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ลาํดบั ช่ือ - สกุล โรงเรียน รวม (100) รางวลั
1 เด็กหญิงสิริกร  เตชะศารทูล อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 91.75 ชนะเลิศ
2 เด็กหญิงศิริราวรรณ  ศรีตระกลู อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 87.5 รองชนะเลิศอนัดบั 1
3 เด็กหญิงบุญชญานิษฐ ์ มิตรดีตระกลู อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 85.75 รองชนะเลิศอนัดบั 2
4 เด็กหญิงญาณิศา  พะนดั บา้นตะบองฯ 78.75 รางวลัชมเชยอนัดบั 1
5 เด็กหญิงสุพิชฌาย ์ คิดพอ่คา้ พิมายสามคัคี 1 75.75 รางวลัชมเชยอนัดบั 2
6 เด็กหญิงวรรณชนก  ทองยนิดี อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 75.25 รางวลัชมเชยอนัดบั 3
7 เด็กหญิงอภิญญา  นาสะกาด พิมายสามคัคี 1 74.5 เขา้ร่วมทดสอบ
8 เด็กหญิงจิราพชัร  พุม่พวง กุลโน 74 เขา้ร่วมทดสอบ
9 เด็กหญิงจีรนนัท ์ เปล่ียนผึ้ง กุลโน 72.75 เขา้ร่วมทดสอบ

10 เด็กหญิงเขมมิกา  อินจนัทึก กุลโน 70.75 เขา้ร่วมทดสอบ
11 เด็กชายนวพล  มะลิลา กุลโน 70.25 เขา้ร่วมทดสอบ
12 เด็กหญิงสุพตัรา  ชยัมงคล พิมายสามคัคี 1 70.25 เขา้ร่วมทดสอบ
13 เด็กหญิงอาทิตยา  เกณฑพ์ิมาย อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 67.75 เขา้ร่วมทดสอบ
14 เด็กชายกฤตธรรศ  พลีดี กุลโน 66.25 เขา้ร่วมทดสอบ
15 เด็กหญิงนุจริน  เสียมขนุทด บา้นตะบองฯ 66.25 เขา้ร่วมทดสอบ
16 เด็กหญิงสุทตัตา  ประเสริฐการ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 65 เขา้ร่วมทดสอบ
17 เด็กหญิงถิรดา  จาํนงคน์ารถ กุลโน 63.25 เขา้ร่วมทดสอบ
18 เด็กชายนนัทกร  คามพิมาย บา้นใหม่ฉมวก 62.25 เขา้ร่วมทดสอบ
19 เด็กหญิงนิศากร   โด่งพิมาย อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 62.25 เขา้ร่วมทดสอบ
20 เด็กชายสิทธิชยั  ทองสุวรรณ์ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 61.5 เขา้ร่วมทดสอบ
21 เด็กหญิงชาลินี  พฒันกุล อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 61.5 เขา้ร่วมทดสอบ
22 เด็กชายพงศธร  พิริยะพงศพ์ิพฒัน์ กุลโน 61 เขา้ร่วมทดสอบ
23 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สวสัดี บา้นตะบองฯ 60.25 เขา้ร่วมทดสอบ
24 เด็กหญิงภทัรนนัท ์ แน่นพิมาย อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 60.25 เขา้ร่วมทดสอบ
25 เด็กชายกนัตก์มล  รักกุศล กุลโน 59.75 เขา้ร่วมทดสอบ
26 เด็กชายพชัรพล  ผลนา กุลโน 59.75 เขา้ร่วมทดสอบ
27 เด็กหญิงญานิศา  อาสสุวรรณ์ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 59.75 เขา้ร่วมทดสอบ
28 เด็กหญิงสุวมิล   สนิทชอบ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 59.25 เขา้ร่วมทดสอบ
29 เด็กชายณฐัดนยั  ศรีอภยั กุลโน 58.25 เขา้ร่วมทดสอบ
30 เด็กหญิงชลธิชา  ดนตรี บา้นตะบองฯ 57 เขา้ร่วมทดสอบ
31 เด็กหญิงเบญญาภา  คนเพียร พิมายสามคัคี 1 56.75 เขา้ร่วมทดสอบ
32 เด็กชายธนภทัร  แต่งชอบ พิมายสามคัคี 1 56.25 เขา้ร่วมทดสอบ
33 เด็กชายกมัปนาท  จรัสเอ่ียม กุลโน 55.75 เขา้ร่วมทดสอบ
34 เด็กหญิงนวยิา  เมืองแสน บา้นใหม่ฉมวก 55.5 เขา้ร่วมทดสอบ

ผลการสอบแข่งขนัวดัความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6
 คร้ังท่ี 1 ปีการศึกษา 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพิมายวทิยา
วนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ.2556
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ลาํดบั ช่ือ - สกุล โรงเรียน รวม (100) รางวลั
35 เด็กหญิงปาริฉตัร  ห้ิวพิมาย กุลโน 55 เขา้ร่วมทดสอบ
36 เด็กหญิงชนิกานต ์ สนยทุธยรรยง อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 53 เขา้ร่วมทดสอบ
37 เด็กหญิงรัฐริญญา  ศิริเมฆา จารยต์าํรา 53 เขา้ร่วมทดสอบ
38 เด็กหญิงสุภาวดี  ปลัง่กลาง อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 52.75 เขา้ร่วมทดสอบ
