
ล าดบัที่ โรงเรียน ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 เด็กหญิง กชกร พรหมด ารง สตึก
2 เด็กหญิง กชพรรณ ทอนสี สตึก
3 เด็กหญิง กนกพร บ ารุง สตึก
4 เด็กหญิง กนกพร  หมายญาติกลาง สตึก
5 เด็กหญิง กนกวรรณ ดอนขนัธ์ สตึก
6 เด็กหญิง กมลพชัร พชัรมนตรี บุรีรัมยพิ์ทยาคม
7 เด็กหญิง กมลวรรณ บุญโสม สตึก
8 เด็กชาย กรกฤษ หลกัดี สตึก
9 เด็กหญิง กรรณิการ์ พิมูลชาติ สตึก

10 เด็กหญิง กรองมาลิน มหาวงศ์ บุรีรัมยพิ์ทยาคม
11 เด็กหญิง กรุณา โหรารัมย์ สตึก
12 เด็กชาย กฤติน ประจญศานต์ บุรีรัมยพิ์ทยาคม
13 เด็กชาย กฤษฏ์ิ โพธ์ิเงิน บุรีรัมยพิ์ทยาคม
14 เด็กชาย กลา้ณรงค์ แถวนาชุม มารียอ์นุสรณ์
15 เด็กชาย ก่อกุศล บาลวรเศรษฐ์ สตึก
16 เด็กหญิง กญัญาพชัร ศูนยด์  า สตึก
17 เด็กหญิง กญัญารัตน์ พิมพว์รรณา สตึก
18 เด็กหญิง กณัฑณัฐ ปะวะเสนงั สตึก
19 เด็กชาย กปัตนั แพงภูงา สตึก
20 เด็กหญิง กลัยรัตน์ อินทร์ส าราญ สตึก
21 เด็กชาย กิตติชยั แสนบุญ สตึก
22 เด็กชาย กิตติชยั ขวญัทอง สตึก
23 เด็กชาย กิตติพนัธ์ กตญัญู สตึก
24 เด็กชาย กิตติภพ ประทุมวนั สตึก
25 เด็กชาย กิตติภาส พนัธุ์มุง สตึก
26 เด็กชาย กีรติ มีแกว้ บุรีรัมยพิ์ทยาคม
27 เด็กชาย กีรติ ทาสีแกว้ วาปีปทุม
28 เด็กหญิง กุสุมา ทุมภา สตึก
29 เด็กชาย เกษม ตินตะบุระ บุรีรัมยพิ์ทยาคม
30 เด็กชาย เกียรติศกัด์ิ งามสะพร่ัง สตึก
31 เด็กหญิง ขนิษฐา แขง็ขนั แคนดงพิทยาคม
32 เด็กหญิง ขวญัจิรา  แดงทุมมา สตึก
33 เด็กหญิง ขวญัจิรา  ยืนยง สตึก
34 เด็กหญิง คนัธรส อินทร์ส าราญ สตึก
35 เด็กหญิง จนัทร์จิรา พะสีรัมย์ สตึก
36 เด็กหญิง จนัทราภา เกตุมาลา สตึก
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ช่ือ - สกลุ



ล าดบัที่ โรงเรียน ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 เด็กหญิง จนัทิมา พลไธสง สตึก
2 เด็กชาย จารุกิตต์ิ นอ้ยยะ สตึก
3 เด็กหญิง จิดาภา นุปานรัมย์ สตึก
4 เด็กหญิง จินดาหรา ช่ืนรัมย์ สตึก
5 เด็กชาย จิระพงศ์ จ  าเริญ แคนดงพิทยาคม
6 เด็กหญิง จิรัตติยา จริยธนกุล บุรีรัมยพิ์ทยาคม
7 เด็กหญิง จิราภา ดาทอง สตึก
8 เด็กหญิง จีระประภา แกว้บุตรสา สตึก
9 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ พงษป์ระสาร สตึก

