
ล ำดับท่ี ช้ัน โรงเรียน คะแนน(%) ทุนกำรศึกษำ

1 เด็กหญิงสำยสวรรค์ ทัศรำช ป.6/3 อนุบำลน้องหญิง 95.5 2000

2 เด็กชำย วิริทธ์ิพล ศิริรัตโนบล ป.6/10 อนุบำลอุบลรำชธำนี 94.0 1500

3 เด็กชำย กิตติภพ พรมกสิกร ป.6/7 อนุบำลอ ำนำจเจริญ 92.0 1000

4 เด็กชำย ธนดล ชิรำวุฒิ ป.6/10 อนุบำลอุบลรำชธำนี 91.0 500

5 เด็กหญิงชลิดำ สุรำงค์กุล ป.5/1 เทศบำล2สำมัคควัีฒนำ 90.5 500

5 เด็กหญิง ณัฐนิช มะโนขันธ์ุ ป.6/5 เซนต์ยอแซฟมุกดำหำร 90.5 500

7 เด็กชำย ศิวนำท ทนงจิตร ป.6/7 อนุบำลอ ำนำจเจริญ 90.0 500

8 เด็กชำย ธีรภัทร ปริปุรณะ ป.6/13 อนุบำลอุบลรำชธำนี 88.0 500

9 เด็กหญิงกชพร อุรโสภณ ป.4/11 อนุบำลอุบลรำชธำนี 87.5 500

9 เด็กชำย ต้นแบบ เศรษฐปิยำนนท์ป.6/12 อนุบำลอุบลรำชธำนี 87.5 500

9 เด็กชำย ภวินท์รพี โพธ์ิศรี ป.5/11 อนุบำลอุบลรำชธำนี 87.5 500

9 เด็กหญิง รัชณิชำ มำศพันธ์ ป.6/6 อนุบำลอ ำนำจเจริญ 87.5 500

13 เด็กหญิง ปัญญำวีร์ เชำว์ศิริกุล ป.6/11 อนุบำลศรีสะเกษ 87.0 400

13 เด็กหญิง พัชริดำ คณำนิตย์ ป.6/10 อนุบำลศรีสะเกษ 87.0 400

15 เด็กหญิง ณัฐนันท์ คู่สกุลนิรันดร์ ป.5/13 อนุบำลอุบลรำชธำนี 86.5 400

15 เด็กหญิง ปุณยนุช สุระชัย ป.6/10 อนุบำลอุบลรำชธำนี 86.5 400

17 เด็กชำย ศุภวิชญ์ วิวิตรกุล ป.6/11 อนุบำลอุบลรำชธำนี 86.0 300

17 เด็กหญิงหทัยภัทร พัฒนะวงศ ป.6  อนุบำลอุบลรำชธำนี 86.0 300

19 เด็กชำย ณัฐวุฒิ สมปัก ป.5  บ้ำนหนองแสง 85.0 300

20 เด็กชำย ณัฐปคัลภ์ ตำบุดดำ ป.5/9 อนุบำลด ำรงรำชำนุสรณ์ 84.5 300

20 เด็กชำย ภักดี พุทธเสน ป.6  อนุบำลอุบลรำชธำนี 84.5 300

          ช่ือ  -  สกุล

1. ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4-6

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ลงทะเบียน/รับรางวลั วนัที ่13 มกราคม 2563  ทีห้่อง ว.1 อาคารมหาราช เวลา 07.30 น.
นักเรียนทีไ่ด้รับเกยีรติบัตรและทุนการศึกษา 5 ระดับ  ดังนี้

นักเรียนทีไ่ด้รับเกียรตบัิตรและทุนการศึกษา โครงการสอบวดัความเป็นเลิศทางวทิยาศาสตร์ Science Test  2563



โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ลงทะเบียน/รับรางวลั วนัที ่13 มกราคม 2563  ทีห้่อง ว.1 อาคารมหาราช เวลา 07.30 น.

