
 

 

 
ผลการสอบ 

MATH  CONTEST 2015 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

รางวัลที่ 1          ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

เด็กชายอนวัช  ตันนิกร    โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 

คะแนน   90  คะแนน 

 

รางวัลที่ 2          ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

เด็กชายภูชิสส์  เกิดศิริ              โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

                 เด็กหญิงอภิชญา  บุญวิเศษ             โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

      เด็กชายธนวิชญ์  แสบงบาลเจริญชัย        โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 

คะแนน  84  คะแนน 

   

รางวัลที่ 3          ทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 

 

รางวัลชมเชย          ทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

 เด็กหญิงรุ่งทิวา  อังควณิช  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช คะแนน  83  คะแนน 

เด็กหญิงภัสสรียา  สีอร่ามรุ่งเรือง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คะแนน  76  คะแนน 

เด็กชายกิตติภพ  วิจักษณกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช คะแนน  73  คะแนน 
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เด็กชายสรชัช  บูรพันธ์  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช คะแนน  73  คะแนน 

เด็กชายพงศภัค  เหลืองรัตนา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คะแนน  73  คะแนน 

เด็กหญิงยสินทรา  พรหมโคตร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คะแนน  73  คะแนน 

เด็กชายนิติพัฒน์  จารุอารยนันท์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ  คะแนน  72  คะแนน 

เด็กชายปัณณวิชญ์  ตั้งกิจศิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คะแนน  72  คะแนน 

เด็กชายธนวรัตถ์  จงเชี่ยวชาญวิทย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คะแนน  70  คะแนน 

เด็กชายวชิรพงศ์  ยงกุลวณิช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช คะแนน  70  คะแนน 

เด็กหญิงปภาวรินทร์  ระจินดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คะแนน  70  คะแนน 

 

รางวัลพิเศษ  ได้รับเกียรติบัตร 

 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  อัศวภูมิ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร คะแนน  69  คะแนน 

เด็กหญิงมิ่งขวัญ  วิเศษสังข์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ  คะแนน  68  คะแนน 

เด็กชายสุทธิกานต์  กริชจนรัช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คะแนน  68  คะแนน 

เด็กหญิงเทียนทิพย์  พิทักษา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช คะแนน  68  คะแนน 

เด็กหญิงพรรณสิริ  สระโสม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช คะแนน  68  คะแนน 

เด็กหญิงพิชญานันต์  จันทร์ฉาย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คะแนน  68  คะแนน 

เด็กหญิงพิมพ์นิภา เชาว์ศิริกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คะแนน  67  คะแนน 

เด็กชายณ ภัทร  เสาโกมุท  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช คะแนน  67  คะแนน 

เด็กหญิงนันทิกานต์  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คะแนน  67  คะแนน 

เด็กชายณัฐวัตร  มังคละคีรี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร คะแนน  66  คะแนน 

เด็กชายพจน์  จิตพิลา  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช คะแนน  66  คะแนน 

เด็กหญิงนรมน  โกศัลวิตร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช คะแนน  65  คะแนน 

เด็กหญิงศุภิสรา  เทียนจารุวัฒนา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช คะแนน  65  คะแนน 

เด็กหญิงวิลาสินี  ใจภักดี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร คะแนน  64  คะแนน 

เด็กชายนฤเบศ  ภิญโญดุลยเจต  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร  คะแนน  64  คะแนน 

เด็กชายภัทรดนัย  ภูวิชัย  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร คะแนน  64  คะแนน 

เด็กชายพนมไพร  บุญสุข  โรงเรียนเจริญวิทยา  คะแนน  64  คะแนน 

เด็กหญิงฐากัญญา  ธนาธนัยภัทร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร คะแนน  63  คะแนน 
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เด็กหญิงชาริณี  วัฒนพฤกษชาติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ  คะแนน  63  คะแนน 

เด็กชายเตชิต  วัฒนพฤกษชาติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ  คะแนน  62  คะแนน 

เด็กชายพีรดนย์  รากแก่น  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช คะแนน  62  คะแนน 

เด็กหญิงอักษราภัค  กระแสโสม โรงเรียนสตรีสิริเกศ  คะแนน  61  คะแนน 

เด็กชายปองภพ  ด้ามทอง  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช คะแนน  61  คะแนน 

เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีใส  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช คะแนน  61  คะแนน 

เด็กชายนิติธร  วรพิมพ์รัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช คะแนน  61  คะแนน 

เด็กชายจิรายุ  อินทรักษา    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร คะแนน  60  คะแนน 

เด็กหญิงนิธิชา  แสงประจักษ์   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร คะแนน  60  คะแนน 

เด็กหญิงนัทธมน  กุลบุญญา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คะแนน  60  คะแนน 

เด็กหญิงธนัชพร  ประจิตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช คะแนน  60  คะแนน 

เด็กชายจิรัฐโชติ  อ่ิมแมน  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  คะแนน  60  คะแนน 