10 เด็กหญิง จุฑามาศ อินทร์วงศ์ สตึก
11 เด็กหญิง จุฑารัตน์  จ่าพลีุ สตึก
12 เด็กหญิง จุฬารัตน์ ธิธรรมมา สตึก
13 เด็กหญิง เจนจิรา เกษมสุข สตึก
14 นางสาว ฉายสิริ กุงไธสง บา้นเพียแกว้
15 เด็กหญิง ชญานิน   ศรีชาติ สตึก
16 เด็กหญิง ชฎาพร ฉิมมา สตึก
17 เด็กหญิง ชนกสุดา แซ่อ้ึง สตึก
18 เด็กหญิง ชนดัดา ทิพวนนอก สตึก
19 เด็กชาย ชนาธิป บุญยืด สตึก
20 เด็กหญิง ชนาภา ใจงาม สตึก
21 เด็กหญิง ชมพนุูท คงแพ สตึก
22 เด็กชาย ชชัวสัส์ วงศสุ์รินทร์ สตึก
23 เด็กชาย ชยันรินร์ สิมสีดา สตึก
24 เด็กชาย ชยัวทัน์ เนียมมณี สตึก
25 เด็กชาย ชาญณรงค์ นาจ าปา สตึก
26 เด็กชาย ชาณุ มาตรกลาง สตึก
27 เด็กหญิง ชิสา วิโสรัมย์ บุรีรัมยพิ์ทยาคม
28 เด็กหญิง ชุติกาญจน์  สายชมภู สตึก
29 เด็กหญิง ชุติกาญจน์  อินทะนยั สตึก
30 เด็กชาย ชุมพล ประเสริฐ สตึก
31 เด็กหญิง โชติกา ศรีกอ้ม เทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา
32 นาย ญาณวุฒิ กุงไธสง บุรีรัมยพิ์ทยาคม
33 เด็กหญิง ญาณัจฉรา ดีโยธา สตึก
34 เด็กหญิง ญาดา วงศท์อง สตึก
35 นางสาว ญานิศา หนูนา บา้นเพียแกว้
36 เด็กหญิง ฏิปาสวี วาลีประโคน บุรีรัมยพิ์ทยาคม
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ล าดบัที่ โรงเรียน ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 เด็กหญิง ฐิตารีย์ ปัญญาอินทร์ บุรีรัมยพิ์ทยาคม
2 เด็กชาย ฐิติกร เสง่ียมศกัด์ิ บุรีรัมยพิ์ทยาคม
3 เด็กชาย ฐิติเมธี ลิมาภิรักษ์ สตึก
4 เด็กหญิง ฐิติยา โพชราช สตึก
5 เด็กชาย ณฐกร ศรีมนตรี สตึก
6 เด็กหญิง ณฐมน เสนาภกัด์ิ สตึก
7 เด็กหญิง ณภทัรสิรี แสงรัมย์ สตึก
8 เด็กหญิง ณัฐกมล จิตรโคตร สตึก
9 เด็กชาย ณัฐกร พลบุบผา บุรีรัมยพิ์ทยาคม

10 เด็กหญิง ณัฐกานต์ ศิริเวช สตึก
11 เด็กชาย ณัฐเขต พรชยัสงค์ สตึก
12 เด็กหญิง ณัฐธิดา เหลืองอร่าม สตึก
13 เด็กหญิง ณัฐนนัท์ โนแกว้ สตึก
14 เด็กหญิง ณัฐพร นาคนาคา บุรีรัมยพิ์ทยาคม
15 เด็กหญิง ณัฐพร กลา้แขง็ สตึก
16 เด็กหญิง ณัฐภทัร หน่อแกว้ สตึก
17 เด็กหญิง ณัฐระพีร์ มูลสันเทียะ หนองก่ีพิทยาคม
18 เด็กหญิง ณัฐวดี แสงล ้า สตึก
19 เด็กชาย ณัฐวุฒิ อาภรณ์รัมย์ บุรีรัมยพิ์ทยาคม
20 เด็กชาย ณัฐวุฒิ รัตนวงศส์วสัด์ สตึก
21 เด็กชาย ณัฐวุฒิ สายสิงห์ สตึก
22 เด็กหญิง ณิชารีย์ คุม้โพน สตึก
23 เด็กหญิง ดวงกมล ทะเรืองรัมย์ สตึก
24 เด็กชาย เดชาวตั เทียบแสน สตึก
25 เด็กหญิง ตมิสา ตีระพงษ์ สตึก
26 เด็กชาย ทนุเดช อ่อนเพลีย สตึก
27 เด็กชาย ทรงศกัด์ิ ปุลนัรัมย ์ เทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา
28 เด็กหญิง ทอฝัน รักษา สตึก
29 เด็กหญิง ทิพเนตร มีบุญ สตึก
30 เด็กหญิง ธนพรรณ เสรีสงแสง บุรีรัมยพิ์ทยาคม
31 เด็กชาย ธนพล สุทารัมย์ สตึก
32 เด็กชาย ธนา กระทุ่ม สตึก
33 เด็กชาย ธนากร ชมทอง สตึก
34 เด็กชาย ธนากูล แสนศรี สตึก
35 เด็กชาย ธนิสร วิโสรัมย์ บุรีรัมยพิ์ทยาคม
36 เด็กหญิง ธมนวรรณ เปรมชู สตึก

