
 
     
 
 

ประกาศโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 
เรื่อง  ประกาศผลสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ 

ครั้งที่ 26  ประจ าปีการศึกษา 2563 
------------------------------- 

 ตามท่ี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัด
สอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 นั้น  
 บัดนี้  การประมวลผลสอบได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศผลสอบ รายละเอียดตามเอกสาร 
แนบท้ายนี้ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดท าเกียรติบัตรส าหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการ
สอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 26 ประจ าปีการศึกษา 2563 ซึ่งสามารถดาวโหลดได้ที่ www.brp.ac.th 
และผู้ที่ได้รับรางวัลล าดับที่ 1 – 10 สามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตั้งแต่
วันที่ 18  มกราคม 2564  เป็นต้นไป  หรือติดต่อครูจุติกา  อุบาลี  โทรศัพท์ 084 – 8285577  
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    ว่าที่ พ.ต. 
               (สุพจน์  ธนานุกูล) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 
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หนา้ที ่1

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล โรงเรียน คะแนนสอบ หมำยเหตุ
1 เด็กหญิง ณัฐณิชำต์ จันทร์ชูวงค์ ฮ่ัวเค้ียว 98
2 เด็กหญิง ปทิตตำ โอฬำรวณิช สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 96
3 เด็กหญิง วรินทร เลำหศิลป์สมจิตร์ มำรีย์อนุสรณ์ 93
4 เด็กหญิง ฐำนิตำ เจียมใจ อนุบำลบุรีรัมย์ 90
5 เด็กชำย จิรำวัฒน์ รุ่งอร่ำมศิลป์ มำรีย์อนุสรณ์ 88
6 เด็กชำย ธนกฤต ขติฌำนัง มำรีย์อนุสรณ์ 87
7 เด็กหญิง ณณำรัชชำ พรหมเด่น มำรีย์อนุสรณ์ 82
8 เด็กหญิง ณฐมน เงยวิจิตร มำรีย์อนุสรณ์ 81
8 เด็กหญิง ณัฐกฤตำ ผ่องบุพกิจ มำรีย์อนุสรณ์ 81
10 เด็กหญิง วริศรำ วงศ์สุขสวัสด์ิ มำรีย์อนุสรณ์ 80
10 เด็กชำย ภัษฎำ คงบัว มำรีย์อนุสรณ์ 80
10 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ กลมมุนีโชติ มำรีย์อนุสรณ์ 80
13 เด็กชำย ธีรภัทร พัฒนำประทีป มำรีย์อนุสรณ์ 79
13 เด็กชำย สรัล อู่วิเชียร อนุบำลกมลลักษณ์ 79
15 เด็กชำย ธีรเมธ ศรีเมืองแก้ว อนุบำลบุรีรัมย์ 78
16 เด็กชำย ศิวกร ก ำจร เทศบำลท่ำตูม 77
17 เด็กหญิง ณัฐชนันท์พร พรหนองแสน ฮ่ัวเค้ียว 76
18 เด็กชำย ณัฐชนน คูณพิทักษ์สกุล มำรีย์อนุสรณ์ 75
18 เด็กชำย กล้ำ พิมสิงห์ เทศบำลท่ำตูม 75
18 เด็กหญิง สุพิชญำ วงศ์ฉัตรโชค อนุบำลบุรีรัมย์ 75
18 เด็กชำย รัญชน์ เขมะปัญญำ มำรีย์อนุสรณ์ 75
18 เด็กหญิง ภูวษำ สครรัมย์ มำรีย์อนุสรณ์ 75
23 เด็กชำย อรรถวัติ เรืองสุขศรีวงศ์ ฮ่ัวเค้ียว 73
23 เด็กชำย ณภัทร จงปลูกกลำง อนุบำลบุรีรัมย์ 73
25 เด็กชำย กษิดิศ วงษ์วิบูลเศรษฐ์ เทศบำลท่ำตูม 72
26 เด็กชำย สุขกำย ปรำสำร เทศบำลท่ำตูม 67
27 เด็กชำย กรณ์ อูรณกำร มำรีย์อนุสรณ์ 66
28 เด็กชำย พศิณ พืดขุนทด มำรีย์อนุสรณ์ 65
28 เด็กชำย ศุภสัณห์ อรัญศักด์ิ มำรีย์อนุสรณ์ 65
28 เด็กชำย ปัญกร ปัญจเดชำชัย มำรีย์อนุสรณ์ 65
28 เด็กชำย กฤติพงศ์ ศรีโยง อนุบำลธีรำ 65
32 เด็กชำย ภัทรพล ภัทรำนนท์อุทัย มำรีย์อนุสรณ์ 64
33 เด็กชำย อธิคุณ วงษ์ค ำจันทร์ เทศบำลท่ำตูม 63
33 เด็กชำย ธรำธิป ตู้ส ำรำญ มำรีย์อนุสรณ์ 63
35 เด็กหญิง ณฤชล ปรีฐนัทธ์ มำรีย์อนุสรณ์ 62
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล โรงเรียน คะแนนสอบ หมำยเหตุ
36 เด็กชำย มรุพงศ์ จันทะสอน เทศบำลท่ำตูม 60
37 เด็กหญิง วชิรญำภรณ์ ภะคะโต มำรีย์อนุสรณ์ 59
38 เด็กหญิง ธันวำรัตน์ ขันโอฬำร เทศบำลท่ำตูม 57
38 เด็กหญิง รักษิณำ ไชยขันธ์ มำรีย์อนุสรณ์ 57
38 เด็กหญิง ณัฐณิชำช์ สุกใส มำรีย์อนุสรณ์ 57
38 เด็กหญิง สุพิชญำ ศรีพัฒนสกุล สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 57
42 เด็กชำย ป้องรำช วโนทยำน อนุบำลบุรีรัมย์ 55
42 เด็กชำย พีรณัฐ เมฆะสุวรรณ์ มำรีย์พิทักษ์ 55
42 เด็กหญิง สุวิชญำน์ สงึมรัมย์ อนุบำลบุรีรัมย์ 55
42 เด็กชำย ธนพล พิทยำนันท์ มำรีย์อนุสรณ์ 55
46 เด็กหญิง สุวภัทร ทองสุข สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 54
46 เด็กหญิง นัฐณิช วัชรกุล อนุบำลธีรำ 54
48 เด็กหญิง รวิสรำ เจริญรัมย์ อนุบำลธีรำ 52
48 เด็กชำย ญำณพัทธ์ เหล่ำบรรเทำ มำรีย์อนุสรณ์ 52
48 เด็กหญิง ฐิติวรดำ วิภำบุษบำกร ฮ่ัวเค้ียว 52
48 เด็กหญิง กรณ์ภัสสรณ์ สิริรุ่งวนิช สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 52
52 เด็กชำย สรวิชญ์ ศรีแสง ฮ่ัวเค้ียว 51
53 เด็กหญิง ณัฏฐจิรำภำ แก้วเกิด เทศบำลท่ำตูม 50
53 เด็กชำย ภัทรกร บุญมี เทศบำลท่ำตูม 50
55 เด็กหญิง ณัฏฐ์กำนต์ จันทศิลป์ อนุบำลกัลยำประสิทธ์ิ 49
55 เด็กชำย พรรษิษฐ์ ปูคะภำค อนุบำลธีรำ 49
55 เด็กชำย กวีวัฒน์ พิชญำสำธิต มำรีย์อนุสรณ์ 49
58 เด็กหญิง ปภำดำ บุญตำมทัน มำรีย์อนุสรณ์ 48
59 เด็กชำย ธนกฤต ต้ังอดุลย์รัตน์ มำรีย์อนุสรณ์ 47
59 เด็กชำย ภัทรวุฒิ กุลสุวรรณ อนุบำลธีรำ 47
61 เด็กชำย ณัชพล เตชำกำญจนภัทร เทศบำลท่ำตูม 46
61 เด็กหญิง ปำรมี คะรุรัมย์ มำรีย์อนุสรณ์ 46
61 เด็กหญิง นรินทิพย์ เรืองโสม เทศบำลท่ำตูม 46
61 เด็กหญิง ณัฐกฤตำ นำคะพงษ์ แสนสุข 46
61 เด็กชำย ธีรุตม์ เลำลักษณ์จรรยำ ฮ่ัวเค้ียว 46
66 เด็กหญิง พุฒิตรำ ธ ำรงค์อนันต์สกุล ฮ่ัวเค้ียว 45
66 เด็กหญิง กรวรรณ ไพบูรณ์ อนุบำลบุรีรัมย์ 45
66 เด็กชำย ณภัทร อินไชย มำรีย์อนุสรณ์ 45
69 เด็กชำย แผ่นดิน ศรีกิจรัตน์ อนุบำลธีรำ 44
69 เด็กชำย วชิรวิชญ์ ปินะถำ มำรีย์อนุสรณ์ 44
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล โรงเรียน คะแนนสอบ หมำยเหตุ
71 เด็กชำย วชิรวิชญ์ สุวะโจ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 43
71 เด็กชำย ศิรชัช ไชยพันธ์นำ อนุบำลธีรำ 43
71 เด็กหญิง เพ็ญพิมล อังกลมเกลียว อนุบำลบุรีรัมย์ 43
71 เด็กหญิง ณัฐญำดำ กลำงพนม ฮ่ัวเค้ียว 43
71 เด็กหญิง ธันย์วรัชญ์ ภำสะฐิติ มำรีย์อนุสรณ์ 43
71 เด็กหญิง กำญจนำ ทองประไพ อนุบำลธีรำ 43
71 เด็กหญิง ณัฏฐณิชำ ภูชุม มำรีย์อนุสรณ์ 43
