 54 17

20 เด็กหญิง ขวัญจิรำ  แดงทมุมำ บำ้นหนองม่วง 52 20

21 เด็กชำย ติณณภพ  ปรุงกระโทก บำ้นสตึก 52 20

22 เด็กชำย นันทพิัฒน์  ไชยรัมย์ บำ้นสตึก 52 20

23 เด็กหญิง ปพิชญำ  อินตำ บำ้นสตึก 52 20

24 เด็กหญิง พรชนก  ศำลำงำม บำ้นปำกช่องสนำมชัย 52 20

25 เด็กหญิง ภูริเดช  ประจวบสุข วัดบำ้นพลับ 52 20

         ผลการสอบแข่งขันทักษะความสามารถทางคณิตศาสตรร์ะดับประถมศึกษา

ครัง้ที่  32 ประจ าปีการศึกษา  2559

โรงเรยีนสตึก  อ าเภอสตึก  จังหวัดบุรรีมัย์  สพม. 32

ชื่อ - สกุล

ในเขต
บริการ



ที่ โรงเรียน คะแนน ล ำดับที่แข่งขัน

26 เด็กหญิง ชญำนิน  ศรีชำติ บำ้นสตึก 50 26

27 เด็กหญิง ปรินดำ  นำมทะจันทร์ บำ้นสตึก 50 26

28 เด็กหญิง มำริษำ  ดนุชนำม ชุมชนบำ้นสะแก 50 26

29 เด็กชำย รัษฎำกร  ศิริวงศ์พำนิช บำ้นสตึก 50 26

30 เด็กหญิง วรัชยำ  ยอดอำจ บำ้นสตึก 50 26

31 เด็กหญิง ศิริรัตน์  เช่นรัมย์ บำ้นกระทุ่ม 50 26

32 เด็กหญิง สุริยำ  บญุเติม บำ้นหนองกับ 50 26

33 เด็กหญิง กนกพร  บ ำรุง บำ้นสตึก 48 33

34 เด็กชำย กิตติธัช  ผุยโพนทนั บำ้นหนองปลำแดก 48 33

35 เด็กหญิง ธนัญชนำ  ไชยสุริยงค์ บำ้นสตึก 48 33

36 เด็กหญิง อภิชญำ  จีระวัฒน์สุข บำ้นสตึก 48 33

37 เด็กหญิง กุลธิดำ  ตุ้มนอก บำ้นหนองกับ 46 37

38 เด็กหญิง จิระณำ  ชื่นชม ชุมชนบำ้นสะแก 46 37

39 เด็กหญิง ญำณิศำ  ธรรมิภักด์ิ บำ้นสตึก 46 37

40 เด็กชำย พีรพัฒน์  ช่ำงฉลำด บำ้นหนองม่วง 46 37

41 เด็กชำย เศรษฐวุฒิ  แยกสันเทยีะ บำ้นสตึก 46 37

42 เด็กชำย ธนรัตน์  คะรวนรัมย์ ชุมชนบำ้นสะแก 44 42

43 เด็กหญิง ปยิมำศ  พรมศรี บำ้นหนองน  ำขุ่น 44 42

44 เด็กหญิง พรรณวดี  สุขหนองบงึ บำ้นสตึก 44 42

45 เด็กหญิง พิณผกำ  กระสังรัมย์ บำ้นกระทุ่ม 44 42

46 เด็กชำย พีรภัทร  ศำลำงำม บำ้นส ำโรงพิมำน 44 42

47 เด็กหญิง รุ่งนภำ  มีทอง ชุมชนบำ้นดอนมนต์ 44 42

48 เด็กหญิง ศิรินำถ  ศำลำงำม บำ้นส ำโรงพิมำน 44 42

49 เด็กชำย อธิวัฒน์  สิมศิริวัฒน์ วัดบำ้นพลับ 44 42

50 เด็กชำย จิรวัฒน์  ศำลำงำม บำ้นส ำโรงพิมำน 42 50

51 เด็กชำย ณัฐวุฒิ  ช้อนศรี บำ้นสตึก 42 50
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ที่ โรงเรียน คะแนน ล ำดับที่แข่งขัน