39 เด็กหญิงรัชชา  เปร่ืองนา กุลโน 52.5 เขา้ร่วมทดสอบ
40 เด็กหญิงภทัรสุดา  วงศส์วสัด์ิอาภา อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 52.25 เขา้ร่วมทดสอบ
41 เด็กชายพงษเ์พชร  อินภู่ กุลโน 52 เขา้ร่วมทดสอบ
42 เด็กหญิงพิมพช์นก  อุ่นใจ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 52 เขา้ร่วมทดสอบ
43 เด็กหญิงสุพรรษา  อาศยันา จารยต์าํรา 52 เขา้ร่วมทดสอบ
44 เด็กชายธนวฒัน์  แต่งเตง็รัมย์ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 51.5 เขา้ร่วมทดสอบ
45 เด็กหญิงณฐันิช  เม่มูลเฮ กุลโน 51.5 เขา้ร่วมทดสอบ
46 เด็กชายชานนท ์ กรอนโคกกรวด อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 51.25 เขา้ร่วมทดสอบ
47 เด็กหญิงสิริอาภา  สุริยะชยักิจ กุลโน 51.25 เขา้ร่วมทดสอบ
48 เด็กหญิงพลอยไพรินทร์   เปร่ียมพิมาย อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 50.5 เขา้ร่วมทดสอบ
49 เด็กหญิงสิญานิษฐ ์ กล่ินกมล อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 50.5 เขา้ร่วมทดสอบ
50 เด็กชายทนงศกัด์ิ  ขอพิมาย อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 50.25 เขา้ร่วมทดสอบ
51 เด็กชายฐิติวฒัน์  ถนดัคา้ กุลโน 49.5 เขา้ร่วมทดสอบ
52 เด็กหญิงวภิา  สุขสงวน อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 49.25 เขา้ร่วมทดสอบ
53 เด็กหญิงอมรรัตน์  สอบเหล็ก บา้นตะบองฯ 49.25 เขา้ร่วมทดสอบ
54 เด็กหญิงปรียารัตน์  กอบพุดซา อนุบาลตลาดแค 48.75 เขา้ร่วมทดสอบ
55 เด็กหญิงอรอุมา  บุญพิมาย พิมายสามคัคี 1 48.75 เขา้ร่วมทดสอบ
56 เด็กหญิงนวพร  แกว้วฒันานนท์ พิมายสามคัคี 1 48.5 เขา้ร่วมทดสอบ
57 เด็กชายนราวฒัน์  บวัแกว้ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 48 เขา้ร่วมทดสอบ
58 เด็กหญิงณิชาภทัร  ภกัดีนอก อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 48 เขา้ร่วมทดสอบ
59 เด็กหญิงศิริรัตน์  ธีระชวาลวงศ์ กุลโน 48 เขา้ร่วมทดสอบ
60 เด็กชายเจษฎา  ร่มเยน็ ชุมชนบา้นวงัหิน 47.75 เขา้ร่วมทดสอบ
61 เด็กชายอภิรัฐ  สาระการ กุลโน 46.75 เขา้ร่วมทดสอบ
62 เด็กหญิงพชัรา  แสวงผล กุลโน 46.5 เขา้ร่วมทดสอบ
63 เด็กหญิงวริศรา  ในพิมาย พิมายสามคัคี 1 46.5 เขา้ร่วมทดสอบ
64 เด็กหญิงอาทิตยา  อตัตวริิยะสุวร อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 46.25 เขา้ร่วมทดสอบ
65 เด็กหญิงอินทิรา  อารมณ์เพียร อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 46.25 เขา้ร่วมทดสอบ
66 เด็กหญิงปริยากร  ศิริอาจ กุลโน 45.5 เขา้ร่วมทดสอบ
67 เด็กชายเทวฤทธ์ิ  ทองดี อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 45 เขา้ร่วมทดสอบ
68 เด็กหญิงกนกวรรณ  เกิดมงคล กุลโน 44.75 เขา้ร่วมทดสอบ

ผลการสอบแข่งขนัวดัความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6
 คร้ังท่ี 1 ปีการศึกษา 2555
วนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ.2556

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพิมายวทิยา



หนา้ที ่3 จาก 9

ลาํดบั ช่ือ - สกุล โรงเรียน รวม (100) รางวลั
69 เด็กชายศรศิลป์  จาํหน่ายโค อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 44.5 เขา้ร่วมทดสอบ
70 เด็กชายอดินนัท ์ เขตกลาง อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 44.5 เขา้ร่วมทดสอบ
71 เด็กหญิงวาสินี  แจง้จบ บา้นซึม 44.5 เขา้ร่วมทดสอบ
72 เด็กชายวฒิุภทัร  สุดโต อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 44 เขา้ร่วมทดสอบ
73 เด็กชายอภิเชษฐ ์ ป่ันมะเริง อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 43.75 เขา้ร่วมทดสอบ
74 เด็กชายปริญญากรณ์  หมัน่สาร บา้นสัมฤทธ์ิ 43.5 เขา้ร่วมทดสอบ
75 เด็กหญิงสุวลกัษณ์  นาดี อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 43.5 เขา้ร่วมทดสอบ