นักเรียนทีไ่ด้รับเกียรตบัิตรและทุนการศึกษา โครงการสอบวดัความเป็นเลิศทางวทิยาศาสตร์ Science Test  2563

ล ำดับท่ี ช้ัน โรงเรียน คะแนน(%) ทุนกำรศึกษำ

1 เด็กชำย วลัญช์วุฒิ สนองรำษฎร์ ม.1/12 เบ็ญจะมะมหำรำช 85 2000

2 เด็กหญิงนลินนิภำ พุฒพวง ม.1/12 เบ็ญจะมะมหำรำช 75 1500

3 เด็กชำย วณัฐ จินตนะกุล ม.1/12 เบ็ญจะมะมหำรำช 73 1000

4 เด็กชำย วิริทธ์ิพล ศิริรัตโนบล ป.6/10 อนุบำลอุบลรำชธำนี 70 500

5 เด็กชำย ทีปกร ธีรลีกุล ม.1/12 เบ็ญจะมะมหำรำช 69.0 500

6 เด็กหญิงปำณิศำ พิลัย ม.1/10 สตรีสิริเกศ 68.5 500

7 เด็กหญิง ชนกนันท์ ภูกำบิน ม.1 ศรีสะเกษวิทยำลัย 67.0 500

8 เด็กหญิง นิรินธนำ อ้ึงอุดรภักดี ม.1/15 นำรีนุกูล 66.5 500

9 เด็กหญิง จุฑำรัตน์ แสวงจิตร ม.1 ศรีสะเกษวิทยำลัย 65.0 500

10 เด็กชำย ศุภณัฐ เหลืองรุ่งโรจน์ ม.1/12 เบ็ญจะมะมหำรำช 64.0 500

11 เด็กชำย ธรำรักษ์ สีลำชำติ ม.1/12 เบ็ญจะมะมหำรำช 63.5 400

11 เด็กหญิงพรธีรำ โคตะสิน ม.1/11 เบ็ญจะมะมหำรำช 63.5 400

13 เด็กหญิงญำณภัทร์ วรรณทอง ม.1 ศรีสะเกษวิทยำลัย 63.0 400

14 เด็กชำย วรชัย ปำนขำว ม.1/11 เบ็ญจะมะมหำรำช 62.5 400

15 เด็กหญิงกชพรรณ สิงห์โห ม.1/13 เบ็ญจะมะมหำรำช 62.0 400

15 เด็กหญิง ธัญยำธรณ์ วีระกุล ม.1/13 เบ็ญจะมะมหำรำช 62.0 400

15 เด็กชำย รัญชน์ มำกมำย ม.1/11 เบ็ญจะมะมหำรำช 62.0 400

18 เด็กหญิง มินท์มันตำ พิมพ์พรหมมำ ม.1/11 เบ็ญจะมะมหำรำช 61.5 300

18 เด็กชำย สิรภพ ขันแก้ว ม.1/11 เบ็ญจะมะมหำรำช 61.5 300

20 เด็กหญิง ธัญชนก ระจินดำ ม.1/12 เบ็ญจะมะมหำรำช 61.0 300

20 เด็กชำย ปรำชญ์ โจทกรำช ม.1/13 เบ็ญจะมะมหำรำช 61.0 300

20 เด็กหญิง สิตำ ต้ังมำนะกุล ม.1/12 เบ็ญจะมะมหำรำช 61.0 300

          ช่ือ  -  สกุล

2. ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1



โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ลงทะเบียน/รับรางวลั วนัที ่13 มกราคม 2563  ทีห้่อง ว.1 อาคารมหาราช เวลา 07.30 น.

นักเรียนทีไ่ด้รับเกียรตบัิตรและทุนการศึกษา โครงการสอบวดัความเป็นเลิศทางวทิยาศาสตร์ Science Test  2563

ล ำดับท่ี ช้ัน โรงเรียน คะแนน(%) ทุนกำรศึกษำ

1 เด็กชำย สรวิศ สำวิไสย ม.2/13 เบ็ญจะมะมหำรำช 78.0 2000

2 เด็กชำย วลัญช์วุฒิ สนองรำษฎร์ ม.1/12 เบ็ญจะมะมหำรำช 72.5 1500

2 เด็กชำย เจษรินทร์ จิตวรวิสุทธ์ิ ม.2/11 เบ็ญจะมะมหำรำช 71.0 1500

4 เด็กหญิงณฐณิชำ สุนทรำ ม.2/12 เบ็ญจะมะมหำรำช 67.0 500

5 เด็กชำย กำยชิสส์ สุวรรณเนตร ม.2/12 เบ็ญจะมะมหำรำช 66.0 500

6 เด็กหญิงปภำวรินทร์ มุทิตำสกุล ม.2/11 เบ็ญจะมะมหำรำช 65.0 500

7 เด็กชำย ภีมเดชำ หม่ืนสำ ม.2/11 เบ็ญจะมะมหำรำช 64.5 500

8 เด็กหญิงนวินดำ โชติธนประสิทธ์ิ ม.2/11 เบ็ญจะมะมหำรำช 64.0 500

9 เด็กหญิง รัชวลัญช์ อุณเวทย์วำนิช ม.2/13 เบ็ญจะมะมหำรำช 63.0 500

9 เด็กหญิง ศิโรธร มีผล ม.2/11 เบ็ญจะมะมหำรำช 62.5 500

11 เด็กหญิงญำณิศำ กฤษฏำกำรภิญโญม.2 ศรีสะเกษวิทยำลัย 62.0 400

12 เด็กหญิงชนนิกำนต์ บุทธิจักร ม.2/1 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัยมุกดำหำร61.5 400