71 เด็กหญิง พิมวรกำญจน์ คนัยรัมย์ อนุบำลธีรำ 43
79 เด็กหญิง ศิริกร ออกรรัมย์ อนุบำลบุรีรัมย์ 42
79 เด็กหญิง จิรัชยำ จันท์ครบ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 42
79 เด็กหญิง ณัฏฐณิชำ กับรัมย์ อนุบำลธีรำ 42
79 เด็กชำย ณัฐภูมิ บุญมะยำ มำรีย์อนุสรณ์ 42
79 เด็กหญิง ชุตินันท์ จันทร์หก อนุบำลธีรำ 42
79 เด็กหญิง รุจรดำ บูชำรัมย์ มำรีย์อนุสรณ์ 42
79 เด็กหญิง พัณณ์ชิตำ วีระดนัยวงศ์ ฮ่ัวเค้ียว 42
79 เด็กหญิง เมธิญำ โวงประโคน อนุบำลธีรำ 42
79 เด็กหญิง วรรณธิดำ แสนกล้ำ อนุบำลบุรีรัมย์ 42
79 เด็กหญิง ปติยดำ กำญจนรุจวิวัฒน์ มำรีย์อนุสรณ์ 42
89 เด็กชำย ณัฐพงศ์ ด้วงจำด มำรีย์อนุสรณ์ 41
89 เด็กหญิง ศิริมำศ พลวงษ์ศรี อนุบำลบุรีรัมย์ 41
91 เด็กชำย บุญยสิทธ์ิ วงษ์วิจิตรสุข ฮ่ัวเค้ียว 40
91 เด็กชำย กีรติ มหำสำร มำรีย์อนุสรณ์ 40
91 เด็กชำย ทักษ์ดนัย กำรผ่อง มำรีย์อนุสรณ์ 40
91 เด็กชำย ภูริทัต สุระโคตร มำรีย์อนุสรณ์ 40
91 เด็กหญิง นภำลัลน์ พงศ์สุธนะ ฮ่ัวเค้ียว 40
91 เด็กชำย พลกฤต บุญยินดี มำรีย์อนุสรณ์ 40
91 เด็กหญิง ปำริฉัตร เรืองรัมย์ อนุบำลบุรีรัมย์ 40
91 เด็กหญิง พีรดำ สำยกระสุน อนุบำลบุรีรัมย์ 40
99 เด็กหญิง กนกนำถ คงยศ เทศบำลท่ำตูม 39
99 เด็กชำย ณกรณ์ อ่อนละมุล อนุบำลธีรำ 39
99 เด็กชำย ปกรณ์เกีรยติ วิทยำไพโรจน์ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 39
99 เด็กชำย นรำวิชญ์ อินพรหม มำรีย์อนุสรณ์ 39
99 เด็กชำย ภัทรพล อุดมญำติ มำรีย์อนุสรณ์ 39
99 เด็กหญิง ปิญชำน์ กุญทะโชติ มำรีย์อนุสรณ์ 39
105 เด็กหญิง พัณณิตำ ลีนุรัตน์ มำรีย์อนุสรณ์ 38
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล โรงเรียน คะแนนสอบ หมำยเหตุ
105 เด็กหญิง ลภัสรดำ โพนรัมย์ มำรีย์อนุสรณ์ 38
105 เด็กหญิง ริจิกำญจน์ บุตรสิงห์ มำรีย์อนุสรณ์ 38
105 เด็กหญิง อนัญญำ ใสสด อนุบำลบุรีรัมย์ 38
105 เด็กหญิง ปริญ วงศ์ทองศรี อนุบำลธีรำ 38
105 เด็กหญิง บุญธีรำ เสริมสุข อนุบำลบุรีรัมย์ 38
105 เด็กชำย พิชญ์เสฎฐ์ ง้วนจินดำ มำรีย์พิทักษ์ 38
112 เด็กหญิง ปำริฉัตร หวังชอบ มำรีย์อนุสรณ์ 37
112 เด็กชำย ชยุต ใจกล้ำ อนุบำลพุทไธสง (โอกำสประชำนุกูล) 37
112 เด็กหญิง ฐรินดำ อรุณเมือง มำรีย์พิทักษ์ 37
112 เด็กชำย ภำณุภัทร ศรีสุวงค์ มำรีย์อนุสรณ์ 37
112 เด็กชำย ฉัตรเมธี ปรุดรัมย์ ฮ่ัวเค้ียว 37
112 เด็กชำย วรณัฐ คณะสำ มำรีย์อนุสรณ์ 37
112 เด็กหญิง กัญญำพัชร ชูรุ้ง อนุบำลธีรำ 37
112 เด็กหญิง กัญจนพร เล่ห์กล เทศบำลท่ำตูม 37
112 เด็กชำย ศุภวิชญ์ โพธิวงศ์ ฮ่ัวเค้ียว 37
112 เด็กหญิง ติยำภรณ์ ศิริพจน์ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 37
112 เด็กชำย เมธิชัย ยืนยง เทศบำลท่ำตูม 37
112 เด็กชำย ชิษณุพงศ์ ธัญทวีวรรณ มำรีย์อนุสรณ์ 37
124 เด็กชำย ธิติเศรษฐ์ รัตนศศิวิมล มำรีย์อนุสรณ์ 36
124 เด็กชำย จีรเมธ ศรพระอินทร์ มำรีย์อนุสรณ์ 36
124 เด็กหญิง กมลลักษณ์ เศวตตระกูลชัย อนุบำลธีรำ 36
124 เด็กหญิง ธัญวลัย รักกิจศิริ อนุบำลบุรีรัมย์ 36
124 เด็กชำย คมธง เรียะประโคน อนุบำลธีรำ 36
124 เด็กหญิง ปิยมน ฉวีรัมย์ อนุบำลบุรีรัมย์ 36
124 เด็กหญิง ฐิติยำ เกรยรัมย์ อนุบำลธีรำ 36
124 เด็กชำย รฐนน สุขแสง มำรีย์อนุสรณ์ 36
124 เด็กหญิง ณัฐพัชร วิชำพูล อนุบำลบุรีรัมย์ 36
124 เด็กชำย พัทธดนย์ พัฒนพงษ์ไพบูลย์ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 36
124 เด็กหญิง ธนพร อำรมณ์เรืองชัย อนุบำลบุรีรัมย์ 36
124 เด็กหญิง ปณิชำ ตระกูลไพศำล มำรีย์อนุสรณ์ 36
124 เด็กหญิง พิฏชญำดำ เพ็ชรศิลำ มำรีย์อนุสรณ์ 36
124 เด็กหญิง เมธนีย์ เนียมสุริยะ อนุบำลบุรีรัมย์ 36
124 เด็กหญิง ภัทรธิดำ ศรีถำวร มำรีย์อนุสรณ์ 36
124 เด็กหญิง ปุณณภำ ชิดรัมย์ มำรีย์อนุสรณ์ 36
140 เด็กชำย กิตติพัฒน์ สมใจ อนุบำลบุรีรัมย์ 35
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140 เด็กชำย วชิรวิชญ์ หรบรรพ์ มำรีย์พิทักษ์ 35
140 เด็กชำย คูณฤกษ์ สมกิจศิริ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 35
140 เด็กชำย ชญำนนท์ เพ็งค ำ อนุบำลบุรีรัมย์ 35
140 เด็กหญิง พิมพ์ชมพู เรืองอำรยะ ฮ่ัวเค้ียว 35
140 เด็กชำย โอเว็น โรเบิร์ต อธิปแอนเดอร์สัน มำรีย์อนุสรณ์ 35
146 เด็กชำย ธนพิพัฒน์ ทองทรวง อนุบำลธีรำ 34
146 เด็กชำย ธนรำชัน ภำคอุดม สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 34
146 เด็กหญิง อรนันท์ ตระกูลวรรณสำย มำรีย์อนุสรณ์ 34
146 เด็กชำย นรำวิชญ์ รัตนำวิวัฒน์ อนุบำลธีรำ 34
146 เด็กหญิง ณัฐกมล ชะเดืองรัมย์ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 34
146 เด็กหญิง วรัญชลี ห่อไธสง อนุบำลธีรำ 34
146 เด็กชำย กฤติกูล ไชยพัฒน์ มำรีย์อนุสรณ์ 34
146 เด็กชำย ภัทรพงศ์ นวพิพัฒน์พงศ์ มำรีย์อนุสรณ์ 34
146 เด็กหญิง ธนัญชนก เจริญสุข อนุบำลบุรีรัมย์ 34
146 เด็กหญิง ศศิประภำ เพ่ิมศรี สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 34
146 เด็กชำย กฤตภำส พรหมบุตร สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 34
146 เด็กชำย นรำวิชญ์ อุ่นเท่ียว อนุบำลบุรีรัมย์ 34
146 เด็กหญิง ทอรุ้ง ธำตุชัย สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 34
146 เด็กหญิง ภัทรำพร รักษำ อนุบำลธีรำ 34
146 เด็กหญิง ปติมำ สุวนำม อนุบำลธีรำ 34
146 เด็กหญิง ชญำนิศ ไชยรักษ์ มำรีย์อนุสรณ์ 34
146 เด็กชำย ธนกนก สุขประโคน อนุบำลบุรีรัมย์ 34
146 เด็กชำย พัสกร นำคะวงศ์ อนุบำลธีรำ 34
146 เด็กหญิง พัฎฐฬิกำ จันทคณำนุรักษ์ มำรีย์อนุสรณ์ 34
165 เด็กชำย บวรลักษณ์ ชะนะค้ำ อนุบำลธีรำ 33
165 เด็กชำย ณัฐชนน ยีรัมย์ มำรีย์อนุสรณ์ 33
165 เด็กหญิง ธนันชพร ครองโสม สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 33
165 เด็กหญิง อนรรวี รัทธะนี อนุบำลบุรีรัมย์ 33
165 เด็กหญิง ธมกร ตันนิรัตน์ ฮ่ัวเค้ียว 33
165 เด็กชำย ฐปนวัฒน์ พลอ ำนวย เทศบำลท่ำตูม 33
165 เด็กชำย จำรุกิตต์ิ ดีละมุล อนุบำลธีรำ 33
165 เด็กหญิง พิมพ์นุช ศรีสุขพัฒนำชัย มำรีย์อนุสรณ์ 33
165 เด็กหญิง กมลพรรณ ฉวีวงค์ มำรีย์อนุสรณ์ 33
174 เด็กหญิง พิมลวรรณ เต้นภูษำ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 32
