
ประกาศโรงเรียนสตึก
ผลการสอบแข่งขันทักษะวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์

ครั้งท่ี 6 ปีการศึกษา 2559 ระดับมัธยมศึกษา

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

สถานทีต่ดิตอ่ รบัรางวลัวนัที่ 16 กุมภาพนัธ ์2560 ณ. หนา้เสาธง เวลา 08.00 น.

กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์อาคารวนาลยั2 หอ้ง 217โรงเรยีนสตกึ

ครูอลัปิรยีา  แกว้กลา้    เบอรโ์ทร 086-7219252

ครูสุนีย ์ไกรปัญญาพงศ ์เบอรโ์ทร 081-7098802

ครูรชัรนิทร ์พทิยานันท ์ เบอรโ์ทร 089-8215791



ที่ โรงเรียน คะแนน ล ำดับทีแ่ข่งขัน

1 เด็กชำย รักษิต  แก้วมะเริง บรีุรัมย์พิทยำคม 86 1

2 เด็กชำย ศุภฤกษ์  สุขดำ บรีุรัมย์พิทยำคม 66 2

3 เด็กหญิง ชนกสุดำ  แซ่อึ้ง สตึก 48 3

4 นำงสำว ณิชกำนต์  รำชประโคน สตึก 46 4

5 นำงสำว อำริษำ  เจริญรัมย์ สตึก 46 4

6 เด็กชำย ปณุณวิช  ใจกล้ำ บรีุรัมย์พิทยำคม 44 6

7 เด็กหญิง พรพรรณทพิย์  วิเศษจุมพล สตึก 44 6

8 เด็กหญิง ศศิกำนต์  เจริญศิริ รมย์บรีุพิทยำคม รัชมังคลำภิเษก 44 6

9 นำงสำว ศยำมล  ยำมดี สตึก 42 9

10 นำงสำว สุนิสำ  พำสวัสด์ิ สตึก 42 9

11 เด็กชำย ธนวัฒน์  พิธำนวรรณกุล สตึก 40 11

12 เด็กชำย ปกรณ์  อยู่เส็ง พุทไธสง 40 11

13 นำงสำว ประสิตำ  สุขจิต สตึก 40 11

14 เด็กหญิง วิภำพร  ไขแสงจันทร์ สตึก 40 11

15 เด็กหญิง กัลยรัตน์  อินทร์ส ำรำญ สตึก 38 15

16 เด็กหญิง ณัฐณิชำ  โพธิมำศ สตึก 38 15

17 เด็กชำย จีรพัฒน์  ฉิมมำ สตึก 36 17

18 เด็กหญิง ชลิตำ  โสบตุร สตึก 36 17

19 เด็กหญิง นันทพร  โนนน้อย สตึก 36 17

20 เด็กหญิง บณัฑิตำ  วันทำ สตึก 36 17

21 เด็กหญิง ประวีรำ  คณำศรี รมย์บรีุพิทยำคม รัชมังคลำภิเษก 36 17

22 เด็กหญิง ปณัณ์นิกษำ  อำจสัมพันธ์กุล สตึก 36 17

23 นำงสำว พนิพร  คอนเพชร สตึก 36 17

24 เด็กหญิง พรทพิำ  จ ำปำทอง บำ้นยะวึก(ผจงรำษฎร์วิทยำคำร) 36 17

25 เด็กหญิง อรอนงค์  อนันตรัมย์ รมย์บรีุพิทยำคม รัชมังคลำภิเษก 36 17

26 เด็กชำย พิสิษฐ์ อึ้งพัฒนำกิจ 36 17

                       ผลการสอบแข่งขันทักษะความสามารถทางคณติศาสตร์ระดับมธัยมศึกษา

ครั้งที่  6 ประจ าปีการศึกษา  2559

โรงเรียนสตึก  อ าเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  สพม. 32

ชือ่ - สกุล



ที่ โรงเรียน คะแนน ล ำดับทีแ่ข่งขัน

27 เด็กหญิง กุลธิดำ  พลสมัคร สตึก 34 27

28 เด็กหญิง จิรภัทร  ทยำนรัมย์ สตึก 34 27

29 เด็กชำย ธรำธร  บวบหอม สตึก 34 27

30 เด็กหญิง กัญญำณัฐ  ใบบง้ สตึก 32 30

31 เด็กชำย กิตติพงษ์  หอมย่ีสุ่น สตึก 32 30

32 เด็กหญิง ญำดำ  วงศ์ทอง สตึก 32 30

33 เด็กหญิง ณัฐชยำ  สโมสร สตึก 32 30

34 เด็กหญิง ธัญญำนินท ์ เกิดขุนทด สตึก 32 30

