
ประกาศโรงเรยีนสตกึ

ผลการสอบแขง่ขนัทกัษะวดัความสามารถทางคณิตศาสตร ์

คร ัง้ที ่32 ปีการศกึษา 2559 ระดบัประถมศกึษา 

นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต4 และนอกเขตพื้นที่การศึกษา
รางวัลที่ 1 เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา  1,500 บาท   
รางวัลที่ 2 เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา  1,000 บาท   
รางวัลที่ 3 เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา  700 บาท 
ล าดับที่ 4-10 ได้รับเกียรติบัตรชมเชย พร้อมทุนการศึกษา 100 บาท  

สถานทีต่ดิตอ่ รับรางวัลวันที่ 16 กมุภาพันธ ์2560 ณ. หนา้เสาธง 

เวลา 08.00 น.
กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์อาคารวนาลยั2 หอ้ง 217โรงเรยีนสตกึ

ครอูัลปิรยีา  แกว้กลา้    เบอรโ์ทร 086-7219252

ครสูนุีย ์ไกรปัญญาพงศ ์เบอรโ์ทร 081-7098802

ครรูัชรนิทร ์พทิยานันท ์ เบอรโ์ทร 089-8215791



ที่ โรงเรียน คะแนน ล ำดับที่แข่งขัน

1 เด็กชาย ณัฐพงศ์  เหลื่อมล ้า เทศบาลท่าตูม 92 1

2 เด็กชาย ธนภัทร  ใหมกั่นทะ มารยี์อนุสรณ์ 92 1

3 เด็กชาย พสิษฐ์  ชัยอรยิวรวัฒน์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีมัย์ 92 1

4 เด็กหญิง ธัญญรศัม ์ ลีลัครานนท์ ฮ่ัวเคี ยว 90 4

5 เด็กชาย วรโชติ  วงศ์สุขสวัสด์ิ มารยี์อนุสรณ์ 90 4

6 เด็กชาย ชวลิต  จึงอนุวัตร มารยี์อนุสรณ์ 88 6

7 เด็กชาย ธันยพงศ์  พรหนองแสน ฮ่ัวเคี ยว 88 6

8 เด็กชาย ภูมพัิฒน์  บุญมะยา มารยี์อนุสรณ์ 86 8

9 เด็กหญิง วิชญารตัน์  มาลีหวล เทศบาลท่าตูม 86 8

10 เด็กชาย วีรภัทร  ทะยานรมัย์ มารยี์อนุสรณ์ 86 8

11 เด็กชาย ศุธีรวัฒน์  เมธาเนติภัทร มารยี์อนุสรณ์ 86 8

12 เด็กหญิง ภัทรำพร  ลำล่องค ำ เทศบำลทำ่ตูม 84 12

13 เด็กหญิง รุจิรดำ  บชูำรัมย์ มำรีย์อนุสรณ์ 84 12

14 เด็กหญิง ลลิตวดี  ผลเจริญ มำรีย์อนุสรณ์ 84 12

15 เด็กชำย เพชรกล้ำ  ชุ่มกระโทก มำรีย์อนุสรณ์ 82 15

16 เด็กหญิง รัศมน  เกียรติวิทยะ ฮ่ัวเค้ียว 82 15

17 เด็กชำย กษิดิศ  บ ำรุงไทย ฮ่ัวเค้ียว 80 17

18 เด็กชำย เกษม  ตินตะบรุะ มำรีย์อนุสรณ์ 80 17

19 เด็กหญิง ชัชฎำภรณ์  แสงงำมวัฒนำ บำ้นสตึก 80 17

20 เด็กหญิง ธนพรรณ  เสรีสงแสง มำรีย์อนุสรณ์ 80 17

21 เด็กชำย พัชชกร  วิเศษฤทธ์ิ ฮ่ัวเค้ียว 80 17

22 เด็กหญิง วรรัตน์  วิเศษนคร มำรีย์อนุสรณ์ 80 17

23 เด็กชำย กฤตยชญ์  วรเสฏฐ์ฐำกูร มำรีย์อนุสรณ์ 78 23

24 เด็กหญิง ธนัชพร  สิงหะพีระกุล มำรีย์อนุสรณ์ 78 23

25 เด็กหญิง นฤชำ  ศิริพงศำวลี มำรีย์อนุสรณ์ 78 23

26 เด็กหญิง ฐิตำ  เลำอำรีกิจ อนุบำลบรีุรัมย์ 78 23

              ผลการสอบแข่งขันทักษะความสามารถทางคณิตศาสตรร์ะดับประถมศึกษา

ครั งที่  32 ประจ้าปีการศึกษา  2559

โรงเรยีนสตึก  อ้าเภอสตึก  จังหวัดบุรรีมัย์  สพม. 32
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ที่ โรงเรียน คะแนน ล ำดับที่แข่งขัน