76 เด็กหญิงกมลวรรณ  ไลท้อง บา้นตะบองฯ 43.25 เขา้ร่วมทดสอบ
77 เด็กหญิงศุภิสรา  พงษพ์ิมาย กุลโน 43.25 เขา้ร่วมทดสอบ
78 เด็กหญิงอริสรา  ศรีสถาน อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 43 เขา้ร่วมทดสอบ
79 เด็กชายปัณณวชิญ ์ สินประกอบ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 42.5 เขา้ร่วมทดสอบ
80 เด็กชายองศา  วดักลาง อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 42.5 เขา้ร่วมทดสอบ
81 เด็กหญิงกรรัชต ์ วงศพ์นาจนัทร์ พิมายสามคัคี 1 42 เขา้ร่วมทดสอบ
82 เดก้หญิงพิมพพ์ิลาศ  ปัทมเจริญ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 42 เขา้ร่วมทดสอบ
83 เด็กหญิงวรรณพร  สาคร กุลโน 41.75 เขา้ร่วมทดสอบ
84 เด็กหญิงศศิวมิล  พลดงนอก กุลโน 41.5 เขา้ร่วมทดสอบ
85 เด็กชายวนัชิงชยั  อาํพร บา้นใหม่ฉมวก 41.25 เขา้ร่วมทดสอบ
86 เด็กชายธีรภทัร์  นอ้ยมะดนั กุลโน 40.25 เขา้ร่วมทดสอบ
87 เด็กชายวฒิุชยั  รอดวนิิจ กุลโน 40.25 เขา้ร่วมทดสอบ
88 เด็กชายพีระพล  ประเสริฐสันเทียะ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 39.75 เขา้ร่วมทดสอบ
89 เด็กชายอามิส  โสภารัตน์ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 39.75 เขา้ร่วมทดสอบ
90 เด็กหญิงเนวม่ี  เมอร์เซอร์ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 39.75 เขา้ร่วมทดสอบ
91 เด็กหญิงสุจิตรตรา  แจง้ไธสงค์ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 39.75 เขา้ร่วมทดสอบ
92 เด็กหญิงอรทยั   หินพิมาย อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 39.75 เขา้ร่วมทดสอบ
93 เด็กหญิงอมัรากุล  สมานหมู่ กุลโน 39.75 เขา้ร่วมทดสอบ
94 เด็กหญิงพลอยพรรณ  อินทร์ภู่ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 39.5 เขา้ร่วมทดสอบ
95 เด็กชายปิยเมต  จรภยั อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 39.25 เขา้ร่วมทดสอบ
96 เด็กหญิงกญัญารัตน์  หมายตอมกลาง พิมายสามคัคี 1 39.25 เขา้ร่วมทดสอบ
97 เด็กหญิงคารีน่า  โบไดท อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 39.25 เขา้ร่วมทดสอบ
98 เด็กหญิงเสาวลกัษณ์  ยอดเพช็ร อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 38.75 เขา้ร่วมทดสอบ
99 เด็กชายจตุรพตัร  บ่าพิมาย อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 38.5 เขา้ร่วมทดสอบ

100 เด็กหญิงแพรวพิลาศ  ลูพิมาย อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 38.5 เขา้ร่วมทดสอบ
101 เด็กหญิงภทัรสุดา  แซ่ตัน๊ กุลโน 38.5 เขา้ร่วมทดสอบ
102 เด็กชายศิลปกนัต ์ เพญ็สุข อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 38 เขา้ร่วมทดสอบ

ผลการสอบแข่งขนัวดัความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6
 คร้ังท่ี 1 ปีการศึกษา 2555
วนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ.2556

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพิมายวทิยา
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ลาํดบั ช่ือ - สกุล โรงเรียน รวม (100) รางวลั
103 เด็กหญิงนนัทนชั  ตน้โพธ์ิทอง กุลโน 38 เขา้ร่วมทดสอบ
104 เด็กหญิงเพญ็นภา  สนัน่ไพร อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 38 เขา้ร่วมทดสอบ
105 เด็กชายเทพกร  พนัชมภู อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 37.5 เขา้ร่วมทดสอบ
106 เด็กชายอนพทัย ์ ศกัด์ิแดนไพร อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 37.5 เขา้ร่วมทดสอบ
107 เด็กหญิงเพญ็ธนาพรรณ  พลอยไธสง อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 37.5 เขา้ร่วมทดสอบ
108 เด็กหญิงสุกรรณิกา  เปล่ืองโนนสูง พิมายสามคัคี 1 37.5 เขา้ร่วมทดสอบ
109 เด็กหญิงสุธิชา  โคลงพิมาย กุลโน 37.5 เขา้ร่วมทดสอบ