174 เด็กชำย พัชรกร มุ่งมำนิตย์มงคล อนุบำลบุรีรัมย์ 32
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174 เด็กหญิง รมิดำ บำริศรี มำรีย์อนุสรณ์ 32
174 เด็กชำย รชำนนท์ นำคประโคน มำรีย์อนุสรณ์ 32
174 เด็กหญิง พิมลพรรณ ดีรำชรัมย์ อนุบำลบุรีรัมย์ 32
174 เด็กหญิง ภัคธีมำ ตงย่ิงศิริ มำรีย์อนุสรณ์ 32
174 เด็กหญิง ปรียนันท์ รัตนำธิวัตร์ มำรีย์อนุสรณ์ 32
174 เด็กหญิง อินอำม วลีประทำนพร มำรีย์อนุสรณ์ 32
174 เด็กหญิง วรวลัญช์ ลุนค ำดี มำรีย์อนุสรณ์ 32
174 เด็กชำย ธนพนธ์ นันทพันธ์ มำรีย์อนุสรณ์ 32
174 เด็กหญิง ปรียำดำ รุ่งรพีพรพงษ์ อนุบำลธีรำ 32
174 เด็กหญิง กำนต์สิรี นำคแสง มำรีย์พิทักษ์ 32
174 เด็กหญิง นภิศรำ จันละออ มำรีย์อนุสรณ์ 32
174 เด็กชำย ธีร์กวิน ชัยอริยวรวัฒน์ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 32
174 เด็กชำย ปฐวี เน้ืองำม อนุบำลบุรีรัมย์ 32
174 เด็กหญิง เขมจิรำ ขันติยวิชัย อนุบำลธีรำ 32
174 เด็กหญิง พิมพ์ณภัทร แก้วอุ่นเรือน มำรีย์อนุสรณ์ 32
174 เด็กหญิง สิริกัญญำ อุ่นอินทร์ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 32
174 เด็กชำย ศุภวิชญ์ ศิริเจริญรัตน์ อนุบำลธีรำ 32
174 เด็กหญิง ตมิสำ ชูมำก มำรีย์อนุสรณ์ 32
174 เด็กหญิง จิรัชญำ จินพละ มำรีย์อนุสรณ์ 32
174 เด็กชำย บุริศร์ คันธะมำลย์ มำรีย์อนุสรณ์ 32
174 เด็กหญิง ชำคริยำ ดวงจันทร์ มำรีย์อนุสรณ์ 32
174 เด็กหญิง ณัฏฐณิชำ จะแรบรัมย์ มำรีย์อนุสรณ์ 32
198 เด็กหญิง ภำวินี นุยืนรัมย์ อนุบำลธีรำ 31
198 เด็กชำย ณัฐสิทธ์ิ นิมำนนท์ อนุบำลธีรำ 31
198 เด็กหญิง ทรรศยำ เต็มรัมย์ มำรีย์อนุสรณ์ 31
198 เด็กหญิง นิชำนันท์ ขจีฟ้ำ อนุบำลบุรีรัมย์ 31
198 เด็กหญิง ฐิติวรดำ สีมำวงษ์ ฮ่ัวเค้ียว 31
198 เด็กหญิง ภัคธีมำ ต้ังตรงเวชกิจ มำรีย์อนุสรณ์ 31
198 เด็กหญิง พลอยใส ตลับเพชร มำรีย์อนุสรณ์ 31
198 เด็กหญิง เจม่ี ชู มำรีย์อนุสรณ์ 31
198 เด็กหญิง ภัทรมล นำคดี ฮ่ัวเค้ียว 31
198 เด็กหญิง ปุณยนุช มะโนบำล อนุบำลบุรีรัมย์ 31
198 เด็กชำย ฐำนัท ฉำยวิมล มำรีย์อนุสรณ์ 31
198 เด็กหญิง นภคปรภำ มำคะชำติ มำรีย์อนุสรณ์ 31
198 เด็กชำย เตชินท์ ไผ่ดีนุกูล มำรีย์อนุสรณ์ 31
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211 เด็กชำย ปริญญำกร ช่อรักษ์ อนุบำลบุรีรัมย์ 30
211 เด็กชำย วัชรเลิศ ตองติดรัมย์ มำรีย์อนุสรณ์ 30
211 เด็กชำย ธีร์ ทำมำศ มำรีย์อนุสรณ์ 30
211 เด็กหญิง พีรกำนต์สิรี แสมรัมย์ มำรีย์อนุสรณ์ 30
211 เด็กชำย ณัฐนันท์ พงศ์ศุภรักษ์ อนุบำลธีรำ 30
211 เด็กหญิง ปริมธญำ อ่อนละมุล อนุบำลธีรำ 30
211 เด็กหญิง รัชภรณ์ อุรีรัมย์ มำรีย์อนุสรณ์ 30
211 เด็กชำย วิรัชโชติมงคล กุลโท อนุบำลธีรำ 30
211 เด็กหญิง เพชรดำ จูมจันทร์ มำรีย์อนุสรณ์ 30
211 เด็กชำย ธรรมธัช ไกรกลำง มำรีย์พิทักษ์ 30
211 เด็กชำย กฤติน วชิรำสุริยำ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 30
211 เด็กชำย สถิตคุณ ศรีสุข สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 30
211 เด็กชำย นัธทวัฒน์ พำกระโทก มำรีย์อนุสรณ์ 30
211 เด็กหญิง ชนิตำ คำร์ที มำรีย์อนุสรณ์ 30
211 เด็กหญิง กุลณัฐดำ สมศรี อนุบำลบุรีรัมย์ 30
211 เด็กหญิง พีรญำ ค ำเสมอ อนุบำลบุรีรัมย์ 30
211 เด็กหญิง ลวัณรัตน์ เทพรำชำ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 30
211 เด็กชำย ชนำนันท์ กุลเสนชัย มำรีย์อนุสรณ์ 30
211 เด็กชำย ปรวัฒน์ รักษำเคน สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 30
211 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ รำชอินทอง มำรีย์อนุสรณ์ 30
211 เด็กหญิง ซำบรินำ พร้ินส์ลัว มำรีย์อนุสรณ์ 30
211 เด็กชำย พุฒิพงศ์ พันธ์ฆ้อง มำรีย์พิทักษ์ 30
211 เด็กชำย วรรธณเดช จงสง่ำกลำง สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 30
211 เด็กชำย จิรภัทร ภักดีนอก มำรีย์อนุสรณ์ 30
211 เด็กหญิง ณิชำพัชร์ ทีฆโยธิน อนุบำลธีรำ 30
211 เด็กหญิง ขวัญชนก บุรินรัมย์ อนุบำลธีรำ 30
211 เด็กชำย ศักดำ ปรุดรัมย์ อนุบำลเมืองบุรีรัมย์ (บ้ำนบัว) 30
211 เด็กชำย อภิชำ วงศำสนธ์ิ อนุบำลธีรำ 30
211 เด็กหญิง ปรีณำภำ สุขอุ้ม มำรีย์อนุสรณ์ 30
240 เด็กหญิง เบญญำภำ สืบสิงห์ อนุบำลบุรีรัมย์ 29
240 เด็กหญิง พิชญำวี วิเศษรัมย์ อนุบำลบุรีรัมย์ 29
240 เด็กหญิง เอณิกำญร์ วิริยะอ่องศรี ฮ่ัวเค้ียว 29
240 เด็กหญิง พนัชกร นัครำภิบำล อนุบำลบุรีรัมย์ 29
240 เด็กชำย กฤตกำร ใจผ่อง มำรีย์อนุสรณ์ 29
245 เด็กหญิง พิชชำอร ขรวนรัมย์ ฮ่ัวเค้ียว 28
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล โรงเรียน คะแนนสอบ หมำยเหตุ
245 เด็กหญิง พิชชำนันท์ ด่ำนสุนทรวงศ์ อนุบำลธีรำ 28
245 เด็กหญิง กำนต์รวี อูรณกำร มำรีย์อนุสรณ์ 28
245 เด็กหญิง ชญำชล ชัยมัง อนุบำลบุรีรัมย์ 28
245 เด็กชำย ณฐกร สมชีวำ มำรีย์อนุสรณ์ 28
245 เด็กหญิง กำนต์ธีรำ สิงห์สถิตย์ มำรีย์อนุสรณ์ 28
245 เด็กหญิง วรำภร ชวนประโคน มำรีย์อนุสรณ์ 28
245 เด็กชำย กฤตินัย เกิดมณี มำรีย์อนุสรณ์ 28
245 เด็กหญิง ภูษณิศำ ดีผักแว่น อนุบำลบุรีรัมย์ 28
245 เด็กหญิง ณฐอร บุญโถ อนุบำลธีรำ 28
245 เด็กหญิง รชยำ วัฒนำชีพ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 28
245 เด็กหญิง ชนัญธิดำ สวัสดี อนุบำลธีรำ 28
245 เด็กหญิง ภัททิยำ สรำรัมย์ มำรีย์อนุสรณ์ 28
245 เด็กหญิง ปัทมำวรรณ บุญข้ำเหลือ มำรีย์อนุสรณ์ 28
245 เด็กชำย อภิโชค พรมน้อย มำรีย์อนุสรณ์ 28
245 เด็กชำย ธนวรรธน์ พินิจ มำรีย์อนุสรณ์ 28
245 เด็กหญิง ชุติกำญจน์ ชวดทอง ฮ่ัวเค้ียว 28
245 เด็กหญิง ศิรดำ วรรณโกษิตย์ อนุบำลบุรีรัมย์ 28
245 เด็กชำย บรรณกร กรีธำธร อนุบำลบุรีรัมย์ 28
245 เด็กหญิง ภูษิตำ พรหมบุตร มำรีย์อนุสรณ์ 28
245 เด็กหญิง ธนิสร ชัยดี สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 28
245 เด็กหญิง อภิชญำ ฤทธำเจริญกุล มำรีย์อนุสรณ์ 28
245 เด็กชำย ภำดล สมกิจศิริ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 28
245 เด็กหญิง ภคพร แซมเลำ ฮ่ัวเค้ียว 28
245 เด็กหญิง กุลนัดดำ ละมุล มำรีย์อนุสรณ์ 28
245 เด็กหญิง ปสุตำ ศรีแสนปำง สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 28