27 เด็กหญิง จิรฐำ  ปิ่นสุวรรณ มำรีย์อนุสรณ์ 76 27

28 เด็กหญิง ณัฐวิชญำ  จันทรัศมี บำ้นสตึก 76 27

29 เด็กหญิง ณิชมน  แสนจันทร์ มำรีย์อนุสรณ์ 76 27

30 เด็กหญิง ธัญวรัตน์  รุ่งอร่ำมศิลป์ มำรีย์อนุสรณ์ 76 27

31 เด็กชำย พสิษฐ์  เจริญย่ิง มำรีย์อนุสรณ์ 74 31

32 เด็กหญิง ภัทรดำ  สุภะเสถียร บำ้นสตึก 74 31

33 เด็กชำย วิษณุเวท  แสนเกษม มำรีย์อนุสรณ์ 74 31

34 เด็กชำย จำรุพร  แก้วกั้น บำ้นโคกสิงห์ 72 34

35 เด็กหญิง รินทร์ลภัส  เกียรติวิทยะ ฮ่ัวเค้ียว 70 35

36 เด็กหญิง วิภำดำ  สุวรรณกำญจน์ ฮ่ัวเค้ียว 70 35

37 เด็กชำย คมชำญ  วิเศษนคร มำรีย์อนุสรณ์ 68 37

38 เด็กชำย เตชิต  ต้ังอดุลย์รัตน์ มำรีย์อนุสรณ์ 66 38

39 เด็กหญิง นัตนิชำ  ปั้นทอง บำ้นสตึก 66 38

40 เด็กชำย ปณุยวัจน์  ทนุวรรณ์ บำ้นตะแบงสำมัคคี 66 38

41 เด็กชำย พีรพล  ลักษร บำ้นสตึก 66 38

42 เด็กชำย ภำคภูมิ  ค ำมูลศรี บำ้นหวัฝำย 66 38

43 เด็กหญิง ศุภกร  นพไธสง บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 66 38

44 เด็กหญิง สุภำพร  วิศิษฎ์ศิลป์ อนุบำลพุทไธสง 66 38

45 เด็กชำย ธนภัทร  มหำสำร มำรีย์อนุสรณ์ 66 38

46 เด็กชำย ปณุณวัฒน์  ใจกล้ำ บำ้นสตึก 64 46

47 เด็กชำย ภคภัทร  รดำพันธ์ เทศบำลทำ่ตูม 64 46

48 เด็กหญิง กชพรรณ  ทอนสี บำ้นสตึก 60 48

49 เด็กหญิง จีรนันท ์ หล่ำธรรม บำ้นหนองกับ 60 48

50 เด็กหญิง ณัฐกฤตำ  สิบทศัน์ มำรีย์อนุสรณ์ 60 48

51 เด็กหญิง ดรุณี  มิสำ บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 60 48

52 เด็กหญิง พนิดำ  จำรุทรัพย์สดใส บำ้นยะวึก(ผจงรำษฎร์วิทยำคำร) 60 48
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53 เด็กชำย ภคพล  ทองหล่อ มำรีย์อนุสรณ์ 60 48