ช่ือ - สกลุ
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ล าดบัที่ โรงเรียน ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 เด็กชาย ธชัพล วงศสุ์ขสวสัด์ิ บุรีรัมยพิ์ทยาคม
2 เด็กหญิง ธญักรกมล สถานพงศ์ บุรีรัมยพิ์ทยาคม
3 เด็กหญิง ธญัญารัตน์ สุภิมารส สตึก
4 เด็กหญิง ธญัทิพย์ ศิริโชยบูลยว์ฒัน์ บุรีรัมยพิ์ทยาคม
5 เด็กหญิง ธญัพร ปะพลงั สตึก
6 เด็กหญิง ธนัยชนก ทองบ่อ สตึก
7 เด็กหญิง ธารา ธิปงสนิท สตึก
8 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ลินทอง สตึก
9 เด็กชาย ธินพฒัน์ ประเสริฐ สตึก

10 เด็กชาย ธีรวฒัน์ เกียรติเจริญศิริ สตึก
11 เด็กชาย ธีระภทัร สุขบติั สตึก
12 เด็กชาย นภสักร จิตไทย สตึก
13 เด็กหญิง นภสัวรรณ สุดแสน สตึก
14 เด็กชาย นฤสรณ์ กราบขนุทด สตึก
15 เด็กหญิง นชัชา วงัโน สตึก
16 เด็กหญิง นติันิชา ป้ันทอง สตึก
17 เด็กหญิง นนัทกานต์ อุรัมย์ สตึก
18 เด็กชาย นนัทพงศ์ เรืองสุขศรีวงศ์ บุรีรัมยพิ์ทยาคม
19 เด็กชาย นนัทิพฒัน์ พดัทอง หนองก่ีพิทยาคม
20 นาย นาโอโต ยามาดะ มารียอ์นุสรณ์
21 เด็กหญิง นิตยร์ดี เกษเมธีการุณ หนองก่ีพิทยาคม
22 เด็กชาย บวรพจน์ พรมมีเดช แคนดงพิทยาคม
23 เด็กชาย บวรวิชญ์ บุญมาพิลา สตึก
24 เด็กชาย บญัชา ทรัพยม์าก สตึก
25 เด็กหญิง บณัฑิตา จิตรแจง้ สตึก
26 เด็กหญิง บณัฑิตา แหยมกลดั สตึก
27 เด็กหญิง บุณฑริกา ศาลางาม สตึก
28 เด็กหญิง เบญจมาศ พุ่มยิม้ สตึก
29 เด็กหญิง เบญญาภา ศรีรังกูร บุรีรัมยพิ์ทยาคม
30 เด็กหญิง ปณิดา สวสัดี บุรีรัมยพิ์ทยาคม
31 เด็กชาย ปพนธีร์ ธนะปัด สตึก
32 นางสาว ปภาวี เรืองสุขศรีวงศ์ บุรีรัมยพิ์ทยาคม
33 เด็กหญิง ประภาศิริ สุขจิตร สตึก
34 เด็กชาย ประสิทธ์ิโชค คอนเพช็ร สตึก
35 เด็กชาย ปริญญา วงคค์  า สตึก
36 เด็กหญิง ปรินดา นามทะจนัทร์ สตึก
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ล าดบัที่ โรงเรียน ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 เด็กหญิง ปริยากร ชะนอบรัมย์ บุรีรัมยพิ์ทยาคม
2 เด็กหญิง ปริยากร บุญเฮา้ สตึก
3 เด็กหญิง ปริยาภทัร สุเรณรัมย์ บุรีรัมยพิ์ทยาคม
4 นางสาว ปรียา เสียบไธสง บา้นเพียแกว้
5 เด็กหญิง ปศิญาภรณ์ ทองแป้น สตึก
6 เด็กหญิง ปัญญาพร  ยบุรัมย์ สตึก
7 เด็กหญิง ปานชีวา แนมขนุทด หนองก่ีพิทยาคม
8 เด็กหญิง ปิยธิดา ครเพชร สตึก
9 เด็กชาย ปิยพนธ์ จิตติ สตึก