35 เด็กชำย บวรวิชญ์  บญุมำพิลำ สตึก 32 30

36 เด็กหญิง ปรำรถนำ  โฉมอำจ สตึก 32 30

37 เด็กหญิง มณธิรำ  ศรสุวรรณ์ รมย์บรีุพิทยำคม รัชมังคลำภิเษก 32 30

38 เด็กหญิง ศศิกำนต์  อึ่งชื่น สตึก 32 30

39 เด็กหญิง ศิริรัตน์  จันทรำช สตึก 32 30

40 เด็กชำย สิรวิชญ์  หรัญรัตน์ สตึก 32 30

41 เด็กชำย สุกฤษฏ์ิ  เที่ยงตรง สตึก 32 30

42 เด็กหญิง อนิษำ  กมล สตึก 32 30

43 เด็กหญิง อำรียำ  เจริญนิตย์ สตึก 32 30

44 เด็กหญิง กรวรรณ  ตำมศรีรัมย์ สตึก 30 44

45 นำงสำว กำนต์วรีณ์  ยินดี สตึก 30 44

46 เด็กชำย กิตติชัย  แสนบญุ สตึก 30 44

47 เด็กหญิง ฐิติรัตน์  ทะนงค์ สตึก 30 44

48 เด็กหญิง ณรัญญำ  เกสร สตึก 30 44

49 เด็กชำย ทวิำคำร  ประเสริฐศรี สตึก 30 44

50 เด็กชำย ธนภัทร  ผำพองยุน สตึก 30 44

51 เด็กหญิง บญุทวิำ  ทำทอง สตึก 30 44

ครั้งที่  6 ประจ าปีการศึกษา  2559

                       ผลการสอบแข่งขันทักษะความสามารถทางคณติศาสตร์ระดับมธัยมศึกษา
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ที่ โรงเรียน คะแนน ล ำดับทีแ่ข่งขัน

52 เด็กหญิง พรธิดำ  มีรัตน์ บำ้นหวัฝำย 30 44

53 นำงสำว ภำสินี  แสงศิวะฤทธ์ิ สตึก 30 44

54 เด็กชำย ภูธิปต์  งดงำม สตึก 30 44

55 เด็กหญิง มำริษำ  ตำมสำยสุด สตึก 30 44

56 เด็กชำย รัชชำนนท ์ จันทรำช สตึก 30 44

57 เด็กหญิง วชิรญำณ์  สวนงำม สตึก 30 44

58 เด็กหญิง ศิริวรรณ  ลักษร บำ้นยะวึก(ผจงรำษฎร์วิทยำคำร) 30 44

59 เด็กชำย ศุภชัย  สุรัมย์ สตึก 30 44

60 เด็กหญิง สุนันทำ  สังวำลรัมย์ สตึก 30 44

61 เด็กชำย สุรศักด์ิ  อินส ำรำญ สตึก 30 44

62 เด็กหญิง อริสำ  เจริญย่ิง สตึก 30 44

63 เด็กชำย อำนนท ์ นิ่มนวล สตึก 30 44

64 นำงสำว อำรยำ  ชัยหบตุร สตึก 30 44

65 เด็กหญิง กิตตินันท ์ ช่ำงรัมย์ รมย์บรีุพิทยำคม รัชมังคลำภิเษก 28 65

66 เด็กหญิง ขนิษฐำ  จินดำศรี สตึก 28 65

67 เด็กชำย คณุตม์  ศรีวิเชียร สตึก 28 65

68 เด็กหญิง จุฑำทพิย์  พงษ์ประสำร สตึก 28 65

69 เด็กหญิง ณัฏฐกำนต์  เกียรติเจริญศิริ สตึก 28 65

70 เด็กชำย ณัฐพล  ภิรมย์ ชุมชนบำ้นดอนมนต์ 28 65

71 เด็กหญิง ณัฐภรณ์  เจษฎำธนำภรณ์ สตึก 28 65

72 นำงสำว ตรีชฎำ  งำมสะพร่ัง สตึก 28 65

73 เด็กชำย ธนธิป  ประนินทำ สตึก 28 65

74 เด็กชำย ธัณนวัฒน์  สิมศิริวัฒน์ สตึก 28 65

75 เด็กชำย นนตะชัย  สีระบตุร ชุมชนบำ้นดอนมนต์ 28 65

76 เด็กชำย นวพล  จงประเสริฐ สตึก 28 65

                       ผลการสอบแข่งขันทักษะความสามารถทางคณติศาสตร์ระดับมธัยมศึกษา

ครั้งที่  6 ประจ าปีการศึกษา  2559

โรงเรียนสตึก  อ าเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  สพม. 32
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ที่ โรงเรียน คะแนน ล ำดับทีแ่ข่งขัน

