
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน ระดบัชั้น คะแนน ล ำดบัที่

1 เด็กหญิงจินต์จุฑา  จอมพุทรา อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.6 49 1 ชนะเลิศ

2 เด็กหญิงสิปปภัทร  บุตรพรม อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.6 43 2 รองชนะเลิศอันดับที ่1

3 ด.ช. เตชพัฒน์  เต็งกลาง บ้านสะแกงาม ป.6 42 3 รองชนะเลิศอันดับที ่2

4 เด็กหญิงพีรดา  บุญเคร่ือง อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.6 41 4 ชมเชย

5 เด็กหญิงปาณิสรา  เตชะศารทูล กุลโน ป.6 39 5 ชมเชย

6 เด็กชายวัชรินทร์  อุดร อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.6 38 6

7 เด็กหญิงจุรีรัตน์  จันทร์เพ็ญ กุลโน ป.6 37 7

8 เด็กหญิงณัฐกิตต์ิ  คัมภิรา กุลโน ป.6 32 8

9 เด็กหญิงจิรัฐิพร  ภัทรกุลประเสริฐ พิมายสามัคคี 1 ป.6 29 9

10 เด็กหญิงนฤมล  ปลอดงูเหลือม โรงเรียนบ้านศาลา ป.6 29 9

11 เด็กหญิงชนิกานต์  ตันตระกูล กุลโน ป.6 29 9

12 เด็กหญิงเทวิกา  ศรีเขียว กุลโน ป.6 29 9

13 เด็กหญิงชนิสรา  ชื่นต้น บ้านตะบองฯ ป.6 29 9

14 เด็กหญิงวิภาวี ควบพิมาย บ้านถนน ป.6 28 14

15 เด็กชายกัมปนาท  ยางนอก อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.6 28 14

16 เด็กหญิงทิพย์ธันวา  เทียมขุนทด บ้านตะบองฯ ป.6 28 14

17 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จวงจันทึก บ้านโนนม่วง ป.6 27 17

18 เด็กหญิงปวริศา  องค์ลอย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 27 17

19 เด็กชายธนภัทร์  ยนต์สถิตย์กุล กุลโน ป.6 27 17

20 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ประเสริฐสันเทียะ กุลโน ป.6 27 17

21 เด็กหยญิงกัลติมา  บุญดี บ้านตะบองฯ ป.6 27 17

22 ด.ช. ยิ่งยง  รัชชภาคโสภณ บ้านฉกาจ-ช่องโค ป.6 26 22

23 เด็กหญิงสมทัย  เพิม่พูน อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 26 22

24 เด็กชายรัฐธนินท์  อติวัฒน์อังกูร อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 25 24

25 เด็กหญิงออรปิยา  คุณแก้ว ชุมชนบ้านวังหิน ป.6 25 24

26 เด็กหญิงจิราภรณ์  ก าหอม บ้านตะบองฯ ป.6 25 24

27 เด็กหญิงมธุรดา  นาคคงค า ชุมชนบ้านวังหิน ป.6 24 27

ผลกำรทดสอบวัดควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์ ครั้งที ่5 ปีกำรศึกษำ 2559

ระดบัชั้นประถมศึกษำปีที ่4 - 6
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28 เด็กหญิงปันฟ้า  ระวังงาน กุลโน ป.6 24 27

29 เด็กชายสงกรานต์  ฉุดพิมาย บ้านตะบองฯ ป.6 24 27

30 เด็กชายพันเดช  ประมายันต์ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 24 27

31 เด็กหญิงสิรินภา  อ่อนค า อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.6 23 31

32 เด็กหญิงพรรณราย  แก้วระวัง กุลโน ป.6 23 31

33 ด.ช. ก้องภพ  กาศก้อง พิมายสามัคคี 1 ป.6 22 33

34 เด็กหญิงภัคริรา  พงศ์ชาญวิทย์ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 22 33

35 เด็กหญิงพรรณาษา  จอมเกาะ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.6 22 33

36 เด็กหญิงสุกัณชนา  กนก บ้านศาลา ป.6 22 33

37 เด็กหญิงอริษา  แข็งกระโทก กุลโน ป.6 22 33

38 เด็กหญิงณัฐิดา  หมายภาษา อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.6 21 38