10 เด็กหญิง ปิยพชัร ศรีงาม สตึก
11 เด็กชาย ปิยวฒัน์ พวัอุดมเจริญ บุรีรัมยพิ์ทยาคม
12 เด็กหญิง ปิยะพร หมัน่หมาย สตึก
13 เด็กชาย พงศกร ฉิมรัมย์ สตึก
14 เด็กชาย พงศน์เรศ ศิริหนองหวา้ สตึก
15 เด็กชาย พชร พดูเพราะ สตึก
16 เด็กหญิง พชรพร ญาตินิยม สตึก
17 เด็กหญิง พรณัญชา ขวญัทอง สตึก
18 เด็กหญิง พรทิพา แพงเพง็ บา้นเพียแกว้
19 เด็กหญิง พรทิพา วงศก์ลา้ สตึก
20 เด็กหญิง พรรณวดี  สุขหนองบึง สตึก
21 เด็กหญิง พรสุดา  สายสิงห์ สตึก
22 เด็กชาย พลกฤษณ์ ปรัชญพฤทธ์ิ สตึก
23 เด็กชาย พลพีร์ สืบเจริญเพชร สตึก
24 เด็กชาย พสิษฐ์ วรรณโกษิตย์ บุรีรัมยพิ์ทยาคม
25 เด็กชาย พคัรพงษ์ สารังงาม แคนดงพิทยาคม
26 เด็กหญิง พิจิตรา โศกหอม บา้นหวัชา้ง
27 เด็กหญิง พิชยา ลาวงั สตึก
28 เด็กหญิง พิมพิชชา นนัตะชยั สตึก
29 เด็กหญิง พิยดา สอนสอาด สตึก
30 เด็กหญิง พีรดา ทองทา สตึก
31 เด็กชาย พีรพงษ์ เชียรรัมย์ บา้นหวัชา้ง
32 เด็กชาย พีรพล แพงวิเศษ สตึก
33 เด็กชาย พีระพฒัน์ กรรไลย์ สตึก
34 เด็กชาย เพชรกลา้ ชุ่มกระโทก บุรีรัมยพิ์ทยาคม
35 เด็กหญิง เพลง ชมทอง สตึก
36 เด็กหญิง แพรวพรรณ แสงทอง สตึก

รายช่ือนักเรียนสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์  ประจ าปี 2561 

ระดบัมัธยมศึกษา  ห้องสอบที่ 16    ( ห้อง 433 )

ช่ือ - สกลุ

วนัเสาร์ ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2562  ณ  โรงเรียนสตึก



ล าดบัที่ โรงเรียน ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 เด็กหญิง ไพลิน อินทร์วงศ์ สตึก
2 เด็กชาย ภคพล ทองหล่อ บุรีรัมยพิ์ทยาคม
3 เด็กชาย ภวนัชยั พดุขาว สตึก
4 เด็กหญิง ภะวิกา เครือค า สตึก
5 เด็กหญิง ภคัจิรา อุทยัฉาย สตึก
6 เด็กหญิง ภทัรธิดา พนูสวสัด์ิ สตึก
7 เด็กหญิง ภทัรธิดา แกว้กวย สตึก
8 เด็กหญิง ภทัรานิษฐ์ จิราพรบุณยภกั สตึก
9 เด็กหญิง ภทัราวดี อินทร์นอก แคนดงพิทยาคม