77 เด็กหญิง นิภำวรรณ  เชิดรัมย์ สตึก 28 65

78 เด็กหญิง เบญจวรรณ  เปรมใจ สตึก 28 65

79 เด็กหญิง พรรพัสษำ  จันโท ชุมชนบำ้นดอนมนต์ 28 65

80 เด็กหญิง พัชรินทร์  มีบญุมำก สตึก 28 65

81 เด็กหญิง รุจิรำ  มณีรัตน์ สตึก 28 65

82 เด็กชำย เรืองเดช  บำนชน สตึก 28 65

83 เด็กหญิง วำรุณี  มีพันธ์ุ สตึก 28 65

84 นำงสำว ศจี  หำญธรรม สตึก 28 65

85 เด็กหญิง สุดำรัตน์  วงศ์ทอง สตึก 28 65

86 เด็กชำย อนุตร  คงเพ็ชร สตึก 28 65

87 เด็กหญิง อิศวรำ  พนมรัมย์ สตึก 28 65

88 เด็กหญิง กมลลักษณ์  พันธ์ุยุรำ สตึก 26 89

89 เด็กชำย กิตติภพ  พันธ์มุง ทศพรวิทยำ 26 89

90 เด็กชำย ขจรเกียรติ  โมธรรม สตึก 26 89

91 เด็กชำย ฉัตรทอง  เอี่ยมบ ำรุง สตึก 26 89

92 เด็กหญิง ณัฎฐธิดำ  เอกวงษำ สตึก 26 89

93 เด็กหญิง ณัฐฑ์มล  ย้ิมรัมย์ สตึก 26 89

94 นำย ทฆิัมพร  เกสีสังข์ สตึก 26 89

95 เด็กชำย ธนพล  สุทำรัมย์ สตึก 26 89

96 เด็กหญิง ธิดำรัตน์  ตุลำแสน สตึก 26 89

97 เด็กชำย นันทวัฒน์  ดวงแข สตึก 26 89

98 นำงสำว นิภำพร  บญุทนัเสน สตึก 26 89

99 เด็กหญิง เบญจวรรณ  ช ำรัมย์ สตึก 26 89

100 เด็กชำย ปรวิทย์  ผลรับ สตึก 26 89

101 เด็กชำย ปณัณวิชญ์  โพธิข ำ บรีุรัมย์พิทยำคม 26 89

102 เด็กหญิง พรรณศิริ  หมึกศรี สตึก 26 89

                       ผลการสอบแข่งขันทักษะความสามารถทางคณติศาสตร์ระดับมธัยมศึกษา

ครั้งที่  6 ประจ าปีการศึกษา  2559

โรงเรียนสตึก  อ าเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  สพม. 32
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103 เด็กชำย พลพีร์  สืบเจริญเพชร สตึก 26 89