39 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ชอบใจ กุลโน ป.6 21 38

40 เด็กหญิงกมลฐกาญจน์  เลาะสูงเนิน กุลโน ป.6 21 38

41 ด.ช. รพีภัทร  ภูจ านงค์ บ้านฉกาจ-ช่องโค ป.6 20 41

42 เด็กหญิงโชติกา  ค้าขาย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 20 41

43 เด็กหญิงปรียาดา  เตชะศารทูล กุลโน ป.6 20 41

44 เด็กหญิงศรัญญา  รักษาวัด กุลโน ป.6 20 41

45 เด็กหญิงทรัพย์วันเพ็ญ  พงษ์พิมาย กุลโน ป.6 20 41

46 เด็กชายณัฐพงษ์  ประกอบผล บ้านพุทรา ป.5 20 41

47 เด็กหญิงพรนัชชา  แววไว  บ้านตะบองฯ ป.6 20 41

48 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แอแดง บ้านศาลา ป.6 19 48

49 เด็กชายธีรพงษ์  ใจดี บ้านตะบองฯ ป.6 19 48

50 เด็กหญิงพีรดา  เต็งกลาง บ้านสะแกงาม ป.5 18 50

51 เด็กชายพีรพงศ์  ค้าขาย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 18 50

52 เด็กหญิงศิริประภา  อ านาจเจริญ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.6 18 50

53 เด็กหญิงฐิติมา  คงดี อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.6 18 50

54 เด็กหญิงยลดา  แตบไธสง อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.6 18 50
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55 เด็กชายธรานนท์  มาตะรักษ์ ชุมชนบ้านวังหิน ป.6 18 50

56 เด็กหญิงจารุมน  แก้วหนองแสง กุลโน ป.6 18 50

57 เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีดี บ้านถนน ป.6 17 57

58 เด็กหญิงอุทิศา  เข้าพิมาย ชุมชนบ้านวังหิน ป.6 17 57

59 เด็กชายศริวัฒน์  ข้าวพิมาย ชุมชนบ้านวังหิน ป.6 17 57

60 เด็กหญิงสุพิชญา  กลุ่มกลาง กุลโน ป.6 17 57

61 เด็กหญิงมลรดาพร  บุญแสง กุลโน ป.6 17 57

62 เด็กชายระชพีพัฒน์  รัตนสมบูรณ์ กุลโน ป.6 17 57

63 เด็กชายปรัชญ์  เกือนสันเทียะ บ้านพุทรา ป.5 17 57

64 เด็กหญิงสุมิตตา  สุวรรณ บ้านตะบองฯ ป.6 17 57

65 ด.ช. กฤษติภูมิ  สุภะสีมากุล บ้านสะแกงาม ป.6 16 65

66 เด็กหญิงธิดารัตน์  อาจศึก กุลโน ป.6 16 65

67 เด็กหญิงธารารัตน์  ส าราญ กุลโน ป.6 16 65

68 เด็กหญิงปวริศา  จิตสงวน บ้านพุทรา ป.5 16 65

69 เด็กหญิงณัฐนิชา  ฉายพิมาย บ้านพุทรา ป.5 16 65

70 เด็กหญิงกันติชา  สืบค้า พิมายสามัคคี 1 ป.6 15 70

71 ด.ช. พงษ์ศิริ  พาโท บ้านโนนม่วง ป.6 15 70

72 เด็กหญิงนุชนาฏ  ฉลองเดช อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 15 70

73 เด็กชายกฤษฎา  นาดี อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 15 70

74 เด็กหญิงนัทธกานต์  กล้าหาญ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.6 15 70

75 เด็กหญิงธนัญญาพร  ต่างกลาง กุลโน ป.6 15 70

76 เด็กชายกิตติพัตน์  บุญครอง บ้านตะบองฯ ป.6 15 70

77 เด็กชายธนวรรษน์  สายโต ป.4 15 70

78 เด็กหญิงสุชาดา  บ ารุงไร่ บ้านถนน ป.6 14 78

79 ด.ช. เกียรติศักด์ิ  ดวงประทีป บ้านฉกาจ-ช่องโค ป.6 14 78

80 เด็กหญิงชาริณี  ดอกแคกลาง บ้านสะแกงาม ป.5 14 78

81 เด็กชายวรัท  ยางกลาง อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 14 78
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82 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เลขไวฑูรย์ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 14 78

