
 
ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 

เรื่อง  ผลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 17 
ประจำปีการศึกษา 2563 

  
 ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  อำเภอสุวรรณภูมิ    
จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้จัดการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 17     
ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น  ในวันอาทิตย์ที่  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 11.30 น.  
ณ  สนามสอบโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
 บัดนี้  คณะกรรมการจัดการสอบแข่งขันได้ดำเนินการประเมินผลการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลและผลการสอบทุกระดับชั้น ดังแนบ ขอให้นักเรียนที่ได้รับรางวัล  
ของแต่ละระดับชั้นติดต่อรับรางวัล  ในวันจันทร์ที่ 22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 ณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
 

ประกาศ  ณ วันที่  19  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 
 
 

(นายบุญภพ  จันทมัตตุการ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  
โทรศัพท ์ 0 – 4358 – 0076 
 
 

 



ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งท่ี 17   ประจำปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 

ที ่ ชื่อ – สกุล ชั้น โรงเรียน 
คะแนนที่ได้ 

รวม 
รางวัล ตอนที่ 1 ตอนที่2 

(70 คะแนน) (30 คะแนน) (100 คะแนน) 
1 เด็กหญิง ปิยะพร เศษสมบูรณ์ ป.6 อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 66 30 96 ชนะเลิศ 
2 เด็กหญิง ธวัลวรัตม ์ ศิริสอน ป.6 อนุบาลร้อยเอ็ด 64 30 94 รองชนะเลิศอันดับ 1 
3 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ นามกันยา ป.6 อนุบาลร้อยเอ็ด 62 30 92 รองชนะเลิศอันดับ 2 
4 เด็กชาย ธีรัตน์ สุพรหมอินทร์ ป.6 อนุบาลร้อยเอ็ด 64 27 91 ชมเชย 
5 เด็กหญิง ณาริน นครชัย ป.6 อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 48 21 69 ชมเชย 
6 เด็กหญิง ณฐมน ตามบุญไกรสร ป.6 พระกุมารร้อยเอ็ด 46 18 64 ชมเชย 
7 เด็กหญิง อัยวรรณ ทวีพจน์ ป.6 เมืองสุวรรณภูมิ 52 12 64 ชมเชย 
8 เด็กหญิง กัญจนกร แสนทิพย์ ป.6 ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 46 15 61 ชมเชย 
9 เด็กหญิง พิมชญา ศรีสมพร ป.6 อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 52 9 61 ชมเชย 
10 เด็กชาย พีระพล ศรีฮาด ป.6 เมืองสุวรรณภูมิ 44 15 59 ชมเชย 

 
 
 ลงชื่อ ลงชื่อ 
 (นายเจริญสุข  แสวง) (นายบุญภพ  จันทมัตตุการ) 
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
 



ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งท่ี 17   ประจำปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ที ่ ชื่อ – สกุล ชั้น โรงเรียน 
คะแนนที่ได้ 

รวม 
รางวัล ตอนที่ 1 ตอนที่2 

(70 คะแนน) (30 คะแนน) (100 คะแนน) 
1 เด็กชาย พีร์นิธิ อ้ึงเจริญธนกิจ ม.1 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 68 30 98 ชนะเลิศ 
2 เด็กชาย ภัทรภูมิ สุกใส ม.1 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 70 27 97 รองชนะเลิศอันดับ 1 
3 เด็กหญิง ภัทราวดี ธรรมเสนา ม.1 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 60 27 87 รองชนะเลิศอันดับ 2 
4 เด็กหญิง นรินธร ทำหินกอง ม.1/1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 36 15 51 ชมเชย 
5 เด็กหญิง สุวภัทร แก้วสวนจิก ม.1 สตรีศึกษา 42 9 51 ชมเชย 
6 เด็กชาย พรหมภูมิ ศรีประสาร ม.1/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 36 12 48 ชมเชย 
7 เด็กหญิง ณัฐนิชา ด้วงนิล ม.1/1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 38 9 47 ชมเชย 
8 เด็กชาย ปวริศ ไชยสิงห์ ม.1/1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 38 9 47 ชมเชย 
9 เด็กชาย ณชพล ขวัญทอง ม.1 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 34 12 46 ชมเชย 
10 เด็กหญิง ศิริรัตน์ ละออ ม.1/1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 32 12 44 ชมเชย 

 
 
 
 ลงชื่อ ลงชื่อ 
 (นายเจริญสุข  แสวง) (นายบุญภพ  จันทมัตตุการ) 
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 



ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งท่ี 17   ประจำปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ที ่ ชื่อ – สกุล ชั้น โรงเรียน 
คะแนนที่ได้ 

รวม 
รางวัล ตอนที่ 1 ตอนที่2 

(70 คะแนน) (30 คะแนน) (100 คะแนน) 
1 เด็กชาย มงกุฎเพชร ปากเสนาะ ม.2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 64 27 91 ชนะเลิศ 
2 เด็กชาย รุจิภาส ตามบุญไกรสร ม.2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 58 18 76 รองชนะเลิศอันดับ 1 
3 เด็กชาย ฐิติพงศ์ หงษ์สอ ม.2 ปทุมรัตต์พิทยาคม 30 12 42 รองชนะเลิศอันดับ 2 
4 เด็กชาย กิตติพงษ์ ประมูลศิลป์ ม.2/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 30 9 39 ชมเชย 
5 เด็กหญิง อรัญญา ทักษิณธานี ม.2/4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 38 0 38 ชมเชย 
6 เด็กหญิง ภัทร์ธะนิษฐา ทองพิทักษ์ ม.2/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 34 3 37 ชมเชย 
7 เด็กหญิง ณิชภัทร สัมฤทธิ์ ม.2/1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 32 3 35 ชมเชย 
8 เด็กหญิง มิ่งขวัญ ศรีกู่กา ม.2/2 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 32 3 35 ชมเชย 
9 เด็กหญิง ภัทรนรินทร์ พิมพ์ท้าว ม.2/4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 34 0 34 ชมเชย 
10 เด็กชาย จิรายุทธ ธรรมรักษ์ ม.2/2 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 30 3 33 ชมเชย 