54 เด็กหญิง ศุภลักษณ์  มำฤทธ์ิ บำ้นโคกสว่ำง 60 48

55 เด็กหญิง สุพิชชำ  ปำนำลำด มำรีย์อนุสรณ์ 60 48

56 เด็กชำย พสิษฐ์  วรรณโกษิตย์ มำรีย์อนุสรณ์ 60 48

57 เด็กหญิง จิญนิจ  ชำติมนตรี มำรีย์อนุสรณ์ 58 57

58 เด็กหญิง ช่อตะวัน  ไชยสิทธ์ิ อนุบำลบรีุรัมย์ 58 57

59 เด็กชำย ฐิติวัจน์  จิตชัยเจริญกุล บำ้นยะวึก(ผจงรำษฎร์วิทยำคำร) 58 57

60 เด็กหญิง นริศรำ  น้อยถนอม บำ้นส ำโรงพิมำน 58 57

61 เด็กหญิง โยศิตำ  ใจกล้ำ บำ้นโคกสว่ำง 58 57

62 เด็กหญิง วิภำวี  พิทกัษ์เผ่ำสกุล บำ้นสตึก 58 57

63 เด็กชำย ส ำรำญ  วรรณศิลป์ บำ้นหนองม่วง 58 57

64 เด็กหญิง สุชำดำ  เจริญทรัพย์ อนุบำลพุทไธสง 58 57

65 เด็กหญิง อำริสำ  เที่ยงธรรม บำ้นกระทุ่ม 58 57

66 เด็กหญิง ธัญชนก  เพชรรัตน์ ฮ่ัวเค้ียว 56 66

67 เด็กหญิง ธิดำพร  สำมำรถกุล บำ้นปำกช่องสนำมชัย 56 66

68 เด็กหญิง นัฐธำริกำ  กุสิรัมย์ บำ้นสตึก 56 66

69 เด็กหญิง ปนัดดำ  จันทำ บำ้นเบงทำ่ลำด 56 66

70 เด็กชำย ปพนธีร์  ธนะปดั มำรีย์อนุสรณ์ 56 66

71 เด็กชำย ปณัณวิชญ์  จอดนอก วัดหงษ์ 56 66

72 เด็กชำย พิชิตชัย  แก้วศรี บำ้นสตึก 56 66

73 เด็กหญิง ศรัทธนิตย์  เกรัมย์ ฮ่ัวเค้ียว 56 66

74 เด็กหญิง แก้วกล้ำ  ธรรมรักษำ อนุบำลพุทไธสง 56 66

75 เด็กหญิง ดวงรักษำ   อรเพ็ชร วัดบำ้นพลับ 54 75

76 เด็กชำย ธนำกูล  แสนศรี มำรีย์อนุสรณ์ 54 75

77 เด็กหญิง ธมนวรรณ  เขมะชิต มำรีย์อนุสรณ์ 54 75

78 เด็กหญิง นฤชล  ปยุะติ มำรีย์อนุสรณ์ 54 75
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79 เด็กหญิง บษุยมำศ  มั่นเฮง บำ้นหนองม่วง 54 75

80 เด็กหญิง ปฏิมำกำนต์  สมบรูณ์ มำรีย์อนุสรณ์ 54 75

81 เด็กหญิง แพรพลอย  แทน่แก้ว มำรีย์อนุสรณ์ 54 75

82 เด็กหญิง แพรวพลอย  กร ำกระโทก ฮ่ัวเค้ียว 54 75

83 เด็กชำย สุกฤษฏ์ิ  นนทศิลำ บำ้นสตึก 54 75

84 เด็กหญิง ขวัญจิรำ  แดงทมุมำ บำ้นหนองม่วง 52 84

85 เด็กชำย ณัฐวุฒิ  พัดไธสง บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 52 84

86 เด็กชำย ติณณภพ  ปรุงกระโทก บำ้นสตึก 52 84

87 เด็กหญิง ธัญพิชชำ  เมืองจันทร์ มำรีย์อนุสรณ์ 52 84

88 เด็กชำย นันทพิัฒน์  ไชยรัมย์ บำ้นสตึก 52 84

89 เด็กหญิง ปพิชญำ  อินตำ บำ้นสตึก 52 84

90 เด็กหญิง พรชนก  ศำลำงำม บำ้นปำกช่องสนำมชัย 52 84

91 เด็กหญิง ภูริเดช  ประจวบสุข วัดบำ้นพลับ 52 84

92 เด็กหญิง วรนุช  วีระพันธ์ บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 52 84