10 เด็กหญิง ภทัราวดี ชายทวีป สตึก
11 เด็กชาย ภาคิน ล้ิมเจริญ สตึก
12 เด็กชาย ภาณุเทพ หารค าหลา้ สตึก
13 เด็กหญิง ภาณุมาศ ชาติมนตรี สตึก
14 เด็กชาย ภานุมาส ดีรบรัมย์ บุรีรัมยพิ์ทยาคม
15 เด็กชาย ภานุวฒัน์ สว่างรัตน์ สตึก
16 เด็กชาย ภูธเนศร์ รตนประทีป บุรีรัมยพิ์ทยาคม
17 เด็กชาย ภูบดินทร์ สีลาภา สตึก
18 เด็กชาย ภูมิณภทัร ทุมทุมา สตึก
19 เด็กชาย ภูมิพฒัน์ บุญมะยา บุรีรัมยพิ์ทยาคม
20 เด็กชาย ภูมิพฒัน์ โกสุม สตึก
21 เด็กชาย ภูริ เสาร์ทอง บุรีรัมยพิ์ทยาคม
22 เด็กชาย ภูริพฒัน์ เตม็ใจ สตึก
23 เด็กชาย ภูริพทัธ์ จนัทร์เขียว สตึก
24 เด็กชาย ภูรี คิมรัมย์ บุรีรัมยพิ์ทยาคม
25 เด็กชาย ภูวนาท มากตามเครือ แคนดงพิทยาคม
26 เด็กชาย มงคล หวัขอ้ บา้นหวัชา้ง
27 เด็กหญิง มนตน์ภา โคตรสีดา สตึก
28 เด็กหญิง มนสันนัท์ พลเยี่ยม สตึก
29 เด็กหญิง มลฤดี กระจ่างจิต สตึก
30 เด็กหญิง มาริษา ดนุชนาม สตึก
31 เด็กหญิง มินทรา หอยมุข บวัหลวงพิทยาคม
32 เด็กหญิง มีณา เอียการนา บุรีรัมยพิ์ทยาคม
33 เด็กหญิง ยลรดี ศรีงาม สตึก
34 เด็กชาย ยศกร บุญศรี สตึก
35 เด็กหญิง ยดีุพร ศรีสุข สตึก
36 เด็กหญิง เยาวลกัษณ์ ศรีบุญเรือง สตึก

รายช่ือนักเรียนสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์  ประจ าปี 2561 
ระดบัมัธยมศึกษา  ห้องสอบที่ 17     ( ห้อง 435 )

วนัเสาร์ ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2562  ณ  โรงเรียนสตึก

ช่ือ - สกลุ



ล าดบัที่ โรงเรียน ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 เด็กชาย รชต แสนศรีเชาวพ์นัธ์ มารียอ์นุสรณ์
2 เด็กหญิง รังสิมา แสงล ้า สตึก
3 เด็กชาย รัชชานนท์ ชินนะวงศ์ ปะค าพิทยาคม
4 เด็กหญิง รัดชนก มณีศรี สตึก
5 เด็กหญิง รุ่งธิดา ศาลางาม สตึก
6 เด็กหญิง รุ้งนภา แป้นทองหลาง สตึก
7 เด็กหญิง รุ่งไพลิน แซ่คู สตึก
8 เด็กชาย รุ่งเรือง คงแพ สตึก
9 เด็กหญิง ลดาวลัย์ อิสสัยยะ สตึก

10 เด็กหญิง ลกัษณพร คงสืบ ปะค าพิทยาคม
11 เด็กหญิง วนิดา พรมวงศ์ สตึก
12 เด็กหญิง วนิดา ชยัสิทธ์ิ สตึก
13 เด็กชาย วรโชติ วงศสุ์ขสวสัด์ิ บุรีรัมยพิ์ทยาคม
14 เด็กหญิง วรรณิภา บุญมาแคน สตึก
15 เด็กหญิง วรรณี ศรีวรรณา สตึก
16 เด็กหญิง วรรธอร แสงทอง แคนดงพิทยาคม
17 เด็กหญิง วรวรรณ วรรณปะเก บุรีรัมยพิ์ทยาคม
18 เด็กหญิง วรัชยา ยอดอาจ สตึก
19 เด็กหญิง วรัญญา พงษผื์อฮี สตึก
20 เด็กหญิง วรัญญา บุญปอง สตึก
21 เด็กชาย วรัญญู ศรีธรรมา เทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา
22 เด็กหญิง วราภรณ์ ขนัประเสริฐ สตึก
23 เด็กหญิง วริศรา อศัวเตชภณ สตึก
24 เด็กหญิง วลยัพรรณ สรรพโส สตึก
25 เด็กชาย วสุ สิริประภากร บุรีรัมยพิ์ทยาคม
26 เด็กชาย วชัรพล ยดุรัมย์ สตึก
27 เด็กชาย วชัรศกัด์ิ พลเทพ สตึก
28 เด็กหญิง วนัวิสา ลีวงศศ์กัด์ิ สตึก
29 เด็กหญิง วนัวิสาข์ ยดุรัมย์ สตึก
30 เด็กชาย วายภุกัตร์ โคตะบิน สตึก
31 เด็กหญิง วารุณรัตน์ ตามพนัธ์ สตึก
32 เด็กหญิง วาศิณี อินส าราญ สตึก
33 เด็กชาย วิชชากร แสงรัตนวงศ์ สตึก
34 เด็กหญิง วิภาวี พิทกัษเ์ผา่สกุล สตึก
35 เด็กหญิง วิภาวี  สีแดง สตึก
36 เด็กหญิง วิไลพร วงศอ์ามาตย์ สตึก