110 เด็กหญิงสุนนัทา  ทองแถม อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 37.25 เขา้ร่วมทดสอบ
111 เด็กชายกฤตภทัร  จนัทร์นวล อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 36.75 เขา้ร่วมทดสอบ
112 เด็กชายธาวนิ  ถาวรเสถียร อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 36.75 เขา้ร่วมทดสอบ
113 เด็กชายพฒันพงศ ์ คงควร อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 36.75 เขา้ร่วมทดสอบ
114 เด็กชายภูมิรพี  ร่มรุกข์ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 36.75 เขา้ร่วมทดสอบ
115 เด็กชายอดิศกัด์ิ  ปอยสูงเนิน อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 36.75 เขา้ร่วมทดสอบ
116 เดก้หญิงกรกนก  หินดาํ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 36.75 เขา้ร่วมทดสอบ
117 เด็กหญิงชนากานต ์ แกว้พรม อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 36.75 เขา้ร่วมทดสอบ
118 เด็กหญิงไอลดา  กลัยานรุจ กุลโน 36.75 เขา้ร่วมทดสอบ
119 เด็กชายฐาปนพงษ ์ ฤทธ์ิกลาง พิมายสามคัคี 1 36.5 เขา้ร่วมทดสอบ
120 เด็กชายธนาคาร  ดาํรงศิลป์ บา้นสัมฤทธ์ิ 36.5 เขา้ร่วมทดสอบ
121 เด็กชายภานุวฒัน์  บรรดิจ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 36.5 เขา้ร่วมทดสอบ
122 เด็กชายโอมนนัท ์ แมดพิมาย อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 36.5 เขา้ร่วมทดสอบ
123 เด็กหญิงภทัรพร  บุตรจินดา อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 36.5 เขา้ร่วมทดสอบ
124 เด็กหญิงศิครินทร์  เมา้กลาง บา้นตะบองฯ 36.5 เขา้ร่วมทดสอบ
125 เด็กชายนครินทร์  ภกัด์ิจตุัรัส อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 36.25 เขา้ร่วมทดสอบ
126 เด็กหญิงเจนนิสตา   อุส่าห์คา้ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 36.25 เขา้ร่วมทดสอบ
127 เด็กหญิงทิมาพร  ทินกระโทก อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 36.25 เขา้ร่วมทดสอบ
128 เด็กหญิงนิพาดา  วเิศษ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 36.25 เขา้ร่วมทดสอบ
129 เด็กหญิงปิยาภรณ์  มัน่คงประไพ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 36.25 เขา้ร่วมทดสอบ
130 เด็กหญิงพิมพช์นก  พิมพพ์นัธ์ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 36.25 เขา้ร่วมทดสอบ
131 เด็กหญิงภคัณมัพร  ชูชีวา บา้นสัมฤทธ์ิ 36.25 เขา้ร่วมทดสอบ
132 เด็กหญิงสริตา  บุญวชิยั กุลโน 36.25 เขา้ร่วมทดสอบ
133 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  ชาดวง บา้นใหม่ฉมวก 36 เขา้ร่วมทดสอบ
134 เด็กชายบุญญฤทธ์ิ  บวังาม กุลโน 35.75 เขา้ร่วมทดสอบ
135 เด็กหญิงกาญจนา  แกว้แหวน พิมายสามคัคี 1 35.75 เขา้ร่วมทดสอบ
136 เด็กหญิงปิยะธิดา  ปลอ้งกระโทก กุลโน 35 เขา้ร่วมทดสอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพิมายวทิยา
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ลาํดบั ช่ือ - สกุล โรงเรียน รวม (100) รางวลั
137 เด็กหญิงมยรีุ  บุญกาํเนิด กุลโน 35 เขา้ร่วมทดสอบ
138 เด็กหญิงรวภิา  นาเดช อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 35 เขา้ร่วมทดสอบ
139 เด็กหญิงสุกญัญา  รักษานา กุลโน 35 เขา้ร่วมทดสอบ
140 เด็กหญิงปภาว ี บุญฉํ่า พิมายสามคัคี 1 34.75 เขา้ร่วมทดสอบ
141 เด็กหญิงชฎาภรณ์  สินสวสัด์ิ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 34.5 เขา้ร่วมทดสอบ
142 เด็กหญิงสุพรรณี   เริงสนาม อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 34.5 เขา้ร่วมทดสอบ
143 เด็กหญิงศิริลกัษณ์  ร่มร่ืน บา้นสัมฤทธ์ิ 34.25 เขา้ร่วมทดสอบ
144 เด็กชายประภาสพงศ ์ เข่ือนคาํ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 33.25 เขา้ร่วมทดสอบ
145 เด็กชายราชนัย ์ ทอนสูงเนิน อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 33.25 เขา้ร่วมทดสอบ