104 นำย พัสกร  กิริยำดี สตึก 26 89

105 เด็กหญิง ภัทรำพร  ตีระบำล สตึก 26 89

106 เด็กชำย ภำนุวัฒน์  แสงรัมย์ สตึก 26 89

107 เด็กหญิง ยุดีพร  ศรีสุข สตึก 26 89

108 เด็กหญิง วนิดำ  พลสมัคร สตึก 26 89

109 เด็กชำย วีระศักด์ิ  กำแดง บำ้นหวัฝำย 26 89

110 เด็กหญิง ศิริลักษณ์  ขยันชุมนุม สตึก 26 89

111 เด็กหญิง ศิริลักษณ์  ค ำศรี สตึก 26 89

112 เด็กหญิง ศิริวรรณ  คอนเพชร สตึก 26 89

113 เด็กหญิง สกุลทพิย์  มำกมี บำ้นยะวึก(ผจงรำษฎร์วิทยำคำร) 26 89

114 เด็กหญิง สำวิตรี  อินส ำรำญ สตึก 26 89

115 นำงสำว สุธัญญำ  ชัยสิทธ์ิ สตึก 26 89

116 เด็กหญิง สุพิชญำ  วงศ์สุรินทร์ สตึก 26 89

117 นำย สุรศักด์ิ  หอ่ไธสง สตึก 26 89

118 เด็กหญิง เสำวลักษณ์  ภิญโญวัย สตึก 26 89

119 นำย หสันัย  เกตุช้ำง สตึก 26 89

120 นำย อดิเทพ  สรำญบรุุษ สตึก 26 89

121 เด็กหญิง อำภัสรำ  จ ำปำทอง สตึก 26 89

122 เด็กชำย เอกภพ  แก่นรัมย์ สตึก 26 89

123 นำงสำว หนึ่งฤทยั ยำวิใจ 26 89

124 เด็กหญิง กชกร  แปน้ทองหลำง สตึก 24 125

125 เด็กหญิง กมลลักษณ์  มำรศรี สตึก 24 125

126 เด็กหญิง กรกนก  วงษ์ประเสริฐ สตึก 24 125

127 เด็กหญิง กรณิศ  วรรณสุทธะ สตึก 24 125

128 นำงสำว กัญญำรัตน์  เนื้อสะอำด สตึก 24 125

129 เด็กชำย กิตติภำส  พันธ์ุมุง สตึก 24 125

130 นำงสำว กุลณัฐน์  คุณแสน สตึก 24 125

131 นำงสำว เกดมณี  รสหอม สตึก 24 125

132 เด็กหญิง จิตรทวิำ  มีแสวง ชุมชนบำ้นดอนมนต์ 24 125



ที่ โรงเรียน คะแนน ล ำดับทีแ่ข่งขัน

77 เด็กหญิง นิภำวรรณ  เชิดรัมย์ สตึก 28 65

133 เด็กหญิง จุฑำมำศ  กวดแก้ว สตึก 24 125

134 เด็กชำย เจษฎำ  ขวัญทอง สตึก 24 125

135 เด็กหญิง ชลำลัย  หอมเนียม รมย์บรีุพิทยำคม รัชมังคลำภิเษก 24 125

136 เด็กชำย ชลิต  ทำนสละ สตึก 24 125

137 เด็กหญิง ชุติกำญจน์  อินทะนัย สตึก 24 125

138 เด็กหญิง ฐิติยำ  โพนรำช สตึก 24 125

139 นำงสำว ณัฐณิชำ  ชึรัมย์ สตึก 24 125

140 เด็กชำย ณัฐพงศ์  หรัญรัตน์ สตึก 24 125

141 เด็กชำย เด็กชำยปำรมี  ไชยรินทร์ สตึก 24 125

142 เด็กชำย ทรงเดช  ศรีวิรำช สตึก 24 125

143 นำงสำว ทกัษิณำ  ไขทำ สตึก 24 125

144 เด็กชำย ธนกร  กล้วยภักดี สตึก 24 125

145 นำย ธนพนธ์  อุ่นเรือน สตึก 24 125

146 เด็กชำย ธนำ  กระทุ่ม สตึก 24 125

147 เด็กชำย ธำยุกร  ง้ำวไข่น้ ำ สตึก 24 125

148 เด็กชำย ธืรพล  เกือมรัมย์ สตึก 24 125

149 เด็กหญิง นภัสวรรณ  สุดแสน สตึก 24 125

150 เด็กหญิง นวมินทร์  ปำสำทงั สตึก 24 125

151 เด็กหญิง ปริตำ  วงศ์ค ำ สตึก 24 125

152 เด็กหญิง ปำริชำติ  ศรีลำศักด์ิ สตึก 24 125

153 เด็กชำย พงศกร  บญุเทพ สตึก 24 125

154 เด็กหญิง พรหมพรรณ  เจริญสุข บำ้นหนองน้ ำขุ่น 24 125

155 เด็กชำย พลกฤษณ์  ปรัชญพฤทธ์ิ สตึก 24 125

156 เด็กหญิง พัชรี  เขียนมณีวงศ์ สตึก 24 125

157 เด็กหญิง พิมพ์ผกำ  สิงหแ์ก้ว ชุมชนบำ้นดอนมนต์ 24 125
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158 เด็กหญิง พิยะดำ  กองชัย ชุมชนบำ้นดอนมนต์ 24 125

159 เด็กชำย พิสิฐพงศ์  โพยนอก สตึก 24 125

160 เด็กชำย พีรพล  เหลำธนู สตึก 24 125

161 เด็กชำย พีระดล  ดีโนนเมือง สตึก 24 125

162 เด็กชำย ภูบดินทร์  สีลำภำ สตึก 24 125

163 นำย ภูรินท ์ ย่ีรัมย์ สตึก 24 125

164 นำย ภูวนำท  ค ำเภำ สตึก 24 125

165 เด็กหญิง มนัสนันท ์ พลเย่ียม สตึก 24 125

166 นำงสำว มัลลิกำ  ธิธรรมมำ สตึก 24 125

167 เด็กหญิง มินธิกำ  น้อยพรม ชุมชนบำ้นดอนมนต์ 24 125

168 เด็กหญิง รัชดำพร  เหยียดรัมย์ สตึก 24 125

169 นำงสำว รุ้งนภำ  กะกำรดี สตึก 24 125

170 เด็กชำย วทญัญู  คุณมณีวงศ์ สตึก 24 125

171 เด็กหญิง วรรณิภำ  บญุมำแคน สตึก 24 125

172 เด็กชำย วุฒิธรรม  แก้วกำระเกต สตึก 24 125

173 เด็กหญิง ศรุตยำ  สังฆพันธ์ บรีุรัมย์พิทยำคม 24 125

174 นำงสำว ศศิประภำ  เกตสิทธ์ิ สตึก 24 125

175 นำย สหกำนต์  ขุมทอง สตึก 24 125

176 นำงสำว สุธินี  ศรีนำค สตึก 24 125

177 เด็กหญิง สุภัสสร  ด ำริห์ สตึก 24 125

178 เด็กชำย สุรพงษ์  ฝอยเงิน สตึก 24 125

179 เด็กชำย อรรถชัย  ศำลำงำม สตึก 24 125

180 เด็กหญิง อุสำ  บญุอิ้ง สตึก 24 125

181 เด็กชำย พงศ์อมร วัชรวิศิษฏ์ 24 125

182 เด็กหญิง ปยิธิดำ แจมไธสง 24 125
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183 เด็กชำย กรกฤษ  หลักดี สตึก 22 184