93 เด็กหญิง เกศแก้ว  ธรรมรักษำ อนุบำลพุทไธสง 52 84

94 เด็กหญิง ชญำนิน  ศรีชำติ บำ้นสตึก 50 94

95 เด็กหญิง ตีรณำ  โสมสุข ฮ่ัวเค้ียว 50 94

96 เด็กหญิง ธนิดำ  สังข์ทอง บำ้นยะวึก(ผจงรำษฎร์วิทยำคำร) 50 94

97 เด็กหญิง ปรินดำ  นำมทะจันทร์ บำ้นสตึก 50 94

98 เด็กหญิง มำริษำ  ดนุชนำม ชุมชนบำ้นสะแก 50 94

99 เด็กชำย รัษฎำกร  ศิริวงศ์พำนิช บำ้นสตึก 50 94

100 เด็กหญิง วรัชยำ  ยอดอำจ บำ้นสตึก 50 94

101 เด็กหญิง ศิริรัตน์  เช่นรัมย์ บำ้นกระทุ่ม 50 94

102 เด็กหญิง สุภัทรตรำ  เพชรสุระ บำ้นเบงทำ่ลำด 50 94

103 เด็กหญิง สุริยำ  บญุเติม บำ้นหนองกับ 50 94

104 เด็กชำย เทพนิมิต  ช ำนิกล้ำ อนุบำลพุทไธสง 50 94
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105 เด็กหญิง กนกพร  บ ำรุง บำ้นสตึก 48 105

106 เด็กหญิง กำนต์ธิดำ  เทยีมทะนงค์ บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 48 105

107 เด็กชำย กิตติธัช  ผุยโพนทนั บำ้นหนองปลำแดก 48 105

108 เด็กหญิง ธนัญชนำ  ไชยสุริยงค์ บำ้นสตึก 48 105

109 เด็กหญิง ธัญวรัตน์  ทนงอำจ บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 48 105

110 เด็กชำย สินธนำ  จ่ำพุลี บำ้นเบงทำ่ลำด 48 105

111 เด็กหญิง อภิชญำ  จีระวัฒน์สุข บำ้นสตึก 48 105

112 เด็กหญิง กนกพร  รุ่งรัตน์พงศ์ ฮ่ัวเค้ียว 46 112

113 เด็กหญิง กุลธิดำ  ตุ้มนอก บำ้นหนองกับ 46 112

114 เด็กหญิง จิระณำ  ชื่นชม ชุมชนบำ้นสะแก 46 112

115 เด็กหญิง ญำณิศำ  ธรรมิภักด์ิ บำ้นสตึก 46 112

116 เด็กหญิง ดุจหทยัชนก  ทองธนำวัฒน์ ฮ่ัวเค้ียว 46 112

117 เด็กชำย พีรพัฒน์  ช่ำงฉลำด บำ้นหนองม่วง 46 112

118 เด็กชำย เศรษฐวุฒิ  แยกสันเทยีะ บำ้นสตึก 46 112

119 เด็กหญิง สุทธญำณ์  พิรัมย์ มำรีย์อนุสรณ์ 46 112

120 เด็กหญิง เกศกนก  ลือไธสง บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 44 120

121 เด็กหญิง ณทรงพร  ทองกู้เกียรติกูล ฮ่ัวเค้ียว 44 120

122 เด็กหญิง ทพิวรรณ  กมลพันธ์ บำ้นตะแบงสำมัคคี 44 120

123 เด็กชำย ธนรัตน์  คะรวนรัมย์ ชุมชนบำ้นสะแก 44 120

124 เด็กหญิง นันทน์ลิน  มีขอบทอง บำ้นโคกสว่ำง 44 120

125 เด็กหญิง ปยิมำศ  พรมศรี บำ้นหนองน้ ำขุ่น 44 120

126 เด็กหญิง พรรณวดี  สุขหนองบงึ บำ้นสตึก 44 120

127 เด็กหญิง พิณผกำ  กระสังรัมย์ บำ้นกระทุ่ม 44 120

128 เด็กชำย พีรภัทร  ศำลำงำม บำ้นส ำโรงพิมำน 44 120

129 เด็กหญิง รุ่งนภำ  มีทอง ชุมชนบำ้นดอนมนต์ 44 120

130 เด็กหญิง ศิรินำถ  ศำลำงำม บำ้นส ำโรงพิมำน 44 120
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131 เด็กชำย อธิวัฒน์  สิมศิริวัฒน์ วัดบำ้นพลับ 44 120