83 เด็กชายศิวกรณ์  รอดกลาง อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 14 78

84 เด็กหญิงจิรธิดา  สินสวัสด์ิ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 14 78

85 เด็กหญิงนราธิป  ค าไพล อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.6 14 78

86 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บุญโต อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.6 14 78

87 เด็กหญิงภัทรสุดา  อับไพ กุลโน ป.6 14 78

88 เด็กชายนพรัตน์  คลาพิมาย บ้านตะบองฯ ป.6 14 78

89 เด็กหญิงปานตะวัน  ชุ่มทองหลาง บ้านฉกาจ-ช่องโค ป.6 13 89

90 เด็กหญิงนันท์นภัส  ท่วมนอก บ้านฉกาจ-ช่องโค ป.6 13 89

91 เด็กหญิงณภัทรจิรา  เหล็กกรุง อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 13 89

92 เด็กชายจิรายุส  พิมพ์หมื่น อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 13 89

93 เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงฤทธิ์ บ้านศาลา ป.6 13 89

94 เด็กหญิงสิริกร  อยู่สุข กุลโน ป.6 13 89

95 เด็กชายระพีพัฒน์  นาคเจือ กุลโน ป.6 13 89

96 เด็กหญิงพรทิพา  พูดคล่อง บ้านฉกาจ-ช่องโค ป.6 12 96

97 ด.ช. กฤตเมธ  พลแสนทอง บ้านสะแกงาม ป.6 12 96

98 เด็กชายศุภณัฐ  ประจิตร อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 12 96

99 เด็กหญิงชัญญา  ศรีชุ่ม อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 12 96

100 เด็กชายอัครเดช  ประกอบมิตร อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 12 96

101 เด็กชายณัฐดนัย  ไกรมณี อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 12 96

102 เด็กหญิงอรปรียา  ยิ้มเสง่ียม อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 12 96

103 เด็กหญิงธัญธร  เตรียมมะเริง กุลโน ป.6 12 96

104 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  งามสุวรรณ์ กุลโน ป.6 12 96

105 เด็กชายณัฐวุฒิ  รุ่งสันเทียะ กุลโน ป.6 12 96

106 เด็กหญิงศศิรัตน์  นาวัง บ้านฉกาจ-ช่องโค ป.6 11 106

107 ด.ช. สหภาพ  ไพรงาม บ้านโนนม่วง ป.6 11 106

108 เด็กชายคีรินทร์  ภิญโญ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 11 106
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109 เด็กชายธันยบูรณ์  สกุลไทย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 11 106

110 เด็กชายธนวัฒน์  มาโน อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 11 106

111 เด็กหญิงปณิชา  โพธิจ์ันทร์ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 11 106

112 เด็กหญิงกัลยารัตน์  สุขอินทร์ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 11 106

113 เด็กหญิงสุพัสรา  พูนพันธ์ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.6 11 106

114 เด็กชายวุฒิภัทร  พานิชนอก อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.6 11 106

115 เด็กหญิงเนริสซ่า  แอลลิซัน  พีค กุลโน ป.6 11 106

116 เด็กหญิงนิภา  เพ็งชอบ กุลโน ป.6 11 106

117 เด็กหญิงจันจิรา  เงินดี กุลโน ป.6 11 106

118 เด็กชายวสันต์  กัลยาณรุจ กุลโน ป.6 11 106

119 ด.ช. เสกสรร  ตากโพธิ์ บ้านฉกาจ-ช่องโค ป.6 10 119

120 ด.ช. อนาคินทร์  พรหมสิทธิ์ บ้านสะแกงาม ป.5 10 119

121 เด็กหญิงนวรัตน์  การบรรจง บ้านโนนม่วง ป.6 10 119

122 เด็กหญิงพิชามญชุ์  แก้วระวัง อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 10 119

123 เด็กชายนิธิกร  เกณฑ์พิมาย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 10 119

124 เด็กหญิงปราณปริยาพร  กัณหา อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 10 119

125 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เทียนชัย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 10 119

126 เด็กหญิงวนัสพร  โจทย์พิมาย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 10 119

127 เด็กชายณัฐวัฒน์  ปุย๋นอก อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 10 119

128 เด็กชายบุญพิทักษ์  ไร่นา อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 10 119

129 เด็กหญิงเพชรรัตน์  กงเพชร อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.6 10 119