13 เด็กหญิงญำนิตำ ธิเดช ม.2/1 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย บุรีรัมย์61.5 400

14 เด็กหญิง ณัชชำรีย์ อำระสิทธินนท์ ม.2/11 ศรีสะเกษวิทยำลัย 61.0 400

14 เด็กหญิงพรรษชล วิสุตกุล ม.2/12 เบ็ญจะมะมหำรำช 61.0 400

16 เด็กชำย ทีปกร ธีรลีกุล ม.1/12 เบ็ญจะมะมหำรำช 60.0 300

17 เด็กหญิง นิรินธนำ อ้ึงอุดรภักดี ม.1/15 นำรีนุกูล 60.0 300

17 เด็กหญิง สิรัชชำ บุญศักด์ิดี ม.2/13 เบ็ญจะมะมหำรำช 59.5 300

19 เด็กหญิงปรำณปรียำ พิมพบุตร ม.2/3 เบ็ญจะมะมหำรำช 59.0 300

20 เด็กชำย ณัฐกิตต์ิ เคลือศิริ ม.2/12 เบ็ญจะมะมหำรำช 58.5 300

3. ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2

          ช่ือ  -  สกุล



โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ลงทะเบียน/รับรางวลั วนัที ่13 มกราคม 2563  ทีห้่อง ว.1 อาคารมหาราช เวลา 07.30 น.

นักเรียนทีไ่ด้รับเกียรตบัิตรและทุนการศึกษา โครงการสอบวดัความเป็นเลิศทางวทิยาศาสตร์ Science Test  2563

ล ำดับท่ี ช้ัน โรงเรียน คะแนน(%) ทุนกำรศึกษำ

1 เด็กหญิง จินต์จุฑำ ปริปุรณะ ม.3/13 เบ็ญจะมะมหำรำช 72.0 2000

1 เด็กหญิง จีระนุช สองศรี ม.3/11 เบ็ญจะมะมหำรำช 72.0 2000

3 เด็กหญิงปำณิสำ จริยทวีสิน ม.3/11 เบ็ญจะมะมหำรำช 69.5 1000

4 นำงสำว บัณฑิตำ ภำนุมนต์วำที ม.3/11 เบ็ญจะมะมหำรำช 69.0 500

5 เด็กชำย ดีดี ประดิษฐกุล ม.3/12 เบ็ญจะมะมหำรำช 68.5 500

6 เด็กหญิง จิดำภำ จันทะรัง ม.3/2 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำขวิทยำลัย มุกดำหำร67.0 500