รายช่ือนักเรียนสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์  ประจ าปี 2561 

ระดบัมัธยมศึกษา  ห้องสอบที่ 18     ( ห้อง 441 )

ช่ือ - สกลุ

วนัเสาร์ ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2562  ณ  โรงเรียนสตึก



ล าดบัที่ โรงเรียน ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นางสาว วิสุทธิญา ผะดาศรี มารียอ์นุสรณ์
2 เด็กชาย ศกุนิชญ์  สืบสิงห์ สตึก
3 เด็กชาย ศรัณยพงศ์ งามระเมียด เทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา
4 เด็กหญิง ศศิธร ชะรีรัมย์ สตึก
5 เด็กหญิง ศศินภา ศรีจนัทึก บุรีรัมยพิ์ทยาคม
6 เด็กชาย ศกัด์ิสิทธ์ิ แจ่มใส บุรีรัมยพิ์ทยาคม
7 เด็กหญิง ศานนัสินี คอนเพชร สตึก
8 เด็กหญิง ศิรประภา ยดุรัมย์ สตึก
9 เด็กหญิง ศิรประภา เมาตะยา สตึก

10 เด็กหญิง ศิรประภา เกสร สตึก
11 เด็กหญิง ศิริวรรณ มะลิสอน แคนดงพิทยาคม
12 เด็กหญิง ศิริวรรณ อินส าราญ สตึก
13 เด็กหญิง ศิริอกัษร ศรีสง่า สตึก
14 เด็กหญิง ศุภวรรณ โอ่งรัมย์ สตึก
15 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ศกัด์ิเทวินทร์ บุรีรัมยพิ์ทยาคม
16 เด็กหญิง ศุภสัรา ด ารงพงศสิ์ริกุล สตึก
17 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ พานนนท์ บุรีรัมยพิ์ทยาคม
18 เด็กหญิง ศุภิชญา โนนนอ้ย สตึก
19 นางสาว โศธิดา กองทรัพย์ บุรีรัมยพิ์ทยาคม
20 เด็กหญิง โศรยา สะตาภา สตึก
21 เด็กหญิง สายฝน มะโนลา สตึก
22 เด็กหญิง สาลินี ศรีลา สตึก
23 เด็กชาย สิปปนนัท์ ยอรัมย์ สตึก
24 เด็กชาย สิรวิชญ์ หรัญรัตน์ สตึก
25 เด็กชาย สีรวิชญ์ ครองสุข สตึก
26 เด็กชาย สุกฤษฏ์ ตะนงัสูงเนิน สตึก
27 เด็กหญิง สุจิรา ยดุรัมย์ สตึก
28 เด็กหญิง สุชาวลี หอ้ยดอกหอม สตึก
29 เด็กชาย สุทธิรักษ์ กุดกลาง สตึก
30 เด็กหญิง สุนิดตรา มีทา สตึก
31 เด็กหญิง สุนิตา ยีรัมย์ สตึก
32 เด็กหญิง สุพรรษา มิตรเจริญ สตึก
33 เด็กหญิง สุพิชญา วตัรสุนทร สตึก
34 เด็กชาย สุรพงษ์ ฝอยเงิน สตึก
35 เด็กชาย สุริยา อารมยส์มศกัด์ิ สตึก
36 เด็กหญิง สุรีรัตน์ ขจดัโรคา สตึก

รายช่ือนักเรียนสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์  ประจ าปี 2561 

ระดบัมัธยมศึกษา  ห้องสอบที่ 19     ( ห้อง 444 )
วนัเสาร์ ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2562  ณ  โรงเรียนสตึก