130 เด็กหญิงกัญญากร  ตาลเส้ียน อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.6 10 119

131 เด็กหญิงสวรินทร์  กลีบกลาง ชุมชนบ้านวังหิน ป.6 10 119

132 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  อรุณลักษณ์ กุลโน ป.6 10 119

133 เด็กหญิงสุพรรณษา  ชัยแสนสุข กุลโน ป.6 10 119

134 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มั่งมี บ้านพุทรา ป.5 10 119

135 เด็กหญิงสรัลชนา  พงษ์พิมาย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 9 135
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136 เด็กหญิงสิตานัน  จันทร อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 9 135

137 เด็กหญิงกุสาวดี  โคมพิมาย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 9 135

138 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ออมสิน บ้านศาลา ป.6 9 135

139 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สุดเนตร กุลโน ป.6 9 135

140 เด็กชายณัฒชานนท์  หลงพิมาย บ้านพุทรา ป.5 9 135

141 ด.ช.พิพัฒนชัย  สุขเกษม บ้านสะแกงาม ป.6 8 141

142 ด.ช. สหรัถน์  พืน้เกาะ บ้านโนนม่วง ป.6 8 141

143 เด็กชายกวินพัฒน์  อติวัฒน์อังกูร อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 8 141

144 เด็กหญิงสุนิสา  กุนอก อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 8 141

145 เด็กหญิงปารย์ปารมี  ร่มพิมาย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 8 141

146 เด็กชายวีระพงษ์  แก้วพะเนาว์ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 8 141

147 เด็กหญิงงามเนตร  เตโพธิ์ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 8 141

148 เด็กหญิงอนิตยา  แซ่ด่าน อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 8 141

149 เด็กหญิงพรลภัส  ค้าขาย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 8 141

150 เด็กหญิงพรนภัส  ค้าขาย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 8 141

151 เด็กหญิงภัทรสุดา  เลิศนา บ้านศาลา ป.4 8 141

152 เด็กชายอชิรวิทย์  ดีกลาง กุลโน ป.6 8 141

153 เด็กชายพีรพัท  แซ่เอี๊ยบ บ้านพุทรา ป.5 8 141

154 ด.ช. อภิสิทิ ์ เพียงพิมาย บ้านโนนม่วง ป.5 7 154

155 ด.ช. ณัฐวัตร  สายเพชร บ้านโนนม่วง ป.5 7 154

156 เด็กหญิงกานต์ธิดา  บัวอุย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 7 154

157 เด็กหญิงสุภัสสรา  เข็มพิมาย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 7 154

158 เด็กหญิงพัทธดนย์  คนรู้ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 7 154

159 เด็กหญิงนารีรัตน์  หมัดแม่น อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 7 154

160 เด็กหญิงประกายรุ้ง  กิริยาดี อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 7 154

161 เด็กชายชยานันต์  ศิริทรัพย์ เทศบาลตลาดแค ป.4 7 154

162 เด็กหญิงสุธาสินี  ฉายพิมาย บ้านพุทรา ป.5 7 154
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163 เด็กหญิงมัลลิการ์  บุญพิมาย บ้านโนนม่วง ป.6 6 163

164 ด.ช. ปฏิภาณ  บุญพิมาย บ้านโนนม่วง ป.6 6 163

165 เด็กหญิงอัญชรินทร์  หมายสุข อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 6 163

166 เด็กชายยศพร  อาลัยกลาง กุลโน ป.6 6 163

167 เด็กหญิงอรวี  โดยพิมาย บ้านพุทรา ป.5 6 163

168 เด็กหญิงลักษณี  แคนอินทร์ บ้านสะแกงาม ป.5 5 168

169 เด็กหญิงจุฑาดา  นวลลมลี อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 5 168

170 เด็กหญิงจิราวรรณ  หว่างเชื้อ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 5 168

171 เด็กหญิงวิศรุตา  พุทธแก้ว อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 5 168

* พิธีมอบทุนการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพิมายวิทยา จะเป็นผู้ด าเนินการมอบทุนการศึกษา และ

เกียรติบัตร โดยจะท าการติดต่อกลับไปยังโรงเรียนทีน่ักเรียนได้รับรางวัลอีกคร้ัง ติดต่อรายละเอียดได้ทีค่รูทัศนีย์ รอดกลาง
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