245 เด็กชำย ชยพล เกษแก้ว อนุบำลบุรีรัมย์ 28
245 เด็กหญิง ชลพรรษำ ทบแก้ว มำรีย์อนุสรณ์ 28
245 เด็กหญิง มนัสนันท์ ศรีสุวงค์ มำรีย์อนุสรณ์ 28
245 เด็กหญิง สิตำภำ เกตุแก้วจินดำวงค์ มำรีย์อนุสรณ์ 28
245 เด็กชำย นภัทร อัครโชติฤทธ์ิ มำรีย์อนุสรณ์ 28
245 เด็กชำย สิรดนัย แก้วเกิด อนุบำลธีรำ 28
245 เด็กหญิง พัฒน์นรี ค้ ำชู เทศบำลท่ำตูม 28
245 เด็กชำย บุณยะวีร์ เรืองไพศำล มำรีย์อนุสรณ์ 28
245 เด็กหญิง ภัทรำวดี ศรีถำวร มำรีย์อนุสรณ์ 28
245 เด็กชำย กนกพล พรภิรมย์สวัสด์ิ อนุบำลธีรำ 28
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล โรงเรียน คะแนนสอบ หมำยเหตุ
245 เด็กชำย ฆินคปัฌฐ์ ปวีฌุวงศ์ อนุบำลบุรีรัมย์ 28
245 เด็กหญิง นำระดำ นันทพันธ์ อนุบำลบุรีรัมย์ 28
245 เด็กชำย นิธิกันต์ บุญปลูก อนุบำลบุรีรัมย์ 28
245 เด็กหญิง แพรวพิไล เกษรบัว ฮ่ัวเค้ียว 28
245 เด็กหญิง ป่ินปินัทธ์ ภูมินำ มำรีย์อนุสรณ์ 28
245 เด็กหญิง อริยสุพร อริยอัครพงษ์ อนุบำลธีรำ 28
245 เด็กชำย รัชพล อุตสำห์รัมย์ อนุบำลบุรีรัมย์ 28
245 เด็กชำย พิชชำกร ปักเคธำติ มำรีย์อนุสรณ์ 28
245 เด็กชำย ธนำภพ ชุมชิต อนุบำลธีรำ 28
245 เด็กหญิง นรินทิพย์ ชึรัมย์ มำรีย์อนุสรณ์ 28
291 เด็กหญิง ภิญญดำ ณีรวรรณ์ อนุบำลบุรีรัมย์ 27
291 เด็กชำย ธเนศ ยอดกุล อนุบำลบุรีรัมย์ 27
291 เด็กชำย ปำรินทร์ อุ่มสุข มำรีย์อนุสรณ์ 27
291 เด็กชำย ธนพล โรจนวิสัย มำรีย์อนุสรณ์ 27
291 เด็กชำย พุทธิวัฒน์ คงเถลิงศิริวัฒนำ มำรีย์อนุสรณ์ 27
291 เด็กชำย ปภำวิน หำญชนะ อนุบำลบุรีรัมย์ 27
291 เด็กหญิง ณัฐจิรำ บุญแจ้ง อนุบำลธีรำ 27
298 เด็กหญิง กัญญำภัค สีแก้ว มำรีย์อนุสรณ์ 26
298 เด็กหญิง รัตนประภำ เจริญจิรโชคชัย อนุบำลธีรำ 26
298 เด็กหญิง อนันตญำ บัตรประโคน มำรีย์อนุสรณ์ 26
298 เด็กชำย พสธร มณีบู่ มำรีย์พิทักษ์ 26
298 เด็กชำย ภำวิชญ์ เอ้ือสมำนจิต อนุบำลธีรำ 26
298 เด็กหญิง พิมพ์ชนก มรกตพรรณ มำรีย์อนุสรณ์ 26
298 เด็กหญิง พิมพ์ชนก แก้วหำญ อนุบำลธีรำ 26
298 เด็กชำย กฤตภำส นิธิอุดม มำรีย์อนุสรณ์ 26
298 เด็กหญิง นัทธมน วรรณโพธ์ิกลำง สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 26
298 เด็กหญิง อัมมะ ไทยำรัมย์ อนุบำลธีรำ 26
298 เด็กหญิง อภิชญำ พิมพ์ละมำศ อนุบำลธีรำ 26
298 เด็กหญิง ปฐมพงษ์ ธ ำรงพร อนุบำลธีรำ 26
298 เด็กชำย ธัญพิสิษฐ์ สมคะเน สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 26
298 เด็กหญิง จันจิรำรักษ์ ผำค ำ อนุบำลบุรีรัมย์ 26
298 เด็กหญิง ปำณิสรำ ดวงจันทำ มำรีย์พิทักษ์ 26
298 เด็กหญิง พิมพ์ชนก จูกระโทก มำรีย์อนุสรณ์ 26
298 เด็กหญิง ชญำนิน พร้อมวงค์ มำรีย์อนุสรณ์ 26
298 เด็กหญิง ชนกชล กล่ำงสวัสด์ิ มำรีย์อนุสรณ์ 26
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล โรงเรียน คะแนนสอบ หมำยเหตุ
298 เด็กชำย รัชชำนนท์ สุพรรณ์ อนุบำลธีรำ 26
298 เด็กหญิง เจสซ่ีคำ ฟอน  คำร์สัน มำรีย์อนุสรณ์ 26
298 เด็กหญิง ณัฐภัสสร ต้นจ ำปำ เทศบำลท่ำตูม 26
298 เด็กหญิง วศินี เฉียบแหลมดี อนุบำลบุรีรัมย์ 26
298 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ไชยศรีรัมย์ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 26
298 เด็กหญิง สวริศำ ฝอยศำลำ อนุบำลธีรำ 26
298 เด็กหญิง ธีรำพร ทำมเสถียรชัย มำรีย์อนุสรณ์ 26
298 เด็กชำย ธรรพ์ แสงเบญจำ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 26
298 เด็กหญิง พิชชำนันท์ บัตรรัมย์ อนุบำลบุรีรัมย์ 26
298 เด็กหญิง มัณทิรำ แต่งตัว มำรีย์อนุสรณ์ 26
298 เด็กชำย ณัฐเศรษฐ วงศ์ศรีอำจ อนุบำลบุรีรัมย์ 26
298 เด็กหญิง วำรีรัตน์ รอดกระโทก มำรีย์อนุสรณ์ 26
298 เด็กหญิง ณิชำกรณ์ จันทร์สิงห์ มำรีย์อนุสรณ์ 26
298 เด็กหญิง กิดำกร โพธ์ิเงิน สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 26
298 เด็กชำย ณัฐปภัสร์ สุขำรมณ์ มำรีย์อนุสรณ์ 26
298 เด็กหญิง ตุลยำกร ประเสริฐศรี สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 26
298 เด็กหญิง ณิชชำวีณ์ ชุมแวงวำปี สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 26
298 เด็กหญิง พิมพ์ชญำ ศิระอ ำพรรัตน์ อนุบำลบุรีรัมย์ 26
298 เด็กชำย ชริญ เรืองวีระ อนุบำลธีรำ 26
298 เด็กหญิง ปรำณปรียำช์ บุรินรัมย์ มำรีย์อนุสรณ์ 26
298 เด็กหญิง สิริกร แก้วก ำเนิด อนุบำลธีรำ 26
298 เด็กหญิง ปพัชญำ จะริตรัมย์ อนุบำลธีรำ 26
298 เด็กหญิง ชชิณำท โคตรเวียง มำรีย์อนุสรณ์ 26
298 เด็กหญิง ธีรดำ ชัยกิตติพร อนุบำลบุรีรัมย์ 26
298 เด็กชำย ปรมี วรโกรปัญญำพงศ์ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 26
341 เด็กหญิง ณัฐกฤตำ กำรุญ อนุบำลธีรำ 25
341 เด็กหญิง วรัชยำ จอมค ำสิงห์ มำรีย์อนุสรณ์ 25
341 เด็กชำย ญำณวุฒิ เย็นใจ อนุบำลธีรำ 25
341 เด็กหญิง อำทิตยำ เชียงโกมลคีต มำรีย์อนุสรณ์ 25
341 เด็กชำย พัฒนำ มำลำทอง มำรีย์อนุสรณ์ 25
341 เด็กหญิง ธัญชนก พัฒนำประทีป สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 25
341 เด็กหญิง ปพิชญำนันท์ กิตต์ิธนำรุจน์ มำรีย์อนุสรณ์ 25
341 เด็กหญิง กัญญวรำ พำสว่ำง สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 25
341 เด็กชำย อภิสิทธ์ิ อรรคสังข์ อนุบำลบุรีรัมย์ 25
350 เด็กชำย ภัทรชัย สำยพันธ์ มำรีย์อนุสรณ์ 24
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล โรงเรียน คะแนนสอบ หมำยเหตุ
350 เด็กหญิง แหวนเพชร เสำศิริ ฮ่ัวเค้ียว 24
350 เด็กหญิง อลียำ พุทพงษ์ อนุบำลธีรำ 24
350 เด็กหญิง พิชฎำ ช ำรัมย์ อนุบำลธีรำ 24
350 เด็กหญิง ณัฐนันท์ ต้ังประเสริฐวงศ์ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 24
350 เด็กชำย สรวิศ ข ำเอนก สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 24
350 เด็กหญิง ทักษพร วงศ์ศิริ มำรีย์อนุสรณ์ 24
350 เด็กชำย ปวริศ ยอดทอง อนุบำลธีรำ 24
350 เด็กชำย ธนวัฒน์ ทองพรหม มำรีย์อนุสรณ์ 24
350 เด็กหญิง กำนต์สินี ไตรรัตน์กำนนท์ อนุบำลบุรีรัมย์ 24
350 เด็กหญิง พิชญดำ เจริญรัมย์ อนุบำลธีรำ 24
350 เด็กชำย ณัฐกร ทนดี มำรีย์อนุสรณ์ 24
350 เด็กหญิง ชญำกำนต์ โพธิกุล มำรีย์อนุสรณ์ 24