146 เด็กหญิงจณิสตา  เงินพิมาย กุลโน 33.25 เขา้ร่วมทดสอบ
147 เด็กหญิงธนพร  ช่อกริช กุลโน 33.25 เขา้ร่วมทดสอบ
148 เด็กหญิงวณิชชา  ทิพยช์ชัวาลย์ กุลโน 33.25 เขา้ร่วมทดสอบ
149 เด็กหญิงศศิธร  เทียนชยั อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 33.25 เขา้ร่วมทดสอบ
150 เด็กหญิงอาภากร  ฉาบพิมาย จารยต์าํรา 33.25 เขา้ร่วมทดสอบ
151 เด็กชายชชัส์  เชิดฉาย กุลโน 33 เขา้ร่วมทดสอบ
152 เด็กหญิงกนกวรรณ  ณรงคน์อก กุลโน 32.75 เขา้ร่วมทดสอบ
153 เด็กหญิงณฐัชา  นํ้านิล อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 32.75 เขา้ร่วมทดสอบ
154 เด็กหญิงวนัวสิาข ์ หลงพิมาย พิมายสามคัคี 1 32.75 เขา้ร่วมทดสอบ
155 เด็กชายฉตัรชยั  เถ่ือนกลาง อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 31.5 เขา้ร่วมทดสอบ
156 เด็กชายภูสูง   พงษพ์ิมาย อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 31.5 เขา้ร่วมทดสอบ
157 เด็กชายโสรัจจ ์ เนาวก์ระโทก กุลโน 31.5 เขา้ร่วมทดสอบ
158 เด็กหญิงขนิษฐา  เพช็รนิก อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 31.5 เขา้ร่วมทดสอบ
159 เด็กหญิงณิชนนัทร์  ศรีสวสัด์ิ กุลโน 31.5 เขา้ร่วมทดสอบ
160 เด็กหญิงพุทธินนัท ์ ยนิดีตระกลู กุลโน 31.5 เขา้ร่วมทดสอบ
161 เด็กหญิงสิริรัตน์  ฤทธ์ิสุข อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 31.5 เขา้ร่วมทดสอบ
162 เด็กชายวรโชติ   เอ้ือวทิยาศุภร อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 31.25 เขา้ร่วมทดสอบ
163 เด็กหญิงจารียา  ฝ่ายนา อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 31.25 เขา้ร่วมทดสอบ
164 เด็กหญิงจิรัชยา  ลาภสมบูรณ์ยิง่ กุลโน 31.25 เขา้ร่วมทดสอบ
165 เด็กชายกิตติศกัด์ิ  ไทยภกัดี กุลโน 31 เขา้ร่วมทดสอบ
166 เด็กชายสุทธิพงษ ์ คะสีทอง กุลโน 31 เขา้ร่วมทดสอบ
167 เด็กหญิงวราภรณ์  จัน่ขนุทด อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 31 เขา้ร่วมทดสอบ
168 เด็กหญิงสิริยากร  จํ้าสีชา อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 31 เขา้ร่วมทดสอบ
169 เด็กหญิงอารียว์รรณ  หมอสัมฤทธ์ิ บา้นสัมฤทธ์ิ 31 เขา้ร่วมทดสอบ
170 เด็กชายสุรวทิย ์ คิดเขม้ บา้นใหม่ฉมวก 30.75 เขา้ร่วมทดสอบ

ผลการสอบแข่งขนัวดัความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6
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171 เด็กหญิงกญัญารัตน์  สุนทรศารทูล อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 30.75 เขา้ร่วมทดสอบ
172 เด็กชายธราธร  เพช็รพิมาย อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 30.5 เขา้ร่วมทดสอบ
173 เด็กหญิงจารุภา  ใยบวั อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 30.5 เขา้ร่วมทดสอบ
174 เด็กชายปาราเมศ  คงสัตย์ กุลโน 29.75 เขา้ร่วมทดสอบ
175 เด็กชายชยากร  มากมูล อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 29.75 เขา้ร่วมทดสอบ
176 เด็กชายนนัทฤทธ์ิ  แสงรัศมี อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 29.75 เขา้ร่วมทดสอบ
177 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  แดงสีดา อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 29.75 เขา้ร่วมทดสอบ
178 เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญเพชร กุลโน 29.75 เขา้ร่วมทดสอบ
179 เด็กหญิงณฐันิดา  สีมูลลาด บา้นใหม่ฉมวก 29.75 เขา้ร่วมทดสอบ
180 เด็กหญิงไพลิน  โฉลกกลาง อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 29.75 เขา้ร่วมทดสอบ
181 เด็กหญิงชฎาภา  สินสวสัด์ิ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 29.5 เขา้ร่วมทดสอบ
182 เด็กหญิงวนิดา  คงกระพี้ กุลโน 29.5 เขา้ร่วมทดสอบ
183 เด็กชายรัชชานนท ์ อินทร์แกว้พะเนาว์ กุลโน 29.25 เขา้ร่วมทดสอบ