52 เด็กหญิง ธนัญชญำ  ไชยสุริยงค์ บำ้นสตึก 42 50

53 เด็กหญิง จิรำพร  แก้วผำสุข ชุมชนบำ้นสะแก 40 53

54 เด็กหญิง ชนำกร  ชำมนตรี วัดบำ้นพลับ 40 53

55 เด็กหญิง พิจิตรำ  มะติยำภักด์ิ ทศพรวิทยำ 40 53

56 เด็กหญิง สำวิตรี  ยิงรัมย์ วัดบำ้นพลับ 40 53

57 เด็กชำย กิตติพงษ์  ค ำมะณี บำ้นหนองปลำแดก 38 57

58 เด็กหญิง กิตติยำ  หงษ์ทอง บำ้นหนองกับ 38 57

59 เด็กหญิง ขนิษฐำ  มหำรำช บำ้นกระทุ่ม 38 57

60 เด็กหญิง จำรุชลักษณ์  กองกูล บำ้นสตึก 38 57

61 เด็กชำย ธนพล  เหรียญสมบรูณ์ บำ้นสตึก 38 57

62 เด็กหญิง นันชญำกร  สุขรัตน์ บำ้นสตึก 38 57

63 เด็กหญิง นิชำดำ  ศำลำงำม บำ้นส ำโรงพิมำน 38 57

64 เด็กชำย อนุวัฒน์  ชัยเศรษฐี วัดบำ้นพลับ 38 57

65 เด็กหญิง พิมพ์สินี  ดิษสงค์ บำ้นหนองปลำแดก 36 65

66 เด็กชำย สิทธิชัย  อินต๊ะเสน บำ้นยำงน  ำใส 36 65

67 เด็กชำย จิรัฐิติ  ถุนนอก ทศพรวิทยำ 34 67

68 เด็กหญิง จุฑำรัตน์  จ่ำพุลี บำ้นสตึก 34 67

69 เด็กหญิง อรัญญำ  ลุนลำด บำ้นหนองน  ำขุ่น 34 67

70 เด็กหญิง กวินธิดำ  วงศำสนธ์ิ ชุมชนบำ้นสะแก 32 70

71 เด็กหญิง จีรนันท ์ ค ำผำเยือง บำ้นปำกช่องสนำมชัย 32 70

72 เด็กหญิง ตติยำ  แก้วกั น บำ้นโคกสิงห์ 32 70

73 เด็กชำย พงศธร  โยงรัมย์ บำ้นส ำโรงพิมำน 32 70

74 เด็กหญิง วรำพรรณ  จันทร์มณี บำ้นหนองกับ 32 70

75 เด็กหญิง อฐิติยำ  ตุ้ยตะคุ บำ้นหนองกับ 32 70

76 เด็กหญิง อโนทยั  สิทธ์ิจันทร์ บำ้นสตึก 32 70

77 เด็กหญิง จุฑำลักษ์  ภักดีจุ บำ้นสตึก 30 77
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78 เด็กหญิง ณิชำรีย์  คะดีเวียง ชุมชนบำ้นสะแก 30 77
79 เด็กหญิง นลินนิภำ  อภัยศรี บำ้นหนองกับ 30 77
80 เด็กชำย นวรัตน์  อภัยภักดี ชุมชนบำ้นดอนมนต์ 30 77
81 เด็กหญิง พิชชำภำ  แสวงสุข บำ้นสตึก 30 77
82 เด็กหญิง สุดำพร  ศรีทอง บำ้นหนองม่วง 30 77
83 เด็กหญิง นฤมล  เครือจันทร์ วัดบำ้นพลับ 28 83
84 เด็กหญิง ประภัสสร  กุลดำรัมย์ บำ้นกระทุ่ม 28 83
85 เด็กหญิง มนัสนันท ์ ไพเรำะ บำ้นกระทุ่ม 28 83
86 เด็กหญิง สุวรรณษำ  แก้วผง บำ้นสตึก 28 83
87 เด็กหญิง เสำวภำ  สมภักดี บำ้นยำงน  ำใส 28 83
88 เด็กชำย อนำวิล  มำดี บำ้นกระทุ่ม 28 83
89 เด็กหญิง กฤติยำณี  ชนะกำญจน์ บำ้นยำงน  ำใส 26 89
90 เด็กหญิง ฐิติชญำน์  บบุผำ บำ้นกระทุ่ม 26 89
91 เด็กหญิง ธนัชชำ  ภูมิพันธ์ บำ้นสตึก 26 89
92 เด็กหญิง วัลย์วิภำ  ทองวิจิตรแสง บำ้นหนองกับ 26 89
93 เด็กหญิง จำรุพงษ์  วิชัย ชุมชนบำ้นดอนมนต์ 24 93
94 เด็กชำย ณัฐวุฒิ  ทองมอญ บำ้นยำงน  ำใส 24 93
95 เด็กหญิง หฤทยั  สีเขียว บำ้นยำงน  ำใส 24 93
96 เด็กหญิง อรอนงค์  แสงวังทอง บำ้นยำงน  ำใส 24 93
97 เด็กหญิง ธิดำรัตน์  ศำลำงำม บำ้นยำงน  ำใส 22 97
98 เด็กหญิง ณัฐสุดำ  ดวงศรี บำ้นหนองน  ำขุ่น 18 98
99 เด็กชำย ธนภัทร  พร้อมไธสง บำ้นยำงน  ำใส 18 98
100 เด็กชำย กันตพงศ์  ดวงเข็ม ทศพรวิทยำ 16 100
101 เด็กหญิง มณีรัตน์  สระมอญ บำ้นยำงน  ำใส 12 101
102 เด็กหญิง ชวำรินทร์  ชูใส บำ้นสตึก 0 102
103 เด็กชำย พูนสุข  ชินบตุร บำ้นกระทุ่ม 0 102
104 เด็กชำย รำมภูมิ  แสงงำม บำ้นสตึก 0 102
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