350 เด็กหญิง ชลิดำ เรืองปรัชญำกุล อนุบำลธีรำ 24
350 เด็กชำย อริยภัทร อริยอัครพงษ์ อนุบำลธีรำ 24
350 เด็กหญิง ปณำลี ก่ิงสีดำ มำรีย์พิทักษ์ 24
350 เด็กหญิง สวรินทร์ เฮริน์ อนุบำลบุรีรัมย์ 24
350 เด็กหญิง ธนำรัตน์ ยวงรัมย์ มำรีย์อนุสรณ์ 24
350 เด็กชำย ณัฐชนน พลขันธ์ มำรีย์อนุสรณ์ 24
350 เด็กชำย กิตติธัช เกตุชำติ อนุบำลบุรีรัมย์ 24
350 เด็กหญิง พิชญำภำ อู่วิเชียร อนุบำลกมลลักษณ์ 24
350 เด็กหญิง นันท์นภัส ต้ังอดุลย์รัตน์ มำรีย์อนุสรณ์ 24
350 เด็กชำย ภูดินันท์ วรเสฎฐ์ฐำกูร มำรีย์อนุสรณ์ 24
350 เด็กชำย กริษฐ์ภูวรำ คูสุวรรณกิจ ฮ่ัวเค้ียว 24
350 เด็กชำย ธนวัชร ช่ืนชม อนุบำลบุรีรัมย์ 24
350 เด็กหญิง ปภำวี จันทะสอน อนุบำลบุรีรัมย์ 24
350 เด็กชำย ลีปวัตร ยินดีชำติ อนุบำลบุรีรัมย์ 24
350 เด็กชำย สรวิศ นำมยง อนุบำลธีรำ 24
350 เด็กหญิง จินดำพร แจ่มสิริจริยำวัตร อนุบำลบุรีรัมย์ 24
350 เด็กหญิง กชกร สีหำบุญทอง มำรีย์อนุสรณ์ 24
350 เด็กหญิง ปณำลี โชยรัมย์ มำรีย์อนุสรณ์ 24
350 เด็กชำย วชิรวิทย์ ชมสุข อนุบำลบุรีรัมย์ 24
350 เด็กหญิง พิชญำภำ ผงทวี มำรีย์อนุสรณ์ 24
350 เด็กชำย ศุภวิชญ์ กิจสมัย มำรีย์พิทักษ์ 24
350 เด็กชำย พีรพล เกรัมย์ มำรีย์อนุสรณ์ 24
350 เด็กหญิง ชญำนิศ พร้อมวงค์ มำรีย์อนุสรณ์ 24
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล โรงเรียน คะแนนสอบ หมำยเหตุ
350 เด็กชำย ธนภัทร ชวีวัฒน์ มำรีย์อนุสรณ์ 24
350 เด็กหญิง กัญญำพัชร ว่องไวดี อนุบำลบุรีรัมย์ 24
350 เด็กหญิง ภัคลิษำ สิรวุฒิกำรุณ มำรีย์อนุสรณ์ 24
350 เด็กชำย ธีรธรรมณ์ นุชนำรถ มำรีย์พิทักษ์ 24
350 เด็กหญิง สุภัสสร พิทักษ์โตมร อนุบำลบุรีรัมย์ 24
350 เด็กหญิง ฐิตำภำ เหลืองอุดมชัย ฮ่ัวเค้ียว 24
350 เด็กหญิง อิศวรำ ทองทรวง อนุบำลธีรำ 24
350 เด็กชำย เกลียวเทพ เล้ียงผ่องพันธ์ุ มำรีย์อนุสรณ์ 24
350 เด็กชำย หรัญ ซูลิค ไซค์ มำรีย์อนุสรณ์ 24
350 เด็กหญิง พำขวัญ บุญไชยสุริยำ มำรีย์อนุสรณ์ 24
350 เด็กหญิง พรทิวำ ทองมีค่ำ อนุบำลธีรำ 24
350 เด็กหญิง พีรดำ บุรมย์ศรี ฮ่ัวเค้ียว 24
350 เด็กหญิง ปำณิศำ เอกคสิงห์ มำรีย์อนุสรณ์ 24
350 เด็กชำย เกิดศักด์ิ เสง่ียมศ กด์ิ มำรีย์อนุสรณ์ 24
350 เด็กหญิง ธำมิศำ ล้ิมตระกูล อนุบำลธีรำ 24
350 เด็กชำย พณิชพล นะรำรัมย์ อนุบำลบุรีรัมย์ 24
350 เด็กหญิง สุพัตรำ ศรีเมือง ฮ่ัวเค้ียว 24
350 เด็กหญิง กมลรัตน์ วำทิรอยรัมย์ มำรีย์อนุสรณ์ 24
350 เด็กชำย ปัญญพนต์ ชึดนอก มำรีย์อนุสรณ์ 24
350 เด็กหญิง เพ็ญพิชชำ ไพรสินธ์ุ มำรีย์อนุสรณ์ 24
350 เด็กหญิง แทนขวัญ บุรำณสุข มำรีย์อนุสรณ์ 24
350 เด็กหญิง ศิรภัสสร สุริเย มำรีย์อนุสรณ์ 24
350 เด็กชำย ปัทมำกร กะบัดทอง อนุบำลบุรีรัมย์ 24
350 เด็กชำย จิรำธัช สุขสังข์ มำรีย์อนุสรณ์ 24
410 เด็กหญิง ฟำณิชำว์ สุขเพียบพร้อม มำรีย์อนุสรณ์ 23
410 เด็กหญิง อริสรำ ชิดนอก อนุบำลธีรำ 23
410 เด็กหญิง ภคภัทร แซมเลำ ฮ่ัวเค้ียว 23
410 เด็กชำย รวิภำส เชิดสูงเนิน มำรีย์อนุสรณ์ 23
410 เด็กชำย จิรำยุ จงยัง อนุบำลบุรีรัมย์ 23
410 เด็กชำย ชัยขนก อินทุกรรม อนุบำลธีรำ 23
410 เด็กหญิง ปรียำภัทร ขะเจียรัมย์ อนุบำลธีรำ 23
410 เด็กชำย อชิรญำณ์ อินประเสริฐ มำรีย์อนุสรณ์ 23
410 เด็กหญิง พิชญดำ แสงจันทร์คุ้ม อนุบำลบุรีรัมย์ 23
410 เด็กหญิง กัญญำพัชร วีรชำติยำนุกูล มำรีย์อนุสรณ์ 23
420 เด็กหญิง นุจรินทร์ ส่องสพ อนุบำลธีรำ 22
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล โรงเรียน คะแนนสอบ หมำยเหตุ
420 เด็กชำย อำนนท์ เดชสูงเนิน มำรีย์อนุสรณ์ 22
420 เด็กหญิง ภัทรำพร ตันพรปฏิหำริย์ มำรีย์อนุสรณ์ 22
420 เด็กชำย กฤตพล ช่อรักษ์ อนุบำลบุรีรัมย์ 22
420 เด็กชำย พงศ์ศรัณย์ วงศ์ปรเมษฐ์ มำรีย์อนุสรณ์ 22
420 เด็กชำย กุมภำพันธ์ แสบรัมย์ มำรีย์อนุสรณ์ 22
420 เด็กหญิง พัชรำวลัย ชุมรัมย์ มำรีย์อนุสรณ์ 22
420 เด็กหญิง นีรัมพร คงไธสง มำรีย์อนุสรณ์ 22
420 เด็กหญิง รวิสรำ จะรับรัมย์ อนุบำลธีรำ 22
420 เด็กชำย ปกรณ์เกียรติ ศริญญำวัจน์ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 22
420 เด็กหญิง วรัญญำ รำศี มำรีย์อนุสรณ์ 22
420 เด็กหญิง วิรำกำนต์ จำรัตน์ มำรีย์อนุสรณ์ 22
420 เด็กชำย คะฑำยุทธ นุชำรัมย์ อนุบำลบุรีรัมย์ 22
420 เด็กชำย จิรพัฒน์ เกสรช่ืน อนุบำลบุรีรัมย์ 22
420 เด็กชำย ปัณณวิชญ์ จันทสิทธ์ิ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 22
420 เด็กชำย ตรีภพ โฉมพัตร มำรีย์อนุสรณ์ 22
420 เด็กหญิง ชนมน คีรีวัชรินทร์ มำรีย์อนุสรณ์ 22
420 เด็กชำย ธนกฤช ชอบใจ อนุบำลธีรำ 22
420 เด็กหญิง ศิริเพ็ญ เล้ียววำนิช อนุบำลบุรีรัมย์ 22
420 เด็กชำย พุฒิพงศ์ กิตติกำรินทร์ อนุบำลบุรีรัมย์ 22
420 เด็กหญิง ขวัญลักษณ์ เจริญเกรียงสกุล มำรีย์อนุสรณ์ 22
420 เด็กหญิง อรจิรำ จะรับรัมย์ อนุบำลบุรีรัมย์ 22
420 เด็กชำย กฤต เจริญรัมย์ อนุบำลธีรำ 22
420 เด็กหญิง แพรญำดำ รัตนวโรภำส อนุบำลธีรำ 22
420 เด็กชำย อินทร์กวิน บุญมี มำรีย์พิทักษ์ 22
420 เด็กหญิง ณัฐนันท์ อนันทขำล ฮ่ัวเค้ียว 22
420 เด็กหญิง วิศรุตำ ยศอำลัย อนุบำลบุรีรัมย์ 22
420 เด็กหญิง กัลยกร สิงหนุต เขตกำรทำงสงเครำะห์ 5 (ไตรคำมฯ) 22
420 เด็กหญิง สู่ขวัญ ปักกำระเน ฮ่ัวเค้ียว 22
420 เด็กหญิง รัดใจ แสงใส อนุบำลบุรีรัมย์ 22
420 เด็กชำย พีรวัต ทองปัณฑิต อนุบำลธีรำ 22
420 เด็กหญิง ณัฏฐกำนต์ ดวงจันทร์ มำรีย์อนุสรณ์ 22
420 เด็กชำย นนทกร จรล ำโกน อนุบำลบุรีรัมย์ 22
420 เด็กหญิง สุภัครวดี ลีตี อนุบำลมณีรำษฏร์คณำลัย 22
420 เด็กชำย กิตติพจน์ ตันติกุลวัฒนกิจ ฮ่ัวเค้ียว 22
420 เด็กหญิง อิสรีย์ แจ้งประจักษ์ มำรีย์พิทักษ์ 22
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล โรงเรียน คะแนนสอบ หมำยเหตุ
420 เด็กชำย ไกรวิชญ์ ยำนรัมย์ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 22
420 เด็กหญิง เกษวรี ปักกำระนัง มำรีย์อนุสรณ์ 22
420 เด็กชำย ปุลวัชร วรรณวิจิต อนุบำลธีรำ 22
420 เด็กชำย ภรัณยุ โชควำสนรรค์ มำรีย์อนุสรณ์ 22
420 เด็กหญิง รวิชำ พรหมทัตตำนนท์ อนุบำลบุรีรัมย์ 22
420 เด็กชำย ณัฐเมศร์ จิรำวิไลฤทธ์ิ มำรีย์อนุสรณ์ 22
420 เด็กหญิง ภัทรวิจิตรำ เกษศรีรัตน์ อนุบำลบุรีรัมย์ 22