184 เดก้หญิงพชัรี  สิทธิคา้ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 29.25 เขา้ร่วมทดสอบ
185 เด็กหญิงมลทิกา  ทรัพยสุ์ข อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 29.25 เขา้ร่วมทดสอบ
186 เด็กหญิงวรรณพร  สมรรถชยั กุลโน 29.25 เขา้ร่วมทดสอบ
187 เด็กหญิงปิยากร  สวา่งสุวรรณ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 29 เขา้ร่วมทดสอบ
188 เด็กหญิงพิมลรัตน์  ขอพรกลาง กุลโน 29 เขา้ร่วมทดสอบ
189 เด็กชายทินกร  แคนทอง กุลโน 28 เขา้ร่วมทดสอบ
190 เด็กชายปฏิภาณ  เกตุนิล กุลโน 28 เขา้ร่วมทดสอบ
191 เด็กชายภูบดินทร์  อินทรนพ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 28 เขา้ร่วมทดสอบ
192 เด็กชายสรสิทธ์ิ  สุขมะดนั อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 28 เขา้ร่วมทดสอบ
193 เด็กหญิงจารุวรรณ  ออมกระโทก จารยต์าํรา 28 เขา้ร่วมทดสอบ
194 เด็กหญิงพนฐัดา  อุดมผล กุลโน 28 เขา้ร่วมทดสอบ
195 เด็กหญิงศศิธร  เฉียบแหลม อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 28 เขา้ร่วมทดสอบ
196 เด็กหญิงสุภากร  สุพรรณสาย อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 28 เขา้ร่วมทดสอบ
197 เด็กหญิงอารียา  แสนเจก๊ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 28 เขา้ร่วมทดสอบ
198 เด็กหญิงอินทิรา  บาํรุงนา อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 28 เขา้ร่วมทดสอบ
199 เด็กชายธนาทิตย ์ คล่องแคล่ว อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 27.75 เขา้ร่วมทดสอบ
200 เด็กหญิงศุภรักษ ์ นิลแท้ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 27.75 เขา้ร่วมทดสอบ
201 เด็กชายชาญณรงค ์ เหมือนศรี อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 27.5 เขา้ร่วมทดสอบ
202 เด็กชายชินกร  ไชยวตั อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 27.5 เขา้ร่วมทดสอบ
203 เด็กชายศุภชยั  พลูสุวรรณ กุลโน 27.5 เขา้ร่วมทดสอบ
204 เด็กชายสรศกัด์ิ  เทพกลาง อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 27.5 เขา้ร่วมทดสอบ

ผลการสอบแข่งขนัวดัความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6
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205 เด็กหญิงกลัยา  สุวรรณดี กุลโน 27.5 เขา้ร่วมทดสอบ
206 เด็กหญิงนชัชา  เลือดกระโทก อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 27.5 เขา้ร่วมทดสอบ
207 เด็กหญิงปภสัวรรณ  เชดนอก อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 27.5 เขา้ร่วมทดสอบ
208 เด็กหญิงพิมพล์ภสั  ศรีอภยั กุลโน 27.5 เขา้ร่วมทดสอบ
209 เด็กหญิงภทัราภรณ์  เกตุแกว้ กุลโน 27.5 เขา้ร่วมทดสอบ
210 เด็กหญิงศิริประภา  โตไทยะ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 27.5 เขา้ร่วมทดสอบ
211 เดก้หญิงวาสนา  ดอกพิกุล อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 27 เขา้ร่วมทดสอบ
212 เด็กชายกฤษณพล  ประสมสัตย์ กุลโน 26.25 เขา้ร่วมทดสอบ
213 เด็กชายคฑาวฒิุ  นาสังข์ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 26.25 เขา้ร่วมทดสอบ
214 เด็กชายนนัทไชย  ชาํนิกลาง กุลโน 26.25 เขา้ร่วมทดสอบ
215 เด็กชายพายพุล  พบพิมาย ชุมชนบา้นวงัหิน 26.25 เขา้ร่วมทดสอบ
216 เด็กชายเรืองศกัด์ิ   พรมรินทร์ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 26.25 เขา้ร่วมทดสอบ
217 เด็กหญิงโชษิตา  ขานกระโทก อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 26.25 เขา้ร่วมทดสอบ
218 เด็กหญิงนีน่า  เรศสันเทียะ จารยต์าํรา 26.25 เขา้ร่วมทดสอบ
219 เด็กหญิงปิยธิดา  ศิริเถียร กุลโน 26.25 เขา้ร่วมทดสอบ
220 เด็กหญิงภาณุมาศ   เดิมบุรี อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 26.25 เขา้ร่วมทดสอบ
221 เด็กหญิงวาสนา  กลัง่พิมาย กุลโน 26.25 เขา้ร่วมทดสอบ