184 นำงสำว กฤษณำ  ก่ ำแหล้ สตึก 22 184

185 เด็กหญิง กัลย์สุดำ  วงสำสนธ์ิ สตึก 22 184

186 เด็กหญิง กุลณัฐ  ทมุพร สตึก 22 184

187 เด็กชำย เกียรติณรงค์  ช่วยค้ ำชู สตึก 22 184

188 เด็กหญิง จิตตมำส  สุขประเสริฐ สตึก 22 184

189 เด็กหญิง ญำนิกำ  อ้วนเสมอ สตึก 22 184

190 เด็กหญิง ณัฏฐิดำ  ดีโยธำ สตึก 22 184

191 เด็กหญิง ดนยำ  สำโพนทนั ชุมชนบำ้นดอนมนต์ 22 184

192 เด็กชำย ทศวรรษ  สวัสดี สตึก 22 184

193 เด็กหญิง ทอฝัน  โยสำจันทร์ สตึก 22 184

194 นำย ธนพล  ยุดรัมย์ สตึก 22 184

195 นำงสำว ธนัญญำ  บ ำรุง สตึก 22 184

196 เด็กหญิง ธัญญำรัตน์  เล็งตำมดี สตึก 22 184

197 เด็กหญิง ธัญญำรัตน์  สุภิมำรส สตึก 22 184

198 เด็กหญิง ธัญลักษณ์  อินทร์นอก สตึก 22 184

199 นำย นภัสกร  คดีเวียง บำ้นหวัฝำย 22 184

200 เด็กชำย นฤบดินทร์  ทองแท้ สตึก 22 184

201 เด็กชำย นำวิน  สุดใจ สตึก 22 184

202 เด็กหญิง บงกช  แปน้ทองหลำง สตึก 22 184

203 เด็กหญิง บณัฑิตำ  บญุธรรม สตึก 22 184

204 นำงสำว บษุบำ  สำยสิน สตึก 22 184

205 นำย บรูพำ  ชำรัมย์ สตึก 22 184

206 เด็กหญิง ปณิตำ  พันธ์ุพินิจ สตึก 22 184

207 นำย ประสิทธ์ิ  ใหญ่โสมะนัง บำ้นหวัฝำย 22 184
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208 นำงสำว ปรำณปรียำ  เรืองไพศำล สตึก 22 184

209 เด็กชำย ปรำโมทย์  พะสีรัมย์ สตึก 22 184

210 เด็กหญิง ปยิะทยั  หำญนำ สตึก 22 184

211 เด็กชำย ภำณุพงศ์  ศรีเพ็ง สตึก 22 184

212 นำงสำว ภำวรินทร์  ศำลำงำม สตึก 22 184

213 เด็กชำย มงคล  นิสสัยค้ำ สตึก 22 184

214 นำงสำว มุจรี  แก้วเลือน สตึก 22 184

215 เด็กชำย รุ่งตะวัน  มีทอง ชุมชนบำ้นดอนมนต์ 22 184

216 เด็กหญิง รุ่งนภำ  สนิทสนม สตึก 22 184

217 เด็กหญิง ลักษมี  สัตย์ชุชน สตึก 22 184

218 เด็กหญิง ลักษ์สุดำ  แสวงสุข สตึก 22 184

219 นำย ลำภิน  อังกุระศรี สตึก 22 184

220 นำงสำว วนิดำ  นำมไพร สตึก 22 184

221 เด็กหญิง วรัทยำ  ธนธนำนนท์ สตึก 22 184

222 เด็กหญิง วริษำ  กำศรัมย์ บำ้นยะวึก(ผจงรำษฎร์วิทยำคำร) 22 184

223 นำย วีระพัฒน์  คูสกุล สตึก 22 184

224 เด็กหญิง สุดธี  ใจกล้ำ สตึก 22 184

225 เด็กชำย สุทธิรักษ์  สนรัมย์ สตึก 22 184

226 เด็กชำย สุเมธ  เหล็กศรี สตึก 22 184

227 เด็กชำย สุรชัย  หอมหวล สตึก 22 184

228 เด็กหญิง สุวรรณ  ทรัพย์มำก สตึก 22 184

229 เด็กชำย สุวิสันต์  ช่อชู สตึก 22 184

230 นำงสำว เสำวลักษณ์  ศำลำพิจิตร สตึก 22 184

231 เด็กหญิง โสภำวรรณ  ภำโสดำ สตึก 22 184

232 เด็กหญิง อทติิยำ  อำษำ สตึก 22 184
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233 นำย อนุชำ  แก้วปล่ัง สตึก 22 184