420 เด็กหญิง ณัฏฐณิชำ วันดี มำรีย์อนุสรณ์ 22
420 เด็กหญิง พัฒน์นรี วงศ์นวศิริ มำรีย์อนุสรณ์ 22
420 เด็กหญิง กชพร บุญมำ อนุบำลธีรำ 22
420 เด็กชำย ธนเดช ใจกล้ำ อนุบำลพุทไธสง (โอกำสประชำนุกูล) 22
420 เด็กหญิง ปุณฑริกำ วงศ์พิพัฒน์ชัย มำรีย์อนุสรณ์ 22
420 เด็กชำย นรำวิชญ์ บุญปลีก มำรีย์พิทักษ์ 22
420 เด็กหญิง พิชชำภำ ชุมพลวงศ์ มำรีย์อนุสรณ์ 22
420 เด็กหญิง กัญญำณัตร์ สุขจิตต์ มำรีย์อนุสรณ์ 22
420 เด็กชำย อภิวิชญ์ คงลี อนุบำลบุรีรัมย์ 22
420 เด็กหญิง ธนัญชนก แสนกล้ำ ฮ่ัวเค้ียว 22
420 เด็กหญิง กัญจ์หทัย สุวรรณวงษ์ชัย สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 22
420 เด็กชำย พิโมกษ์ ค ำแก้ว สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 22
420 เด็กหญิง กัญญำพัชร สำระปัญญำ อนุบำลธีรำ 22
420 เด็กหญิง ธัญชนก วงศ์เป็นพันธ์ุ มำรีย์พิทักษ์ 22
477 เด็กหญิง จิรประภำกรณ์ ศิลำ อนุบำลบุรีรัมย์ 21
477 เด็กหญิง กัญญำณัฐ สำยวิเศษ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 21
477 เด็กหญิง ขวัญข้ำว ทองศรี สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 21
477 เด็กหญิง เกษฎำพร สิมมำอ่อน อนุบำลบุรีรัมย์ 21
477 เด็กชำย รชต นวลศรี มำรีย์อนุสรณ์ 21
477 เด็กหญิง กัญชพร ทวันเวทย์ อนุบำลธีรำ 21
477 เด็กหญิง อนันตญำ ประหยัดรัตน์ อนุบำลธีรำ 21
484 เด็กชำย ณัฐภูมิ ศรีพิมล สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 20
484 เด็กหญิง อริสรำ ศรีสมศักด์ิ อนุบำลบุรีรัมย์ 20
484 เด็กหญิง ภัทรำ ประสงค์ดี อนุบำลธีรำ 20
484 เด็กชำย ชนภัทร หงษ์ค ำมี มำรีย์อนุสรณ์ 20
484 เด็กหญิง กฤติมำ อภัยศรี อนุบำลธีรำ 20
484 เด็กหญิง จำรุวรรณ มำศรักษำ อนุบำลบุรีรัมย์ 20
484 เด็กชำย นิติพัฒน์ สวัสด์ิสิงห์ อนุบำลบุรีรัมย์ 20
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล โรงเรียน คะแนนสอบ หมำยเหตุ
484 เด็กชำย อธิคม กำดนอก มำรีย์อนุสรณ์ 20
484 เด็กชำย ศิลปศำสตร์ สุบินนิมิต มำรีย์อนุสรณ์ 20
484 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชรินท์ คิดรัมย์ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 20
484 เด็กชำย วัชพล เตียงงำ อนุบำลธีรำ 20
484 เด็กหญิง ณัฐรดำ อันทำน มำรีย์อนุสรณ์ 20
484 เด็กหญิง กรรภิรมย์ ขวำงรัมย์ อนุบำลบุรีรัมย์ 20
484 เด็กชำย พิรชัช จักรสิงห์โต ฮ่ัวเค้ียว 20
484 เด็กหญิง ญำณภำ สืบไทย สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 20
484 เด็กหญิง จินตภำณัฏฐ์ ส ำรำญรัมย์ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 20
484 เด็กหญิง กนกพร มำประจวบ อนุบำลบุรีรัมย์ 20
484 เด็กชำย รัชพล ทองดีศรีเจริญ อนุบำลบุรีรัมย์ 20
484 เด็กชำย ศตพร บุญอำรีย์ อนุบำลบุรีรัมย์ 20
484 เด็กหญิง ขวัญจิรำ จันทวี อนุบำลบุรีรัมย์ 20
484 เด็กหญิง ฐิติกำนต์ สุทธิผล เขตกำรทำงสงเครำะห์ 5 (ไตรคำมฯ) 20
484 เด็กชำย ฐกร วิเศษฤทธ์ิ ฮ่ัวเค้ียว 20
484 เด็กหญิง ปิยพัชร์ ด้วงโพนทัน อนุบำลบุรีรัมย์ 20
484 เด็กหญิง จิตรกัญญำ ทินปรำณี มำรีย์อนุสรณ์ 20
484 เด็กหญิง สุภัชชำ ปรำบหล้ำ มำรีย์อนุสรณ์ 20
484 เด็กชำย ทักษพล พลหำวงษ์ มำรีย์อนุสรณ์ 20
484 เด็กชำย สุริยะ สุวรรณคูหำศิริ มำรีย์อนุสรณ์ 20
484 เด็กชำย ศิฐิพัฐ เรืองไพศำล สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 20
484 เด็กหญิง สกำวรัตน์ อำจทวีกุล อนุบำลธีรำ 20
484 เด็กหญิง ณภัทร มำประจวบ อนุบำลบุรีรัมย์ 20
484 เด็กชำย ณฐรณ ปำนบุญเกิด บ้ำนซ ำแฮด (นักศึกษำ-ประชำนุสรณ์ 5) 20
484 เด็กชำย ชิษณุพงษ์ เนตรวงศ์ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 20
484 เด็กหญิง ศิรภัสสร ทิพยศิลป์ อนุบำลธีรำ 20
484 เด็กหญิง ณิชำพร สวนบุรี อนุบำลบุรีรัมย์ 20
484 เด็กหญิง จันทร์จิรำ นิลรัตน์ อนุบำลบุรีรัมย์ 20
484 เด็กชำย วิชรภัทร ไชยสำคร อนุบำลบุรีรัมย์ 20
484 เด็กชำย ทรงยศ เตชะวนกิจ อนุบำลธีรำ 20
484 เด็กชำย ชัยมงคล ช่ืนเปร่ือง อนุบำลบุรีรัมย์ 20
484 เด็กหญิง ชนิกำ คะชุนรัมย์ อนุบำลบุรีรัมย์ 20
484 เด็กหญิง กัลยกร ประเสริฐศรี สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 20
484 เด็กชำย ปัณณธร เล็กกูล อนุบำลบุรีรัมย์ 20
484 เด็กหญิง วีรยำ ก่ิงธำรำ อนุบำลธีรำ 20
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล โรงเรียน คะแนนสอบ หมำยเหตุ
484 เด็กหญิง บุษกร ศรีวิรัตน์ อนุบำลธีรำ 20
484 เด็กหญิง ลัลน์รวิสรำ ศรีภู่ มำรีย์อนุสรณ์ 20
484 เด็กหญิง จีรณัฎฐ์ดำ เรียบร้อย มำรีย์อนุสรณ์ 20
484 เด็กชำย ธีรเมธ แสนสมบัติ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 20
484 เด็กหญิง วรรณภรณ์ กิจมีสุข อนุบำลบุรีรัมย์ 20
484 เด็กหญิง ภำวิดำ พินศิริกุล มำรีย์อนุสรณ์ 20
484 เด็กหญิง ปิยฉัตร เนียมน่วม มำรีย์อนุสรณ์ 20
533 เด็กชำย ณัฐดนัย พันธ์ล้อมโส มำรีย์อนุสรณ์ 19
533 เด็กหญิง ปัญฑิตำ ไชยหงส์ อนุบำลบุรีรัมย์ 19
533 เด็กชำย ธนะวัตร นุชสำย มำรีย์พิทักษ์ 19
533 เด็กชำย ภพธนภณ ฉวีรัมย์ อนุบำลบุรีรัมย์ 19
533 เด็กชำย ภฑิล บุญหลักค ำ อนุบำลบุรีรัมย์ 19
533 เด็กชำย ณัฐณนนท์ บุพโต สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 19
539 เด็กหญิง ณัฏฐณิชำ คิดรัมย์ อนุบำลบุรีรัมย์ 18
539 เด็กหญิง ลฎำภำ จันไธสง มำรีย์อนุสรณ์ 18
539 เด็กหญิง นริศรำ พอกจันทร์ ฮ่ัวเค้ียว 18
539 เด็กหญิง ชนัฐกำนต์ ดำทอง มำรีย์พิทักษ์ 18
539 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ วำรุลัง มำรีย์อนุสรณ์ 18
539 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ ประทำน อนุบำลบุรีรัมย์ 18
539 เด็กชำย ธนกฤต ชูณรงค์ อนุบำลธีรำ 18
539 เด็กหญิง ศุกภสำน กล้ำพยัคฆ์ มำรีย์พิทักษ์ 18
539 เด็กชำย ธนภัทร ชัยวิทูอนุกูล อนุบำลบุรีรัมย์ 18
539 เด็กหญิง พรรณกำญจน์ ค ำภำนุ มำรีย์อนุสรณ์ 18
539 เด็กชำย กิจณพัฒน์ ศิริชัยอนันท์ อนุบำลธีรำ 18
539 เด็กชำย ณัฐดนัย กระเชิญรัมย์ อนุบำลบุรีรัมย์ 18
539 เด็กหญิง ฟ้ำวันใหม่ ประนมรัมย์ อนุบำลเมืองบุรีรัมย์ (บ้ำนบัว) 18
539 เด็กหญิง พรณัชชำ ศรีศักด์ินอก อนุบำลบุรีรัมย์ 18
539 เด็กหญิง ณิชกำนต์ จันใด มำรีย์อนุสรณ์ 18