 
 
 
 ลงชื่อ ลงชื่อ 
 (นายเจริญสุข  แสวง) (นายบุญภพ  จันทมัตตุการ) 
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 



ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งท่ี 17   ประจำปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ที ่ ชื่อ – สกุล ชั้น โรงเรียน 
คะแนนที่ได้ 

รวม 
รางวัล ตอนที่ 1 ตอนที่2 

(70 คะแนน) (30 คะแนน) (100 คะแนน) 
1 เด็กชาย พชรพล สุขประเสริฐ ม.3 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 60 21 81 ชนะเลิศ 
2 นาย นพรุจ แก้วสวนจิก ม.3 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 50 30 80 รองชนะเลิศอันดับ 1 
3 นางสาว ศศิพรรณ เอ่ียมแบน ม.3 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 44 18 62 รองชนะเลิศอันดับ 2 
4 นางสาว สโรชรัตน ์ รมเพ็ง ม.3 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 44 18 62 รองชนะเลิศอันดับ 2 
5 นาย มนต์สรวง บุญวิเศษ ม.3 สตรีศึกษา 48 9 57 ชมเชย 
6 เด็กหญิง จุฑามาศ แก่นกระโทก ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 42 12 54 ชมเชย 
7 เด็กหญิง อนัญญา งอมสระคู ม.3/3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 38 9 47 ชมเชย 
8 เด็กหญิง ณัชญาพร สีนวลจันทร ์ ม.3 สตรีศึกษา 40 6 46 ชมเชย 
9 นางสาว พชราพร ไชยนิจ ม.3 สตรีศึกษา 42 3 45 ชมเชย 
10 นาย ภาคภูมิ อ่อนเฉวียง ม.3 สตรีศึกษา 32 12 44 ชมเชย 

 
 
 ลงชื่อ ลงชื่อ 
 (นายเจริญสุข  แสวง) (นายบุญภพ  จันทมัตตุการ) 
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
 



ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งท่ี 17   ประจำปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ที ่ ชื่อ – สกุล ชั้น โรงเรียน 
คะแนนที่ได้ 

รวม 
รางวัล ตอนที่ 1 ตอนที่2 

(70 คะแนน) (30 คะแนน) (100 คะแนน) 
1 นางสาว ภัควลัญชญ์ ศิริสอน ม.4 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 60 18 78 ชนะเลิศ 
2 นางสาว ปิญชาน์ ศรีจำนงค์ ม.4 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 58 15 73 รองชนะเลิศอันดับ 1 
3 นาย ธนกฤต คำมณี ม.4 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 48 6 54 รองชนะเลิศอันดับ 2 
4 นาย ทินภัทร บุญชำ ม.4/13 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 38 9 47 ชมเชย 
5 นางสาว รุจิรา จันนอก ม.4/12 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 38 9 47 ชมเชย 
6 นางสาว กรกนก สุระสังข์ ม.4/13 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 36 6 42 ชมเชย 
7 นางสาว ศศิกานต์ นามโน ม.4/9 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 36 6 42 ชมเชย 
8 นางสาว ศศิวิมล ใจดี ม.4/4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 36 3 39 ชมเชย 
9 นางสาว จิตยากร พูลสนาม ม.4/11 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 34 3 37 ชมเชย 
10 นางสาว สาวินี ธูปน้ำคำ ม.4/9 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 30 6 36 ชมเชย 

 
 
 ลงชื่อ ลงชื่อ 
 (นายเจริญสุข  แสวง) (นายบุญภพ  จันทมัตตุการ) 
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
 



ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งท่ี 17   ประจำปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ที ่ ชื่อ – สกุล ชั้น โรงเรียน 
คะแนนที่ได้ 

รวม 
รางวัล ตอนที่ 1 ตอนที่2 

(70 คะแนน) (30 คะแนน) (100 คะแนน) 
1 นางสาว ศิริลักษณ์ หมื่นขันธ์ ม.5 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 42 12 54 ชนะเลิศ 
2 นาย ศุภณัฐ สิงห์นาครอง ม.5/11 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 48 6 54 รองชนะเลิศอันดับ 1 
3 นางสาว ธันยพร มูลสระคู ม.5/13 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 32 9 41 รองชนะเลิศอันดับ 2 
4 นาย พิริยะ เมืองหงษ์ ม.5/13 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 32 9 41 รองชนะเลิศอันดับ 2 
5 นางสาว ปวีณา พรหมทัศน์ ม.5/6 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 34 6 40 ชมเชย 
6 นางสาว พิมพ์วรีย์ แพงภูงา ม.5/9 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 34 6 40 ชมเชย 
7 นางสาว ณัฐฉรียา  ตามรศิริ ม.5 สตรีศึกษา 34 6 40 ชมเชย 
8 นางสาว กัลยาณี รัตนมณี ม.5/9 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 36 3 39 ชมเชย 
9 นางสาว ชลนิภา พิมพ์หินกอง ม.5/10 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 32 6 38 ชมเชย 
10 นาย ธนพล เหนือโท ม.5/11 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 32 6 38 ชมเชย 

 
 
 ลงชื่อ ลงชื่อ 
 (นายเจริญสุข  แสวง) (นายบุญภพ  จันทมัตตุการ) 
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 