ช่ือ - สกลุ



ล าดบัที่ โรงเรียน ลายมือช่ือ หมายเหตุ

1 เด็กชาย สุโรจน์ สุพานิชย์ สตึก

2 เด็กหญิง สุลกัษณี ศรีทอง สตึก

3 เด็กหญิง สุวนนัท์ กมล แคนดงพิทยาคม

4 เด็กหญิง สุวภทัร ตาประโคน บุรีรัมยพิ์ทยาคม

5 เด็กชาย สุวิสันต์ ช่อชู สตึก

6 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ ปูคะภาค บุรีรัมยพิ์ทยาคม

7 เด็กหญิง เสาวลกัษณ์ บุญเอ้ือ สตึก

8 เด็กหญิง เสาวลกัษณ์ กองรัมย์ สตึก

9 เด็กหญิง โสภิตนภา หาลี สตึก

10 เด็กชาย อนนัต์ วงศค์  า สตึก

11 เด็กชาย อนนัตธ์วชั ศรีนอ้ย สตึก

12 เด็กชาย อนุชา ตนัเสียดี สตึก

13 เด็กชาย อนุชา รัตนนท์ สตึก

14 เด็กหญิง อภิญญา พรมโคตร สตึก

15 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ แสนบาง สตึก

16 เด็กหญิง อรจิรา ชุมเสนา แคนดงพิทยาคม

17 เด็กหญิง อรปรียา เมธาวชิรกุล สตึก

18 เด็กชาย อรรถกรณ์ พาพาน สตึก

19 เด็กชาย
อรรถชาติ  ผล

จนัทร์
ผลจนัทร์ สตึก

20 เด็กชาย อรรถพล  เข่ือนสอน สตึก

21 เด็กหญิง อรลดา นุ่มแน่น สตึก

22 เด็กหญิง อรุณรัตน์ ค  าวิจิตร สตึก

23 เด็กหญิง อลิสา โอดรัมย์ สตึก

24 เด็กชาย อคัรเดช มาลีงาม สตึก

25 เด็กชาย อคัรพนธ์ ธีระบญัชร สตึก

26 เด็กหญิง อจัฉรียา จงกล บุรีรัมยพิ์ทยาคม

27 เด็กชาย อนัติมะ ดวงแขเพญ็ศิริกุล สตึก

28 เด็กชาย อษัฎายทุธ จารุสิทธิกุล สตึก

29 เด็กชาย อาณัฐ บะสุรินทร์ สตึก

30 เด็กหญิง อาทิตยา ศาลางาม สตึก

31 เด็กชาย อานุภาพ พลสามารถ สตึก

32 เด็กหญิง อาริยา เจริญนิตย์ สตึก

33 เด็กหญิง อาริสา จนัทร์เรืองศรี สตึก

34 เด็กหญิง อารียา พงษช์นะ สตึก

รายช่ือนักเรียนสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์  ประจ าปี 2561 

ระดบัมัธยมศึกษา  ห้องสอบที่ 20     ( ห้อง 448 )

ช่ือ - สกลุ

วนัเสาร์ ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2562  ณ  โรงเรียนสตึก



ล าดบัที่
86 บุคคล
6 บุคคล

90 บุคคล
313 บุคคล
258 บุคคล
42 บุคคล

233 บุคคล
118 บุคคล
302 บุคคล
62 บุคคล

317 บุคคล
18 บุคคล
69 บุคคล

322 บุคคล
169 บุคคล
251 บุคคล
252 บุคคล
277 บุคคล
242 บุคคล
183 บุคคล
129 บุคคล
241 บุคคล
215 บุคคล
192 บุคคล
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108 บุคคล
130 บุคคล
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148 บุคคล
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186 บุคคล
163 บุคคล
213 บุคคล
101 บุคคล
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82 บุคคล
70 บุคคล
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188 บุคคล
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46 บุคคล
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202 บุคคล

8 บุคคล
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158 บุคคล
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116 บุคคล
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168 บุคคล
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200 บุคคล
219 บุคคล
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174 บุคคล
243 บุคคล
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249 บุคคล
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10 บุคคล

281 บุคคล
103 บุคคล

3 บุคคล
316 บุคคล
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159 บุคคล
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309 บุคคล
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