222 เด็กหญิงศศิประภา  คามพิมาย อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 26.25 เขา้ร่วมทดสอบ
223 เด็กหญิงสิริรักษ ์ จนัทร์ทร กุลโน 26.25 เขา้ร่วมทดสอบ
224 เด็กหญิงสุภาวดี  น่ิมอนงค ์ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 26.25 เขา้ร่วมทดสอบ
225 เด็กหญิงอารยา  เศวตะมาลย์ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 26.25 เขา้ร่วมทดสอบ
226 เด็กชายชานนท ์ นาดี อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 26 เขา้ร่วมทดสอบ
227 เด็กหญิงชลธิชา  พลสา บา้นใหม่ฉมวก 26 เขา้ร่วมทดสอบ
228 เด็กชายพลูศกัด์ิ  ภูชอุ่ม อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 25.75 เขา้ร่วมทดสอบ
229 เด็กชายนทัธพงศ ์ พร้อมสันเทียะ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 24.5 เขา้ร่วมทดสอบ
230 เด็กชายกฤษณวงศ ์ เขา้พิมาย กุลโน 24.5 เขา้ร่วมทดสอบ
231 เด็กชายโสภณ  พลนรา อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 24.5 เขา้ร่วมทดสอบ
232 เด็กหญิงรัวสิยา  บุญกลัน่ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 24.5 เขา้ร่วมทดสอบ
233 เด็กหญิงอรอุมา  อุดมผล กุลโน 24.5 เขา้ร่วมทดสอบ
234 เด็กหญิงองัคณา  กญัหา อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 24.5 เขา้ร่วมทดสอบ
235 เด็กชายธีรภทัร์  สุขใหญ่ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 24.25 เขา้ร่วมทดสอบ
236 เด็กชายพสักร  ทอนสูงเนิน อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 24.25 เขา้ร่วมทดสอบ
237 เด็กหญิงสุภาพร  บุญสุข พิมายสามคัคี 1 24.25 เขา้ร่วมทดสอบ
238 เด็กหญิงนฎัฐา  นากดิลก กุลโน 24 เขา้ร่วมทดสอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพิมายวทิยา

ผลการสอบแข่งขนัวดัความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6
 คร้ังท่ี 1 ปีการศึกษา 2555
วนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ.2556



หนา้ที ่8 จาก 9

ลาํดบั ช่ือ - สกุล โรงเรียน รวม (100) รางวลั
239 เด็กหญิงสุพิชชา  จนัทร์สีดา อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 24 เขา้ร่วมทดสอบ
240 เด็กหญิงวรภทัร  ดวงโทโครต อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 23.75 เขา้ร่วมทดสอบ
241 เด็กชายกิตติพงษ ์ สอพิมาย อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 22.75 เขา้ร่วมทดสอบ
242 เด็กชายชชัชล  พงษพ์ิมาย อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 22.75 เขา้ร่วมทดสอบ
243 เด็กชายศุภกร  หงุ๋ยกระโทก กุลโน 22.75 เขา้ร่วมทดสอบ
244 เด็กชายศุภนฐั  แนบกลาง อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 22.75 เขา้ร่วมทดสอบ
245 เด็กหญิงจิณณพตั  ขยนังาน อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 22.75 เขา้ร่วมทดสอบ
246 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ด่านลาํมะจาก อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 22.75 เขา้ร่วมทดสอบ
247 เด็กหญิงลกัษิกา  หาญสินธ์ุ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 22.75 เขา้ร่วมทดสอบ
248 เด็กหญิงศุภาพิชญ ์ ร่มพุดตาล กุลโน 22.75 เขา้ร่วมทดสอบ
249 เด็กหญิงสุนิสา  ฝ่ายเพชร กุลโน 22.75 เขา้ร่วมทดสอบ
250 เด็กหญิงไพรินทร์  โตเหล็ก กุลโน 22.25 เขา้ร่วมทดสอบ
251 เด็กชายณฐัฐนนัท ์ แน่นหนา อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 21 เขา้ร่วมทดสอบ
252 เด็กชายธนายทุธ  จอมเกาะ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 21 เขา้ร่วมทดสอบ
253 เด็กหญิงจุฑามาส  ทศพรภูวนาถ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 21 เขา้ร่วมทดสอบ
254 เด็กหญิงจุภาลกัษณ์  โคตรพรม อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 21 เขา้ร่วมทดสอบ
255 เด็กหญิงทิพยสุ์ดา  พลูกล่ิน กุลโน 21 เขา้ร่วมทดสอบ