6 เด็กหญิงสวลักษณ์ เชำว์ศิริกุล ม.3  ศรีสะเกษวิทยำลัย 67.0 500

8 เด็กหญิงกฤติยำนี ทองเกล้ียง ม.3/12 เบ็ญจะมะมหำรำช 66.0 500

9 นำย ปธำนิน ติยวรนันท์ฺ ม.3/10 สตรีสิริเกศ 65.0 500

9 เด็กหญิงอมำดำ ภำนุมนต์วำที ม.3 สตรีสิริเกศ 65.0 500

11 เด็กชำย ธีทัต สิงหพัศ ม.3/12 เบ็ญจะมะมหำรำช 64.5 400

12 เด็กชำย ชนกชนม์ เมืองเจริญ ม.3/12 เบ็ญจะมะมหำรำช 64.0 400

12 นำย ธนภูมิ วีระพันธ์ ม.3  ร้อยเอ็ดวิทยำลัย 64.0 400

12 เด็กชำย พงษ์ศพัทธ์ อุ่นเจริญ ม.3/12 เบ็ญจะมะมหำรำช 64.0 400

15 เด็กชำย ขจรศักด์ิ ดำวเรือง ม.3/11 ศรีสะเกษวิทยำลัย 63.5 400

15 เด็กหญิง วินิธำ จึงวิวัฒนำภรณ์ ม.3/15 เบ็ญจะมะมหำรำช 63.5 400

17 เด็กชำย ศวัสกร แซ่อ้ึง ม.3/11 ศรีสะเกษวิทยำลัย 63.0 300

18 นำย นรวีร์ วงค์ละคร ม.3/11 ศรีสะเกษวิทยำลัย 61.5 300

19 เด็กชำย ต่อตระกูล นำคใหญ่ ม.3/11 เบ็ญจะมะมหำรำช 61.0 300

19 เด็กหญิง ธัญชนก โนนตูม ม.3/12 เบ็ญจะมะมหำรำช 61.0 300

19 นำย เอ้ืออังกูร โอบอ้อมกุล ม.3/11 เบ็ญจะมะมหำรำช 61.0 300

4. ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3

          ช่ือ  -  สกุล



โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ลงทะเบียน/รับรางวลั วนัที ่13 มกราคม 2563  ทีห้่อง ว.1 อาคารมหาราช เวลา 07.30 น.

นักเรียนทีไ่ด้รับเกียรตบัิตรและทุนการศึกษา โครงการสอบวดัความเป็นเลิศทางวทิยาศาสตร์ Science Test  2563

ล ำดับท่ี ช้ัน โรงเรียน คะแนน(%) ทุนกำรศึกษำ

1 นำงสำว ณภัทร์ อัศวเมธำพันธ์ ม.6/1 เบ็ญจะมะมหำรำช 68.97 2000

2 นำงสำว นันทิดำ แก้วถำวร ม.6/2 เบ็ญจะมะมหำรำช 68.62 1500

3 นำย วิชญะ โชติรสนิรมิต ม.6/1 เบ็ญจะมะมหำรำช 65.86 1000

4 นำย ศิวกร ประกอบผล ม.6/2 เบ็ญจะมะมหำรำช 64.83 500

5 นำย พรพิพัฒน์ พงษ์ศิริ ม.6/3 เบ็ญจะมะมหำรำช 64.48 500

6 นำย ชนะพล สำยโรจน์ ม.6/2 เบ็ญจะมะมหำรำช 63.79 500

6 นำงสำว ภำนุชญำ ปิติธรรมภณ ม.6/1 เบ็ญจะมะมหำรำช 63.79 500

8 นำงสำว รัชนีกร เสนำะศัพท์ ม.6/2 เบ็ญจะมะมหำรำช 63.45 500

9 นำงสำว นรัฐภรณ์ พิมพ์เพ็ง ม.6/1 เบ็ญจะมะมหำรำช 63.10 500

10 นำงสำว ชลิตำ สุวรรณสุข ม.6/1 เบ็ญจะมะมหำรำช 61.38 500

10 นำงสำว ศิรดำ ตอวิวัฒน์ ม.6/1 เบ็ญจะมะมหำรำช 61.38 500

12 นำย โสภณ สำยโสภำ ม.6/14 เบ็ญจะมะมหำรำช 60.69 400

13 นำย เขมชำติ ม่ันคง ม.6/2 เบ็ญจะมะมหำรำช 60.34 400

13 นำงสำว สุวภัทร นิลหล้ำ ม.6/1 เบ็ญจะมะมหำรำช 60.34 400

15 นำย กิตติธัช ภูธำ ม.6/2 เบ็ญจะมะมหำรำช 59.66 400

16 นำงสำว ธมลวรรณ ศรีใส ม.5/1 เบ็ญจะมะมหำรำช 58.62 300

17 นำย จิรุทธ์ิ ศิริสุนทร ม.5/1 เบ็ญจะมะมหำรำช 57.24 300

18 นำย ชิติพงศ์ อ้ึงอุดรภักดี ม.6/2 เบ็ญจะมะมหำรำช 56.90 300

18 นำงสำว พัชรีย์ เมธำถริะสวัสด์ิม.6/1 เบ็ญจะมะมหำรำช 56.90 300

18 นำงสำว รุ่งทิวำ อังควณิช ม.5/1 เบ็ญจะมะมหำรำช 56.90 300

5. ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6

          ช่ือ  -  สกุล



โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ลงทะเบียน/รับรางวลั วนัที ่13 มกราคม 2563  ทีห้่อง ว.1 อาคารมหาราช เวลา 07.30 น.