234 เด็กชำย อนุรักษ์  ขันตี บำ้นยะวึก(ผจงรำษฎร์วิทยำคำร) 22 184

235 เด็กหญิง อำรียำ  อินทร์วงศ์ สตึก 22 184

236 นำงสำว กัญกำนต์  ภักด์ิสูงเนิน บำ้นหวัฝำย 20 237

237 เด็กหญิง กัญญำณัฐ  ทะเรืองรัมย์ สตึก 20 237

238 เด็กหญิง กำญจนำภรณ์  เพชรวิสัย สตึก 20 237

239 เด็กหญิง กุลณัฐ  ปะลิเตนัง สตึก 20 237

240 เด็กหญิง ขจีฟ้ำ  มำลำศรี สตึก 20 237

241 เด็กหญิง จันทร์จิรำ  ไชยกันหำ สตึก 20 237

242 เด็กหญิง จันทรำภำ  เกตุมำลำ สตึก 20 237

243 เด็กหญิง ชญำภำ  ฉิมมำ สตึก 20 237

244 นำงสำว ชุติกำญจน์  บตุรวิเศษ สตึก 20 237

245 เด็กหญิง ณัฐณิชำ  อูปแก้ว สตึก 20 237

246 นำงสำว ทพิย์เกษร  ไชยรัมย์ สตึก 20 237

247 นำย ธนกฤต  ปะวะเคสัง สตึก 20 237

248 นำงสำว ธัญจิรำ  สิทธะนะ สตึก 20 237

249 เด็กหญิง ธัญพร  ปะพลัง สตึก 20 237

250 เด็กหญิง ธันวำรัตน์  ผลบรูณ์ สตึก 20 237

251 เด็กหญิง นริศรำ  ทองสิงห์ สตึก 20 237

252 นำย นิธิศ  แหวนวิเศษ สตึก 20 237

253 เด็กหญิง บณัฑิตำ  อบชัย สตึก 20 237

254 เด็กชำย บำรมี  ใสนอก สตึก 20 237

255 นำงสำว ปนิตฐำ  มำฤทธ์ิ สตึก 20 237

256 เด็กหญิง ประกำยแก้ว  เชิดรัมย์ สตึก 20 237

257 เด็กชำย ปริญญำ  ปำปะขัง สตึก 20 237
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258 เด็กหญิง ปยิธิดำ  จิตรแจ้ง สตึก 20 237

259 เด็กชำย พงศกร  ขันสันเทยีะ สตึก 20 237

260 นำงสำว พวงลักษณ์  บญุไทย สตึก 20 237

261 เด็กชำย พัชรพล  สีหำวัฒน์ สตึก 20 237

262 นำงสำว พัณณิตำ  เอกวิเศษ สตึก 20 237

263 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส  ทศัสุคนธ์ สตึก 20 237

264 เด็กหญิง มนต์นภำ  โคตรสีดำ สตึก 20 237

265 เด็กชำย รัตนบดินทร์  กุลโชติ สตึก 20 237

266 เด็กชำย รุ่งเรือง  คงแพ สตึก 20 237

267 เด็กหญิง วนิดำ  ชัยสิทธ์ิ สตึก 20 237

268 นำงสำว วริศรำ  ภูส ำเภำ สตึก 20 237

269 เด็กชำย วีรพัฒน์  หวังชมกลำง สตึก 20 237

270 เด็กหญิง ศิริอักษร  ศรีสง่ำ สตึก 20 237

271 นำย ศุภรัตน์  สมค ำ สตึก 20 237

272 เด็กชำย สนธยำ  ยีรัมย์ สตึก 20 237

273 เด็กหญิง สำวิตรี  หรัญรำช สตึก 20 237

274 เด็กหญิง สิริลักษณ์  พุดบวัดง สตึก 20 237

275 นำงสำว สุทธิดำ  โคลนกระโทก สตึก 20 237

276 เด็กหญิง สุพรรณี  โมกหอม สตึก 20 237

277 เด็กหญิง สุภำวดี  กัญจน์ธนโสภณ สตึก 20 237

278 เด็กหญิง สู่ขวัญ  สุขสบำย บรีุรัมย์พิทยำคม 20 237

279 เด็กหญิง หทยัภัทร  ทองค ำสำร สตึก 20 237

280 นำงสำว อนันตยำ  อินส ำรำญ สตึก 20 237

281 เด็กหญิง อรทยั  ชุมจันทร์ ชุมชนบำ้นดอนมนต์ 20 237

282 เด็กชำย อัมรินทร์  อะช่วยรัมย์ ชุมชนบำ้นดอนมนต์ 20 237
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283 เด็กหญิง อุษำ  จ้อยศักดำ บำ้นยะวึก(ผจงรำษฎร์วิทยำคำร) 20 237