539 เด็กหญิง ธัญชนก สุขประเสริฐ มำรีย์อนุสรณ์ 18
539 เด็กหญิง กัญญณัชชำ เกล้ียงไธสง อนุบำลธีรำ 18
539 เด็กชำย อิทธิพล โคกกรวด อนุบำลธีรำ 18
539 เด็กหญิง ศศิธร อะเพ่ือนรัมย์ มำรีย์อนุสรณ์ 18
539 เด็กชำย บุณยกฤต ดินรมรัมย์ อนุบำลบุรีรัมย์ 18
539 เด็กชำย กันติพัฒน์ ยันกลำง อนุบำลบุรีรัมย์ 18
539 เด็กชำย เบนเน็ทท์ แบล็งค์กำร์ต อนุบำลธีรำ 18
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล โรงเรียน คะแนนสอบ หมำยเหตุ
539 เด็กหญิง พิชำมญช์ุ จรูญภำค เทศบำลท่ำตูม 18
539 เด็กหญิง รัชพร มังกรวงศ์สกุล มำรีย์อนุสรณ์ 18
539 เด็กหญิง ปวันพัสตร์ ดลโสภณ มำรีย์อนุสรณ์ 18
539 เด็กหญิง จิรภิญญำ บุญคล้อย อนุบำลบุรีรัมย์ 18
539 เด็กชำย จักรินธร จิรำสุวัฒน์ มำรีย์อนุสรณ์ 18
539 เด็กหญิง ปำนระวี เจริญศิริ มำรีย์อนุสรณ์ 18
539 เด็กชำย วสุพล พำกระโทก อนุบำลธีรำ 18
539 เด็กหญิง สมัชญำ เฉลิมรัมย์ ฮ่ัวเค้ียว 18
539 เด็กหญิง มณีรัตน์ เจกรัมย์ อนุบำลบุรีรัมย์ 18
539 เด็กหญิง กมลรส ปัสสำสัย มำรีย์อนุสรณ์ 18
539 เด็กชำย วรันธร ทะนิต๊ะ อนุบำลบุรีรัมย์ 18
539 เด็กหญิง กนกพร ชัยกิตติพร มำรีย์อนุสรณ์ 18
539 เด็กชำย ภูวกร พรหมทอง อนุบำลธีรำ 18
539 เด็กหญิง นริศรำ เทพอักษรณรงค์ อนุบำลธีรำ 18
539 เด็กหญิง ชุติญำ หวงเนำวกุล อนุบำลบุรีรัมย์ 18
539 เด็กชำย ธรกฤต กับรัมย์ อนุบำลบุรีรัมย์ 18
539 เด็กหญิง ณัฏฐ์ธิดำ โฉสูงเนิน อนุบำลบุรีรัมย์ 18
539 เด็กหญิง บุษกร แก้วดี มำรีย์อนุสรณ์ 18
539 เด็กหญิง กัญพัชญ์ ดอนสำมำรถ มำรีย์พิทักษ์ 18
539 เด็กชำย อัสมำ ศิริจันทรกำนต์ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 18
539 เด็กหญิง บุญยวีร์ อ่ิมสูงเนิน มำรีย์อนุสรณ์ 18
539 เด็กหญิง ชุติกำญจน์ เจริญนำม อนุบำลบุรีรัมย์ 18
539 เด็กหญิง กัญล์กนิษฐ์ เสียงวังเวง มำรีย์อนุสรณ์ 18
539 เด็กหญิง ญำณิศำ สีมนตรี มำรีย์อนุสรณ์ 18
539 เด็กชำย พงศภัค เฉลิมทิพย์ มำรีย์อนุสรณ์ 18
539 เด็กหญิง ปัญจรัตน์ พิมแพน มำรีย์อนุสรณ์ 18
539 เด็กหญิง บัณพร โพธ์ิข ำ ฮ่ัวเค้ียว 18
539 เด็กหญิง เจสซิก้ำ อธิชำ แอนเดอร์สัน มำรีย์อนุสรณ์ 18
539 เด็กชำย ศกุลภัทร ปุลันรัมย์ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 18
539 เด็กชำย ปุญญพัฒน์ สุพรรณภพ มำรีย์อนุสรณ์ 18
591 เด็กชำย สิรวิชญ มนเพียรจันทร์ อนุบำลบุรีรัมย์ 17
591 เด็กหญิง ญำณิศำ จันทะรี มำรีย์อนุสรณ์ 17
591 เด็กหญิง ณัฐวิมล เนตรสัก อนุบำลธีรำ 17
591 เด็กหญิง สวิตตำ เลียบบ้วป่ำ มำรีย์อนุสรณ์ 17
595 เด็กชำย ธนันดร ไชยรัมย์ ฮ่ัวเค้ียว 16
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล โรงเรียน คะแนนสอบ หมำยเหตุ
595 เด็กชำย ธนภณ ปิตะหงษ์นันท์ อนุบำลธีรำ 16
595 เด็กชำย นรำวิชญ์ ต้นสุวรรณ อนุบำลธีรำ 16
595 เด็กหญิง ณัฐวดี ชัยชนะ อนุบำลบุรีรัมย์ 16
595 เด็กชำย ปัณญ์ ต้นเกตุ อนุบำลบุรีรัมย์ 16
595 เด็กหญิง ณัฎฐินีย์ นุงกระโทก มำรีย์พิทักษ์ 16
595 เด็กชำย รวีโรจน์ เอ้ือสมำนจิต ฮ่ัวเค้ียว 16
595 เด็กหญิง กนกพร ยืนยำว ฮ่ัวเค้ียว 16
595 เด็กหญิง ปำณิสรำ นำเขียว มำรีย์อนุสรณ์ 16
595 เด็กชำย กรภัทร์ ทินวงศ์ มำรีย์อนุสรณ์ 16
595 เด็กชำย พลพัฒน์ ทองพิมพ์ อนุบำลธีรำ 16
595 เด็กหญิง ประภำสิริ ยศอำลัย อนุบำลบุรีรัมย์ 16
595 เด็กหญิง ชนัดดำ วัฒนกุล มำรีย์พิทักษ์ 16
595 เด็กหญิง เขมจิรำ กำงรัมย์ อนุบำลบุรีรัมย์ 16
595 เด็กหญิง นิตย์รดี กำรบรรจง อนุบำลบุรีรัมย์ 16
595 เด็กหญิง บุญยประกำนต์ สนิทจันทร์ มำรีย์อนุสรณ์ 16
595 เด็กหญิง วรดำ โพธ์ิอ่อง มำรีย์อนุสรณ์ 16
595 เด็กหญิง รติยำ จุลรัมย์ มำรีย์อนุสรณ์ 16
595 เด็กชำย จิรพัฒน์ จันทร์ทอน มำรีย์อนุสรณ์ 16
595 เด็กชำย ทนุธรรม จันทร์หม่ืนไวย อนุบำลธีรำ 16
595 เด็กหญิง จิรัชญำ ศรีแย้ม สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 16
595 เด็กหญิง ธิชำรัตน์ สุรัติเจริญสุข มำรีย์อนุสรณ์ 16
595 เด็กหญิง ภัทรำนิษฐ์ อุดแก้วโชคอนันต์ อนุบำลบุรีรัมย์ 16
595 เด็กหญิง รมิดำภำ สิทธิกำรค้ำ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 16
595 เด็กชำย ศุกลภัทร กลำงรำช สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 16
595 เด็กหญิง กวินธิดำ วันดี อนุบำลบุรีรัมย์ 16
595 เด็กหญิง เปรมยุดำ จูไธสง อนุบำลบุรีรัมย์ 16
595 เด็กหญิง ปวีณ์สุดำ สร้อยพิมำย อนุบำลบุรีรัมย์ 16
595 เด็กหญิง ปุลินนำถ นิลรัตนโกศล มำรีย์อนุสรณ์ 16
624 เด็กชำย ภูกวิน อุ่นทอง มำรีย์อนุสรณ์ 15
625 เด็กหญิง อริสำ นำคะพงษ์ มำรีย์อนุสรณ์ 14
625 เด็กชำย ปุณณวิชญ์ ผลประดับเพ็ชร มำรีย์อนุสรณ์ 14
625 เด็กชำย เฉลิมชัย นุสิทธ์ิรัมย์ อนุบำลธีรำ 14
625 เด็กหญิง พิชญำภัค ตะวันหะ อนุบำลบุรีรัมย์ 14
625 เด็กชำย สวโรตม์ สุวนำม อนุบำลธีรำ 14
625 เด็กหญิง ปิยำภร จันทะขำว มำรีย์อนุสรณ์ 14
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625 เด็กหญิง ดรุณรัตน์ วิชัยรัมย์ อนุบำลบุรีรัมย์ 14
625 เด็กหญิง กัญญำภัค พันคูณ มำรีย์อนุสรณ์ 14
625 เด็กหญิง ชนำภำ วิเศษชำติ มำรีย์พิทักษ์ 14
625 เด็กหญิง ปรำณิสำ สุวรรณกัญญำ อนุบำลธีรำ 14
625 เด็กหญิง ปุณยวีร์ ชัญถำวร อนุบำลบุรีรัมย์ 14
625 เด็กหญิง แทนคุนทร์ิ บุรำณสุข มำรีย์อนุสรณ์ 14
625 เด็กหญิง พิชชำภำ สิมสวย สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 14
625 เด็กหญิง จิดำภำ ควินรัมย์ อนุบำลบุรีรัมย์ 14
625 เด็กหญิง กัญญำณัฐ เหล็กดี มำรีย์อนุสรณ์ 14
625 เด็กหญิง กีรติกำญจน์ สมบูรณ์วัฒนำกุล อนุบำลบุรีรัมย์ 14
625 เด็กหญิง ปุณณภำ พัชรกุลคณำกร มำรีย์อนุสรณ์ 14
625 เด็กชำย จิรพนธ์ จุลเดช มำรีย์อนุสรณ์ 14
625 เด็กหญิง สิริพัชตรำ กุดนอก มำรีย์อนุสรณ์ 14
625 เด็กหญิง กัญญำวีร์ เกณฑ์กลำงดอน มำรีย์อนุสรณ์ 14
625 เด็กชำย พิชิตชัย เทียนวรรณ มำรีย์พิทักษ์ 14
625 เด็กชำย เดชำธร เสียงเพรำะ อนุบำลบุรีรัมย์ 14
625 เด็กชำย ปฐมพงษ์ ผลเจริญ อนุบำลธีรำ 14
625 เด็กชำย รัตนพล มีกุล อนุบำลธีรำ 14
625 เด็กหญิง อรนุช กุลรัมย์ อนุบำลบุรีรัมย์ 14
625 เด็กหญิง พันชิยำภรณ์ วิศิษฏ์ศิลป์ อนุบำลบุรีรัมย์ 14
625 เด็กหญิง วรรณวิสำ ฝ้ำยสิงห์ ฮ่ัวเค้ียว 14