256 เด็กหญิงบุตรตรี  สุขมุาศวนิ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 21 เขา้ร่วมทดสอบ
257 เด็กหญิงสรัลรัตน์  โคมลอย กุลโน 21 เขา้ร่วมทดสอบ
258 เด็กหญิงอารญา  ดวงแกว้ กุลโน 20.75 เขา้ร่วมทดสอบ
259 เด็กหญิงเกษราพร  ยางนอก กุลโน 20.5 เขา้ร่วมทดสอบ
260 เด็กชายเพชรแท ้ ไชยสูงเนิน อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 19.25 เขา้ร่วมทดสอบ
261 เด็กชายวสุรัตน์  ชอบงาน กุลโน 19.25 เขา้ร่วมทดสอบ
262 เด็กชายสรศกัด์ิ  ยคุกลาง กุลโน 19.25 เขา้ร่วมทดสอบ
263 เด็กชายสัณหภาส  มาตรแสง กุลโน 19.25 เขา้ร่วมทดสอบ
264 เด็กชายสิทธิศกัด์ิ  หมัน่สาร อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 19.25 เขา้ร่วมทดสอบ
265 เด็กหญิงชดชอ้ย  เทียมพนัธ์ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 19.25 เขา้ร่วมทดสอบ
266 เด็กหญิงยมิู  คิคุจิ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 18.75 เขา้ร่วมทดสอบ
267 เด็กหญิงอารียา  พิรักษา อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 18.75 เขา้ร่วมทดสอบ
268 เดก้ชายเจษฎา  คร่ําสุข อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 17.5 เขา้ร่วมทดสอบ
269 เด็กชายฐการ  เกยโนนสูง อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 17.5 เขา้ร่วมทดสอบ
270 เด็กชายธญัญกร  เหลาดี อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 17.5 เขา้ร่วมทดสอบ
271 เดก้ชายนรากร  สารเป็น อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 17.5 เขา้ร่วมทดสอบ
272 เด็กชายพิพฒัน์  ทองนาํ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 17.5 เขา้ร่วมทดสอบ
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273 เด็กหญิงกมลชนก  เลิศพยาบาล อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 17.5 เขา้ร่วมทดสอบ
274 เด็กหญิงพรพรรณ พานทอง กุลโน 17.5 เขา้ร่วมทดสอบ
275 เด็กหญิงพิมพต์ะวนั  จุน้หม่ืนไวย์ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 17.5 เขา้ร่วมทดสอบ
276 เดก้หญิงภาณุดา  จงจิตรชอบ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 17.5 เขา้ร่วมทดสอบ
277 เด็กหญิงอริสา  ริมหมู่ดี กุลโน 17.5 เขา้ร่วมทดสอบ
278 เด็กชายทกัษิณ  ศิริเถียร กุลโน 15.75 เขา้ร่วมทดสอบ
279 เด็กชายปณิธิ  ศิริการ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 15.75 เขา้ร่วมทดสอบ
280 เด็กชายพีรภทัร  ลาภสมบูรณ์ยิง่ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 15.75 เขา้ร่วมทดสอบ
281 เด็กชายภานุเกียรติ  จิตรงาม กุลโน 15.75 เขา้ร่วมทดสอบ
282 เด็กหญิงสุกญัญา  ต่อมิตร อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 15.75 เขา้ร่วมทดสอบ
283 เด็กชายวรากร  เทพกลาง อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 14 เขา้ร่วมทดสอบ
284 เด็กชายจิรายสุ  จุพิมาย อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 12.25 เขา้ร่วมทดสอบ
285 เด็กหญิงเกตุจินดา  ชาญชลา อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 12.25 เขา้ร่วมทดสอบ
286 เด็กหญิงจิตรลดา  มีศรี อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 12.25 เขา้ร่วมทดสอบ
287 เด็กหญิงวรรณนิสา  ยนัพิมาย กุลโน 12.25 เขา้ร่วมทดสอบ
288 เด็กหญิงวรรณภา  พลเยีย่ม กุลโน 12.25 เขา้ร่วมทดสอบ
289 เด็กหญิงอรอุมา  แช่มพุดซา อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 11.75 เขา้ร่วมทดสอบ
290 เด็กหญิงกุลธิดา  คงสิทธ์ิ อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 10.5 เขา้ร่วมทดสอบ
291 เด็กหญิงจนัทร์เพญ็  พุทธา กุลโน 0 ขาดสอบ
292 เด็กหญิงอาย  ธรรมสังวาล อนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 0 ขาดสอบ
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