132 เด็กหญิง กมลเนตร  พำนทอง ฮ่ัวเค้ียว 42 132

133 เด็กชำย จิรวัฒน์  ศำลำงำม บำ้นส ำโรงพิมำน 42 132

134 เด็กชำย ณัฐวุฒิ  ช้อนศรี บำ้นสตึก 42 132

135 เด็กหญิง ธนัญชญำ  ไชยสุริยงค์ บำ้นสตึก 42 132

136 เด็กชำย พิรพัฒน์  ศรีอุดม บำ้นหวัฝำย 42 132

137 เด็กหญิง รพินทน์ิภำ  เนื้อไม้หอม มำรีย์อนุสรณ์ 42 132

138 เด็กหญิง สัตยำ  สนหอม บำ้นยะวึก(ผจงรำษฎร์วิทยำคำร) 42 132

139 เด็กหญิง กนิษฐำ  จันทร์นอก บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 40 139

140 เด็กหญิง จิรำพร  แก้วผำสุข ชุมชนบำ้นสะแก 40 139

141 เด็กชำย เจษฎำ  แสนโคตร ฮ่ัวเค้ียว 40 139

142 เด็กหญิง ชนำกร  ชำมนตรี วัดบำ้นพลับ 40 139

143 เด็กหญิง ณัฐฐิญำ  กฤตอ ำพัน มำรีย์อนุสรณ์ 40 139

144 เด็กชำย ธเนศพล  ปฏิสำ บำ้นยะวึก(ผจงรำษฎร์วิทยำคำร) 40 139

145 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์  แทนพรม บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 40 139

146 เด็กหญิง ธิดำรัตน์  หล้ำกุล บำ้นตะแบงสำมัคคี 40 139

147 เด็กหญิง พิจิตรำ  มะติยำภักด์ิ ทศพรวิทยำ 40 139

148 เด็กหญิง ภัทรดำ  เพำะไธสง บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 40 139

149 เด็กชำย ภูริทตั  ย่อยไธสง บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 40 139

150 เด็กชำย วชิรวิชย์  เลำวเกียรติ ฮ่ัวเค้ียว 40 139

151 เด็กหญิง สำวิตรี  ยิงรัมย์ วัดบำ้นพลับ 40 139

152 เด็กหญิง อำทติยำ  แหลมทอง บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 40 139

153 เด็กหญิง ศิรภัสสร  พรมบตุร อนุบำลพุทไธสง 40 139

154 เด็กชำย กิตติพงษ์  ค ำมะณี บำ้นหนองปลำแดก 38 154

155 เด็กหญิง กิตติยำ  หงษ์ทอง บำ้นหนองกับ 38 154

156 เด็กหญิง ขนิษฐำ  มหำรำช บำ้นกระทุ่ม 38 154
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157 เด็กหญิง จำรุชลักษณ์  กองกูล บำ้นสตึก 38 154

158 เด็กหญิง ณัฐชนันทพ์ร  พรหนองแสง ฮ่ัวเค้ียว 38 154

159 เด็กชำย ธนพล  เหรียญสมบรูณ์ บำ้นสตึก 38 154

160 เด็กหญิง นันชญำกร  สุขรัตน์ บำ้นสตึก 38 154

161 เด็กหญิง นิชำดำ  ศำลำงำม บำ้นส ำโรงพิมำน 38 154

162 เด็กหญิง ปยิะธิดำ  กมลพันธ์ บำ้นตะแบงสำมัคคี 38 154

163 เด็กชำย พิสิษฐ์  ทองธรรมสิริ ฮ่ัวเค้ียว 38 154

164 เด็กหญิง ศิริณดำ  ผำยพิมพ์ ฮ่ัวเค้ียว 38 154

165 เด็กชำย ศุภกฤต  เกตุภูเขียว ฮ่ัวเค้ียว 38 154

166 เด็กชำย ศุภวิชญ์  จินดำวงศ์ ฮ่ัวเค้ียว 38 154

167 เด็กชำย อนุวัฒน์  ชัยเศรษฐี วัดบำ้นพลับ 38 154

168 เด็กหญิง จิรภิญญำ  จันทร์ดำกุล ฮ่ัวเค้ียว 36 168

169 เด็กชำย เจตนิพัทธ์  โชติยำ บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 36 168

170 เด็กหญิง ชมอักษร  ศรีตะวัน มำรีย์อนุสรณ์ 36 168

171 เด็กหญิง พิมพ์สินี  ดิษสงค์ บำ้นหนองปลำแดก 36 168

172 เด็กหญิง พิรุณรัตน์  จันทอง บำ้นยะวึก(ผจงรำษฎร์วิทยำคำร) 36 168

173 เด็กชำย เพชรพิรุฬ  พักสวัสด์ิ บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 36 168