284 เด็กชำย กฤษฎำกรณ์  ภูกะฐิน สตึก 18 285

285 เด็กหญิง กัญญ์วรำ  ผลเจริญ สตึก 18 285

286 เด็กชำย กับตัน แพงภูงำ สตึก 18 285

287 นำงสำว กำนดำ  นำประจัด สตึก 18 285

288 เด็กหญิง ชลินธร  ชะรีรัมย์ สตึก 18 285

289 เด็กหญิง ชุติมณฑน์  ชัยนำ สตึก 18 285

290 เด็กหญิง ณัฏฐ์กฤตำ  สิบรัมย์ สตึก 18 285

291 เด็กหญิง ณัฐณิชำ  ศรีเพ็ง บำ้นยะวึก(ผจงรำษฎร์วิทยำคำร) 18 285

292 เด็กชำย ณัฐวุฒิ  วิเศษศรี สตึก 18 285

293 เด็กชำย ธนกฤต  มีอินทร์ถำ สตึก 18 285

294 เด็กชำย นัฐกร  เขียวเซ็น ชุมชนบำ้นดอนมนต์ 18 285

295 นำงสำว น้ ำทพิย์  ยอดไฟอินทร์ สตึก 18 285

296 เด็กหญิง บญุรักษำ  บำลวรเศรษฐ์ สตึก 18 285

297 เด็กหญิง ปำริชำติ  ตะเกิงผล สตึก 18 285

298 นำงสำว พรรณิภำ  คำมะเชียงพิณ สตึก 18 285

299 เด็กหญิง พรรษชำ  เตชเจริญศรี สตึก 18 285

300 นำย พิพัฒนพงษ์  พลพวก สตึก 18 285

301 เด็กชำย พีรพัฒน์  ศรีงำม สตึก 18 285

302 เด็กชำย เพ็ญฉลอง  อุไรพันธ์ สตึก 18 285

303 เด็กหญิง ไพลิน  อำจกล้ำ สตึก 18 285

304 นำงสำว ภัทรพร  ชินพรม สตึก 18 285

305 นำย ภำนุพงศ์  พูดเพรำะ สตึก 18 285

306 นำงสำว ภำริณี  ดีประเสริฐ สตึก 18 285

307 เด็กชำย ภูมิพัฒน์  โกสุม สตึก 18 285
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308 นำงสำว มัณฑิรำ  สร้อยมุกดำ สตึก 18 285

309 เด็กชำย ระพีวิทย์  เพ็งสอน สตึก 18 285

310 เด็กหญิง รัตนำ  กระทุ่ม สตึก 18 285

311 เด็กหญิง วัชรำกร  วงศ์ไชยำ สตึก 18 285

312 เด็กหญิง วิชชำภรณ์  พลรักษำ สตึก 18 285

313 เด็กหญิง วิภำวี  แก้วชนะ สตึก 18 285

314 เด็กหญิง ศศินำ  นุปำนรัมย์ สตึก 18 285

315 เด็กหญิง ศันสนีย์  ศรีสุข สตึก 18 285

316 นำงสำว สุดำรัตน์  ทองสุทธ์ สตึก 18 285

317 เด็กหญิง สุวรรณี  ต่อทองหลำง สตึก 18 285

318 เด็กหญิง อนัญญำ  ภำชู สตึก 18 285

319 นำย อนิวัฒน์  หมำยงำม สตึก 18 285

320 เด็กหญิง อรปรียำ  เมธำวชิรกูล สตึก 18 285

321 เด็กหญิง ศศิมำ นำแข็งฤทธ์ิ 18 285

322 เด็กหญิง กฤติกำ  บญุพันธ์ สตึก 16 323

323 เด็กชำย กฤษดำ  โสนทอง สตึก 16 323

324 เด็กชำย กันตภณ  ปรำบมำลัย สตึก 16 323

325 เด็กหญิง กุสุมำ  สวนงำม สตึก 16 323

326 เด็กหญิง ณัฐกมล  จิตรโคตร สตึก 16 323

327 เด็กหญิง ดวงมณี  กอยรัมย์ สตึก 16 323

328 เด็กชำย เบญญวัฒน์  ศรีเดช สตึก 16 323

329 เด็กหญิง เบญญำภำ  ศรีษำค ำ สตึก 16 323

330 เด็กหญิง พจนำ  แก่นรัมย์ สตึก 16 323

331 เด็กชำย พันกร  นุ้ยสุข สตึก 16 323

332 เด็กหญิง พิชชำอร  ร่มเย็น สตึก 16 323
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333 เด็กหญิง เฟื่องฟ้ำ  ชุ่มเสนำ สตึก 16 323