625 เด็กหญิง ธนิดำ พวงเงิน อนุบำลบุรีรัมย์ 14
625 เด็กหญิง กัญชลิกำ ว่องเกียรติไพศำล อนุบำลธีรำ 14
625 เด็กชำย รวีวัชร์ ตีระมำศวณิช มำรีย์อนุสรณ์ 14
625 เด็กหญิง พัณณิตำ พิเรศรัมย์ อนุบำลธีรำ 14
625 เด็กหญิง กุลธิชำ เรืองประโคน อนุบำลบุรีรัมย์ 14
625 เด็กชำย ปุญญพัตน์ ริมะดี มำรีย์อนุสรณ์ 14
625 เด็กชำย ภัทรภณ ธนะนิรันดร์ มำรีย์อนุสรณ์ 14
659 เด็กหญิง ชนำกำนต์ จันทร์เขียว อนุบำลบุรีรัมย์ 12
659 เด็กหญิง ศศิพิมพ์ ฉัตรทัน อนุบำลบุรีรัมย์ 12
659 เด็กชำย นนทกร ขันทะศรี อนุบำลบุรีรัมย์ 12
659 เด็กชำย ศิวัจน์ ไชยอติศำสตร์ มำรีย์อนุสรณ์ 12
659 เด็กหญิง วริษสรำ สุมหิรัญ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 12
659 เด็กชำย พชรพล พิมพ์ทรัพย์ อนุบำลบุรีรัมย์ 12
659 เด็กหญิง ภัสสร สิริประภำกร สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 12
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659 เด็กหญิง เจนจิรำ วิชำดี อนุบำลธีรำ 12
659 เด็กหญิง ปำณิสรำ พนำนุสรณ์ มำรีย์อนุสรณ์ 12
659 เด็กหญิง กมลวรรณ เหมนิธิ ฮ่ัวเค้ียว 12
659 เด็กชำย รัชชำนนท์ คำนศรี อนุบำลบุรีรัมย์ 12
659 เด็กหญิง ณัฏฐณิชำ จันทร์โนนม่วว มำรีย์อนุสรณ์ 12
659 เด็กหญิง นิภำวรรณ พรมมะเสน อนุบำลบุรีรัมย์ 12
659 เด็กชำย ชินพันธ์ุ จันทรำช มำรีย์อนุสรณ์ 12
673 เด็กหญิง อชิรญำ เสง่ียมศักด์ิ อนุบำลธีรำ 11
674 เด็กหญิง นิชำนันท์ พงษ์ศิริศักด์ิ มำรีย์อนุสรณ์ 10
674 เด็กหญิง คุณัชชำ น้อยพลี มำรีย์อนุสรณ์ 10
674 เด็กหญิง อ้ญชิษฐำ นำคชลธี อนุบำลบุรีรัมย์ 10
674 เด็กชำย ปิติภูมิ ปัญญำศรี อนุบำลบุรีรัมย์ 10
674 เด็กหญิง จุฑำรัตน์ เจียมรัมย์ อนุบำลบุรีรัมย์ 10
674 เด็กหญิง จิดำภำ โอษฐ์เจษฎำ มำรีย์อนุสรณ์ 10
680 เด็กหญิง ณัฏฐำ สำยกระสุน อนุบำลบุรีรัมย์ 8
680 เด็กชำย ภัทรภณ ทองเกล้ียง อนุบำลบุรีรัมย์ 8
680 เด็กหญิง ธัญชนก รักษำกิจ อนุบำลบุรีรัมย์ 8
680 เด็กหญิง กชมน สิมหล้ำ อนุบำลล ำปลำยมำศ 8

เด็กชำย กิตติธัช กิตติบดินทร์ มำรีย์อนุสรณ์ 0 ขำดสอบ
เด็กชำย ธนกฤต สำครไทย มำรีย์พิทักษ์ 0 ขำดสอบ
เด็กชำย ณฐกร วงศำสนธ์ิ มำรีย์อนุสรณ์ 0 ขำดสอบ
เด็กชำย ชัชนันท์ นวลจันทร์ มำรีย์พิทักษ์ 0 ขำดสอบ
เด็กชำย พิพัฑฒ์ วิกรเมศกุล มำรีย์พิทักษ์ 0 ขำดสอบ
เด็กชำย อัศวิน สระสงครำม สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 0 ขำดสอบ
เด็กหญิง เสำลักษณ์ นุ่มงำม มำรีย์อนุสรณ์ 0 ขำดสอบ
เด็กหญิง เบญจมำภรณ์ ดูเรืองรัมย์ มำรีย์อนุสรณ์ 0 ขำดสอบ
เด็กชำย ชินวัตร สงสวัสด์ิ มำรีย์อนุสรณ์ 0 ขำดสอบ
เด็กชำย วรจักร วันนำ มำรีย์อนุสรณ์ 0 ขำดสอบ
เด็กชำย สุรัชกร สอนเอก อนุบำลบุรีรัมย์ 0 ขำดสอบ
เด็กชำย ภำณุเมศวร์ พำจันทร์ อนุบำลบุรีรัมย์ 0 ขำดสอบ
เด็กชำย ธรณินทร์ พินิจ มำรีย์อนุสรณ์ 0 ขำดสอบ
เด็กชำย พิชชำกร ปักเคธำติ มำรีย์อนุสรณ์ 0 ขำดสอบ
เด็กชำย คุณภัทร วงศ์โนนง้ิว มำรีย์พิทักษ์ 0 ขำดสอบ
เด็กหญิง ศรันย์พร ค ำพำกุล อนุบำลบุรีรัมย์ 0 ขำดสอบ
เด็กหญิง กนกวรรณ พิทักษ์ชัยธรรม อนุบำลบุรีรัมย์ 0 ขำดสอบ
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เด็กชำย สิรินวชนม์ สุขหนองบึง มำรีย์พิทักษ์ 0 ขำดสอบ
เด็กหญิง พรหมพัสสร สืบเทพ อนุบำลธีรำ 0 ขำดสอบ
เด็กชำย ถิรปภัทร แก้วแกมดำ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 0 ขำดสอบ
เด็กชำย กันต์กวี ปัญญำรัมย์ มำรีย์อนุสรณ์ 0 ขำดสอบ
เด็กหญิง ศศิประภำ เพ่ิมศรี สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 0 ขำดสอบ
เด็กหญิง อำทิตยำ รุ่งโรจน์ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 0 ขำดสอบ
เด็กหญิง เณย์ ชัยอริยวรวัฒน์ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 0 ขำดสอบ
เด็กหญิง สบันงำ อุปจันทร์ มำรีย์อนุสรณ์ 0 ขำดสอบ
เด็กหญิง ศุภนุช เดชวงษำ อนุบำลธีรำ 0 ขำดสอบ
เด็กชำย แทนคุณ ไชยเสนำ มำรีย์พิทักษ์ 0 ขำดสอบ
เด็กชำย ธำรำดล สองเมือง อนุบำลธีรำ 0 ขำดสอบ
เด็กหญิง ปุญญิศำ นิยมทอง มำรีย์อนุสรณ์ 0 ขำดสอบ
เด็กหญิง ณิฌำ โรจน์รัตน์ศิริกุล สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 0 ขำดสอบ
เด็กชำย ภูเบศ ศรีสมบูรณ์ อนุบำลบุรีรัมย์ 0 ขำดสอบ
เด็กหญิง วรำงคณำ ปรองพิมำย มำรีย์อนุสรณ์ 0 ขำดสอบ
เด็กหญิง ชำคริยำ ต้ังบวรธรรมำ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 0 ขำดสอบ
เด็กหญิง ณฐมน พูลสวัสด์ิ แสนสุข 0 ขำดสอบ
เด็กหญิง สุกัญญำ แสนศรี อนุบำลธีรำ 0 ขำดสอบ
เด็กหญิง บุญยำนุช เบอะประโคน อนุบำลบุรีรัมย์ 0 ขำดสอบ
เด็กหญิง ภูริชญำ เมฆะสุวรรณ์ มำรีย์พิทักษ์ 0 ขำดสอบ
เด็กชำย พิชชำกร ปักเคธำติ มำรีย์อนุสรณ์ 0 ขำดสอบ
เด็กหญิง ภัทรวรรณ วิชรินทรำงกูร อนุบำลบุรีรัมย์ 0 ขำดสอบ
เด็กหญิง อำรียำ พำนเหนือ มำรีย์อนุสรณ์ 0 ขำดสอบ
เด็กหญิง กนกลดำ ลิมำธิรักษ์ มำรีย์พิทักษ์ 0 ขำดสอบ
เด็กชำย วชรณันท์ คงประโคน อนุบำลธีรำ 0 ขำดสอบ
นำงสำว อภัษรำ สีหนำท มำรีย์อนุสรณ์ 0 ขำดสอบ

ประกำศผลสอบแข่งขันทักษะคณิตศำสตร์คร้ังท่ี 26  ประจ ำปี 2563
 ระดับช้ันประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยำคม 
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล โรงเรียน คะแนนสอบ หมำยเหตุ
เด็กชำย เตชิต รัตรถำวรกิติ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 0 ขำดสอบ
เด็กชำย ภคภัทร อภัยจิตต์ มำรีย์พิทักษ์ 0 ขำดสอบ
เด็กหญิง เบญญำภำ ผลเกิด มำรีย์อนุสรณ์ 0 ขำดสอบ
เด็กหญิง อมลรดำ ตำกกะโทก ฮ่ัวเค้ียว 0 ขำดสอบ
เด็กชำย ณัชพล ยอดแก้วทะเล อนุบำลธีรำ 0 ขำดสอบ
เด็กหญิง สุรัตน์ติกำนต์ ฉวีวงศ์ อนุบำลพุทไธสง (โอกำสประชำนุกูล) 0 ขำดสอบ

หมำยเหตุ 1. เงินรำงวัลสำมำรถติดต่อขอรับได้ท่ีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ต้ังแต่วันท่ี 18 มกรำคม 2564 เป็นต้นไป
2. เกียรติบัตรสำมำรถดำวโหลดได้ท่ี  www.brp.ac.th

        ประกำศ  ณ วันท่ี  12  มกรำคม  พ.ศ. 2564

                 ว่ำท่ี พ.ต.     
                               (สุพจน์  ธนำนุกูล)
                   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยำคม
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