174 เด็กชำย ภูรินทร์  ศรีมะเรือง บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 36 168

175 เด็กหญิง วรรณนิษำ  พุดจีบ บำ้นโคกสว่ำง 36 168

176 เด็กชำย วรัท  ล้ิมศักด์ิชัยกิจ ฮ่ัวเค้ียว 36 168

177 เด็กหญิง ศิริกำนดำ  ศรีสมบรูณ์ บำ้นยะวึก(ผจงรำษฎร์วิทยำคำร) 36 168

178 เด็กหญิง ศิริวรรณ  แจ่มเที่ยงตรง บำ้นหวัฝำย 36 168

179 เด็กชำย สมรรถวีร์  โรจน์สุกิจ บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 36 168

180 เด็กหญิง สำลินี  พวงสุข บำ้นยะวึก(ผจงรำษฎร์วิทยำคำร) 36 168

181 เด็กชำย สิทธิชัย  อินต๊ะเสน บำ้นยำงน้ ำใส 36 168

182 เด็กหญิง จันทรำ  คะริบรัมย์ มำรีย์อนุสรณ์ 34 182
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183 เด็กชำย จิรัฐิติ  ถุนนอก ทศพรวิทยำ 34 182

184 เด็กหญิง จุฑำรัตน์  จ่ำพุลี บำ้นสตึก 34 182

185 เด็กหญิง ชัชฎำพร  ปำปะขัง บำ้นตะแบงสำมัคคี 34 182

186 เด็กชำย ญตติพงษ์  นวพิตร ฮ่ัวเค้ียว 34 182

187 เด็กหญิง ดุลยภัทร  ช ำนิกล้ำ บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 34 182

188 เด็กชำย ตฤน  จันทร์สระบวั มำรีย์อนุสรณ์ 34 182

189 เด็กหญิง ทพิวรรณ  ดีล้อม บำ้นตะแบงสำมัคคี 34 182

190 เด็กหญิง ธีระติยำ  เสนำรัตน์ บำ้นยะวึก(ผจงรำษฎร์วิทยำคำร) 34 182

191 เด็กชำย ปริญำ  อินธิกำย บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 34 182

192 เด็กชำย พสธร  ย่อยไธสง บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 34 182

193 เด็กชำย ภพธร  สีหำมำตย์ บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 34 182

194 เด็กหญิง รัตนำพร  ณ พรำนบญุ บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 34 182

195 เด็กหญิง สุจิรำ  ชัยศร บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 34 182

196 เด็กหญิง สุจิรำ  มำสกุล บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 34 182

197 เด็กหญิง สุวิชญำ  พงษ์พันนำ บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 34 182

198 เด็กหญิง อรัญญำ  ลุนลำด บำ้นหนองน้ ำขุ่น 34 182

199 เด็กหญิง กวินธิดำ  วงศำสนธ์ิ ชุมชนบำ้นสะแก 32 199

200 เด็กชำย คมกริช  วรรณศิลป์ บำ้นยะวึก(ผจงรำษฎร์วิทยำคำร) 32 199

201 เด็กหญิง จีรนันท ์ ค ำผำเยือง บำ้นปำกช่องสนำมชัย 32 199

202 เด็กหญิง ณัฐนิชำ  สอนบญุชู บำ้นยะวึก(ผจงรำษฎร์วิทยำคำร) 32 199

203 เด็กหญิง ตติยำ  แก้วกั้น บำ้นโคกสิงห์ 32 199

204 เด็กชำย นครินทร์  สัมฤทธ์ิ บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 32 199

205 เด็กหญิง บษุรำวรรณ  โคตรศรีเมือง บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 32 199

206 เด็กชำย พงศธร  โยงรัมย์ บำ้นส ำโรงพิมำน 32 199

207 เด็กหญิง รินรดำ  กำรินทร์ ฮ่ัวเค้ียว 32 199

208 เด็กหญิง วรำพรรณ  จันทร์มณี บำ้นหนองกับ 32 199
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209 เด็กหญิง สิริพร  ยำรัมย์ บำ้นตะแบงสำมัคคี 32 199