334 นำงสำว ภัทรภรณ์  สุทธิเมฆ สตึก 16 323

335 เด็กหญิง นิรมล  บญุเชิด บำ้นยะวึก(ผจงรำษฎร์วิทยำคำร) 16 323

336 เด็กหญิง เมทนิี  ชิดรัมย์ สตึก 16 323

337 เด็กชำย วัชรพันธ์  บรรเลง สตึก 16 323

338 นำย วัชระ  ศำลำงำม สตึก 16 323

339 เด็กหญิง วิลำสินี  สีแดง สตึก 16 323

340 เด็กหญิง ศุภำพิชญ์  รัตนะจันทร์ สตึก 16 323

341 เด็กหญิง สลิล  สุขสบำย บรีุรัมย์พิทยำคม 16 323

342 เด็กหญิง สิริลักษณ์  เทศธรรม สตึก 16 323

343 เด็กหญิง สุดำรัตน์  ชัยชนะ ชุมชนบำ้นดอนมนต์ 16 323

344 เด็กชำย สุพจน์  วงศ์สุรินทร์ สตึก 16 323

345 เด็กหญิง สุพรรษำ  เสนำรักษ์ สตึก 16 323

346 เด็กหญิง สุภำริตำ  ปอ้งค ำ สตึก 16 323

347 เด็กชำย อเล็กซำนเดอร์ ลี คลำร์ค บรีุรัมย์พิทยำคม 16 323

348 เด็กหญิง พลอยจันทร์ ศำลำงำม 16 323

349 เด็กหญิง สรณีย์ หยุดรัมย์ 16 323

350 เด็กชำย คนำวิน  กันหำนุ สตึก 14 351

351 เด็กหญิง จิรำพัชร  รุ่งแจ้ง สตึก 14 351

352 เด็กชำย เจษฎำ  สุขจิตต์ สตึก 14 351

353 เด็กชำย เจษฎำบดินทร์  จันทร์โนนม่วง สตึก 14 351

354 นำงสำว ชนัดดำ  ภูยืด สตึก 14 351

355 เด็กหญิง ชนิดำภำ  เกำะกลำง บำ้นยะวึก(ผจงรำษฎร์วิทยำคำร) 14 351

356 เด็กหญิง ณัชชำ  ฮมภิรัมย์ สตึก 14 351

357 เด็กหญิง ณัฐณิชำ  แข็งฉลำด สตึก 14 351
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358 เด็กหญิง ณัฐนันท ์ โนแก้ว สตึก 14 351

359 เด็กหญิง ทติยำ  พรมบตุร สตึก 14 351

360 นำย พิชัยยุทธ  สวิงรัมย์ สตึก 14 351

361 นำงสำว ภำวิณี  ยุดรัมย์ สตึก 14 351

362 เด็กหญิง ภิรัญญำ  ชุมสิทธ์ิ สตึก 14 351

363 เด็กชำย วัชรำกร  วอดทอง สตึก 14 351

364 เด็กหญิง ศิริวรรณ  จัดรัมย์ ชุมชนบำ้นดอนมนต์ 14 351

365 เด็กชำย ศิริสกุล  เอ็นดู สตึก 14 351

366 เด็กหญิง สุชำนันท ์ โพธ์ิล้อม สตึก 14 351

367 นำงสำว สุธำสินี  ต้นจันทร์ สตึก 14 351

368 เด็กหญิง สุนิตฐำ  สุพศร ชุมชนบำ้นดอนมนต์ 14 351

369 เด็กหญิง โสภีวรรณ  ภำโสดำ สตึก 14 351

370 เด็กหญิง อภิญญำ  ดีรักชำติ สตึก 14 351

371 เด็กหญิง อรวรรณ  ชำติมนตรี สตึก 14 351

372 เด็กหญิง อริญำ  อ่อนหำ้งหว้ำ สตึก 14 351

373 เด็กชำย อัฐกรณ์  ไชคูบอน สตึก 14 351

374 เด็กหญิง อินทริำ  มีแก้ว สตึก 14 351

375 เด็กหญิง ไอศวรรย์  โนนตะชัย สตึก 14 351

376 นำงสำว เบญญำภำ  พลสมัคร สตึก 12 377

377 เด็กหญิง ใบหยก  วรสิงห์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 12 377

378 เด็กหญิง ปนัสยำ  สุถลำ ชุมชนบำ้นดอนมนต์ 12 377

379 เด็กหญิง ภำนุมำศ  ภูค ำศักด์ิ ชุมชนบำ้นดอนมนต์ 12 377

380 เด็กหญิง รจนำ  พนมใหญ่ สตึก 12 377

381 เด็กหญิง รุจีรัตน์  เยรัมย์ สตึก 12 377

382 เด็กหญิง วรัญญำ  ตุระพิภำค สตึก 12 377

383 เด็กหญิง วรัญญำ  พงษ์ผือฮี สตึก 12 377
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384 เด็กหญิง ศรัญญำ  ทำสิงห์ สตึก 12 377

385 นำย สุทธิชัย  พงษ์เถื่อน สตึก 12 377

386 เด็กหญิง โสรยำ  ยุดรัมย์ สตึก 12 377

387 เด็กหญิง อนุธิดำ  แพทย์มด ชุมชนบำ้นดอนมนต์ 12 377

388 เด็กหญิง อริสรำ  วอดทอง บำ้นยะวึก(ผจงรำษฎร์วิทยำคำร) 12 377

389 เด็กหญิง อำรยำ  วอดทอง บำ้นยะวึก(ผจงรำษฎร์วิทยำคำร) 12 377

390 เด็กชำย พงษ์ปกรณ์  ดวงสี สตึก 10 391

391 เด็กหญิง สุธำวัลย์  กันหำนุ สตึก 10 391

392 เด็กหญิง เสำวลักษณ์  มีศรี สตึก 10 391

393 เด็กชำย อัษฎำยุทธ  จำรุสิทธิกุล สตึก 10 391

394 นำย เอกกวี  ยุบรัมย์ สตึก 10 391

395 เด็กหญิง เจนจิรำ  เกษมสุข สตึก 8 396

396 เด็กหญิง สุภำรัตน์  เยรัมย์ สตึก 8 396

397 เด็กชำย ผดุงเกียรติ  จันทำ สตึก 6 398

ชือ่ - สกุล
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