นักเรียนทีไ่ด้รับเกียรตบัิตรและทุนการศึกษา โครงการสอบวดัความเป็นเลิศทางวทิยาศาสตร์ Science Test  2563

ล ำดับท่ี ช้ัน โรงเรียน คะแนน(%) ทุนกำรศึกษำ

1 เด็กหญิงชลิดำ สุรำงค์กุล ป.5/1 เทศบำล2สำมัคควัีฒนำ 90.5 1500

2 เด็กหญิงกชพร อุรโสภณ ป.4/11 อนุบำลอุบลรำชธำนี 87.5 1200

2 เด็กชำย ต้นแบบ เศรษฐปิยำนนท์ ป.5/12 อนุบำลอุบลรำชธำนี 87.5 1200

2 เด็กชำย ภวินท์รพี โพธ์ิศรี ป.5/11 อนุบำลอุบลรำชธำนี 87.5 1200

ล ำดับท่ี ช้ัน โรงเรียน คะแนน(%) ทุนกำรศึกษำ

1 นำงสำว ธัญชนก พิริยะธนำพงศ์ ม.4/2 เบ็ญจะมะมหำรำช 50.7 1500

2 นำย เจตนิพัทธ์ หอมวงค์ ม.4/2 เบ็ญจะมะมหำรำช 48.3 1200

3 นำย ธนัทนันท์ พร้อมพรชัย ม.4/2 เบ็ญจะมะมหำรำช 47.9 1000

ล ำดับท่ี ช้ัน โรงเรียน คะแนน(%) ทุนกำรศึกษำ

1 นำงสำว ธมลวรรณ ศรีใส ม.5/1 เบ็ญจะมะมหำรำช 58.62 1500

2 นำย จิรุทธ์ิ ศิริสุนทร ม.5/1 เบ็ญจะมะมหำรำช 57.24 1200

3 นำงสำว รุ่งทิวำ อังควณิช ม.5/1 เบ็ญจะมะมหำรำช 56.90 1000

ล ำดับท่ี ช้ัน โรงเรียน คะแนน(%) ทุนกำรศึกษำ

1 นำย กิตติธัช ภูธำ ม.6/2 เบ็ญจะมะมหำรำช 76.7 500

2 นำงสำว นันทิดำ แก้วถำวร ม.6/2 เบ็ญจะมะมหำรำช 70.0 400

3 นำงสำว ณภัทร์ อัศวเมธำพันธ์ ม.6/1 เบ็ญจะมะมหำรำช 66.7 300

3 นำย ณัฐภัทร ทองสำ ม.6/2 เบ็ญจะมะมหำรำช 66.7 300

4. รำงวัลพิเศษ  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6  สำขำวิชำชีววิทยำ

          ช่ือ  -  สกุล

          ช่ือ  -  สกุล

3. รำงวัลพิเศษ  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5

          ช่ือ  -  สกุล

1. รำงวัลพิเศษ  ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 5

2. รำงวัลพิเศษ  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4

นักเรียนท่ีได้รับเกียรติบัตรและทุนกำรศึกษำ เพ่ิมพิเศษ ดังน้ี

          ช่ือ  -  สกุล



โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ลงทะเบียน/รับรางวลั วนัที ่13 มกราคม 2563  ทีห้่อง ว.1 อาคารมหาราช เวลา 07.30 น.

นักเรียนทีไ่ด้รับเกียรตบัิตรและทุนการศึกษา โครงการสอบวดัความเป็นเลิศทางวทิยาศาสตร์ Science Test  2563

ล ำดับท่ี ช้ัน โรงเรียน คะแนน(%) ทุนกำรศึกษำ

1 นำงสำว ธมลวรรณ ศรีใส ม.5/1 เบ็ญจะมะมหำรำช 92.0 500

2 นำงสำว ณภัทร์ อัศวเมธำพันธ์ ม.6/1 เบ็ญจะมะมหำรำช 88.0 400

2 นำย วิชญะ โชติรสนิรมิต ม.6/1 เบ็ญจะมะมหำรำช 88.0 400

2 นำงสำว นันทิดำ แก้วถำวร ม.6/2 เบ็ญจะมะมหำรำช 88.0 400

ล ำดับท่ี ช้ัน โรงเรียน คะแนน(%) ทุนกำรศึกษำ

1 นำย พรพิพัฒน์ พงษ์ศิริ ม.6/3 เบ็ญจะมะมหำรำช 72.0 500

2 นำย ชิติพงศ์ อ้ึงอุดรภักดี ม.6/2 เบ็ญจะมะมหำรำช 68.0 500

2 นำงสำว รัชนีกร เสนำะศัพท์ ม.6/2 เบ็ญจะมะมหำรำช 68.0 300

          ช่ือ  -  สกุล

5. รำงวัลพิเศษ  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6  สำขำวิชำเคมี

6. รำงวัลพิเศษ  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6  สำขำวิชำฟิสิกส์

          ช่ือ  -  สกุล