210 เด็กหญิง สิริลักษณ์  หล่ำไธสง บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 32 199

211 เด็กหญิง อฐิติยำ  ตุ้ยตะคุ บำ้นหนองกับ 32 199

212 เด็กหญิง อโนทยั  สิทธ์ิจันทร์ บำ้นสตึก 32 199

213 เด็กหญิง จุฑำลักษ์  ภักดีจุ บำ้นสตึก 30 213

214 เด็กชำย โชคดี  สัมฤทธ์ิ บำ้นยะวึก(ผจงรำษฎร์วิทยำคำร) 30 213

215 เด็กหญิง ณิชำรีย์  คะดีเวียง ชุมชนบำ้นสะแก 30 213

216 เด็กชำย เทพทตั  แมงไธสง บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 30 213

217 เด็กหญิง นลินนิภำ  อภัยศรี บำ้นหนองกับ 30 213

218 เด็กชำย นวรัตน์  อภัยภักดี ชุมชนบำ้นดอนมนต์ 30 213

219 เด็กหญิง ปำนรดำ  วุฒิไชยเกษม ฮ่ัวเค้ียว 30 213

220 เด็กหญิง ปำลิตำ  เย็นไธสง บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 30 213

221 เด็กหญิง พนิตสุภำ  กลับโก บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 30 213

222 เด็กหญิง พิชชำภำ  แสวงสุข บำ้นสตึก 30 213

223 เด็กหญิง ภัทรวรรณ  นำมลิวัน บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 30 213

224 เด็กหญิง ศรุตำภัทร  เวชกำรกุล ฮ่ัวเค้ียว 30 213

225 เด็กชำย สหรัฐ  แพนไธสง บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 30 213

226 เด็กหญิง สุดำพร  ศรีทอง บำ้นหนองม่วง 30 213

227 เด็กหญิง ขนิษฐำ  ผิวทอง บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 28 227

228 เด็กหญิง ชุติกำญจน์  รอบแคว้น อนุบำลแคนดง 28 227

229 เด็กชำย ณัฐภัทร  มำรัตนย์ ฮ่ัวเค้ียว 28 227

230 เด็กหญิง ณัฐิดำ  ยำวไธสง บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 28 227

231 เด็กหญิง ธิดำรัตน์  ถึงแสง บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 28 227

232 เด็กชำย นพคุณ  ติณนรเศรษฐ์ บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 28 227

233 เด็กหญิง นฤมล  เครือจันทร์ วัดบำ้นพลับ 28 227

234 เด็กหญิง นิธิดำ  กลมเกล้ียง ฮ่ัวเค้ียว 28 227
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235 เด็กหญิง นุชวรำ  ปอ้งชำลี บำ้นโคกสว่ำง 28 227

236 เด็กหญิง บณัฑิตำ  สุภลภักดี บำ้นโคกสว่ำง 28 227

237 เด็กชำย ปฏิพล  โมงไธสง บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 28 227

238 เด็กชำย ปฏิพล  สนองหงอก บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 28 227

239 เด็กหญิง ประภัสสร  กุลดำรัมย์ บำ้นกระทุ่ม 28 227

240 เด็กชำย ปยิวัฒน์  เนียนไธสง บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 28 227

241 เด็กหญิง มนัสนันท ์ ไพเรำะ บำ้นกระทุ่ม 28 227

242 เด็กหญิง รัตติกำล  พลยำงนอก บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 28 227

243 เด็กหญิง วรนิฏฐำ  สร้ำงไธสง บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 28 227

244 เด็กหญิง วิระดำ  พลมีศักด์ิ บำ้นหวัฝำย 28 227

245 เด็กหญิง สิริวิมน  ผลมีศักด์ิ บำ้นยะวึก(ผจงรำษฎร์วิทยำคำร) 28 227

246 เด็กหญิง สุวรรณษำ  แก้วผง บำ้นสตึก 28 227

247 เด็กหญิง เสำวภำ  สมภักดี บำ้นยำงน้ ำใส 28 227

248 เด็กชำย อนำวิล  พรมฮำด มำรีย์อนุสรณ์ 28 227

249 เด็กชำย อนำวิล  มำดี บำ้นกระทุ่ม 28 227

250 เด็กหญิง กฤติยำณี  ชนะกำญจน์ บำ้นยำงน้ ำใส 26 250

251 เด็กหญิง กิ่งแก้ว  พำนเชียงศรี บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 26 250

252 เด็กหญิง ฐิติชญำน์  บบุผำ บำ้นกระทุ่ม 26 250

253 เด็กหญิง ณัฐณิชำ  ฉลำดเจน ฮ่ัวเค้ียว 26 250

254 เด็กหญิง ธนัชชำ  ภูมิพันธ์ บำ้นสตึก 26 250

255 เด็กหญิง พรหมพฤกษำ  ฤกษ์ชัย ฮ่ัวเค้ียว 26 250

256 เด็กชำย ภัทรพล  เพ็ชรภูวงศ์ บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 26 250

257 เด็กหญิง มนัสวีร์  เจียรัมย์ ฮ่ัวเค้ียว 26 250

258 เด็กหญิง วัลย์วิภำ  ทองวิจิตรแสง บำ้นหนองกับ 26 250

259 เด็กชำย วุฒิภัทร  ยำงคูบู่ บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 26 250

260 เด็กชำย สภำพร  เมิดไธสง บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 26 250
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261 เด็กหญิง กนกวรรณ  ฉำยำภักดี บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 24 261

262 เด็กหญิง จำรุพงษ์  วิชัย ชุมชนบำ้นดอนมนต์ 24 261

263 เด็กชำย จิรโชติ  กอคูณกลำง บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 24 261

264 เด็กชำย จิระ  โนนสำลี บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 24 261

265 เด็กหญิง ณัฐพร  ปดัไธสง บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 24 261

266 เด็กชำย ณัฐวุฒิ  ทองมอญ บำ้นยำงน้ ำใส 24 261

267 เด็กหญิง ธนัญชนก  โอชำรส อนุบำลแคนดง 24 261

268 เด็กหญิง ธิดำรัตน์  เทยีมทะนงค์ บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 24 261

269 เด็กชำย ปกรณ์เกียรติ  แอบไธสง บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 24 261

270 เด็กหญิง พุฒิพร  โนนไธสง บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 24 261

271 เด็กหญิง สุพรรณิกำร์  สุดำวรรณ บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 24 261

272 เด็กหญิง สุวภัทร  ตุ่นคุ้ย บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 24 261

273 เด็กหญิง หฤทยั  สีเขียว บำ้นยำงน้ ำใส 24 261

274 เด็กหญิง อชิธญำ  วุฑฒิชัยพันธ์ อนุบำลทรัพย์ปญัญำ 24 261

275 เด็กหญิง อรอนงค์  แสงวังทอง บำ้นยำงน้ ำใส 24 261

276 เด็กชำย กิตติคุณ  ขันติกุล วัดหงษ์ 22 276

277 เด็กหญิง ณัฏฐณิชำ  เจริญรำช บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 22 276

278 เด็กหญิง ทชิำดำ  สอนดี บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 22 276

279 เด็กหญิง ธิดำรัตน์  ศำลำงำม บำ้นยำงน้ ำใส 22 276

280 เด็กหญิง ณัฐธิดำ  พรมมงคล บำ้นโคกสว่ำง 20 280

281 เด็กชำย วัฒนำ  ปรุำถำนัง บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 20 280

282 เด็กหญิง อัญวีณ์  วงศ์จอม มำรีย์อนุสรณ์ 20 280

283 เด็กหญิง ชญำนี  เทยีมทะนงค์ บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 18 283

284 เด็กหญิง ณัฐสุดำ  ดวงศรี บำ้นหนองน้ ำขุ่น 18 283

285 เด็กชำย ธนพร  มุดไธสง บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 18 283

286 เด็กชำย ธนภัทร  พร้อมไธสง บำ้นยำงน้ ำใส 18 283
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287 เด็กหญิง ธิดำอัปสร  เมืองอิน อนุบำลแคนดง 18 283

288 เด็กหญิง ภัทรธิดำ  เพำะไธสง บำ้นคู(คุรุศิษย์วิทยำคำร) 18 283

289 เด็กชำย กันตพงศ์  ดวงเข็ม ทศพรวิทยำ 16 289

290 เด็กหญิง มณีรัตน์  สระมอญ บำ้นยำงน้ ำใส 12 290

ชื่อ - สกุล
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