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เลขท่ี โรงเรียน ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 เด็กหญิง กชพร ซ่ึงเสน มารีย์อนุสรณ์ ๐๖๓ บุคคล
2 เด็กหญิง กนกพร วันทา มารีย์อนุสรณ์ ๐๘๗ บุคคล
3 เด็กหญิง กนกพร ธีระก าธร อนุบาลสุรินทร์ ๒๓๓ บุคคล
4 เด็กหญิง กนกรัตน์ ทะรุนรัมย์ บ้านโคกก่อง ๐๓๗ บุคคล
5 เด็กหญิง กนกวรรณ ฉายาภักดี บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๕๙ บุคคล
6 เด็กหญิง กมลลักษณ์ มณีเฉลิมวงศ์ ฮ่ัวเค้ียว ๓๔๕ บุคคล
7 เด็กหญิง กรกนก เปรมชู ชุมชนบ้านซาด ๓๒๕ ทีม
8 เด็กหญิง กรนันท์ มิสา บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๘๘ บุคคล
9 เด็กชาย กรวิชญ์ วันตะธรรม มารีย์อนุสรณ์ ๐๘๒ บุคคล
10 เด็กชาย กรวิชญ์ เท่ียงธรรม บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๖๗ บุคคล
11 เด็กชาย กฤตชญา ชะตารัมย์ บ้านสตึก ๒๗๓ บุคคล
12 เด็กชาย กฤตเมธ วรสาร พระกุมารมหาสารคาม ๐๒๓ บุคคล
13 เด็กชาย กฤตเมธ บ ารุงไทย ฮ่ัวเค้ียว ๓๓๗ บุคคล
14 เด็กชาย กฤตรัฐ มูลมณี มารีย์อนุสรณ์ ๐๗๕ บุคคล
15 เด็กชาย กฤษฎา จ าปาแดง มารีย์อนุสรณ์ ๓๘๙ บุคคล
16 เด็กชาย ก้องหล้า หม่ันอุตส่าห์ บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๖๘ บุคคล
17 เด็กชาย กอบพัชร ทวีโคตร บ้านสตึก ๒๘๘ บุคคล
18 เด็กหญิง กัญญพัชร พจน์รัมย์ บ้านสตึก ๓๑๙ บุคคล
19 เด็กหญิง กัญญาพัชร ภูมมาลา บ้านกอกโคกวิทยา ๑๙๘ บุคคล
20 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ธูปน้ าค า บ้านปากช่องสนามชัย ๐๓๓ ทีม
21 เด็กหญิง กัณต์ฤทัย จินโจ ทศพรวิทยา ๒๓๗ ทีม
22 เด็กหญิง กันต์กมล อินต๊ะมล มารีย์อนุสรณ์ ๐๙๘ บุคคล
23 เด็กชาย กันตพัชร วรรณสินธ์ ฮ่ัวเค้ียว ๓๕๐ บุคคล
24 เด็กชาย กันตพัฒน์ ติณพันธ์ มารีย์อนุสรณ์ ๐๕๖ ทีม
25 เด็กหญิง กัลญารัตน์ ทูลไธสง บ้านหนองกับ ๓๗๙ ทีม
26 เด็กชาย เทพรัตน์ สุระศรี อนุบาลทรัพย์ปัญญา ๔๑๗ ทีม
27 เด็กหญิง กานต์ชนก กองทอง บ้านสตึก ๒๗๐ บุคคล
28 เด็กหญิง กานต์พิชชา ศรีแสง มารีย์อนุสรณ์ ๐๖๑ บุคคล
29 เด็กหญิง กานติชา โล่นวรัตน์ มารีย์อนุสรณ์ ๐๘๔ บุคคล
30 เด็กชาย กิตติชัย ปริวันตัง บ้านหนองหว้า ๒๑๗ ทีม
31 เด็กหญิง กิตติธัช ฉัตรสันติประภา มารีย์อนุสรณ์ ๔๐๓ บุคคล
32 เด็กชาย กิตติพศ ดงภักดี บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ๓๖๗ บุคคล
33 เด็กชาย กิตติวัฒน์ พุ่มกล้าหาญ บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๓๖ บุคคล
34 เด็กหญิง กีรติกานต์ พันธรรม บ้านสตึก ๒๘๑ บุคคล
35 เด็กชาย กีรวัฒน์ รุ่งโรจน์ มารีย์อนุสรณ์ ๓๘๖ บุคคล
36 เด็กหญิง กุลธิดา ปุราชะโน บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๘๑ บุคคล
37 เด็กหญิง กุลธิดา พิมวัน บ้านสตึก ๒๕๕ ทีม
38 เด็กชาย เกียรติกุล พวงโสน มารีย์อนุสรณ์ ๐๗๗ บุคคล
39 เด็กหญิง ขนิษฐา แข็งขัน อนุบาลแคนดง ๒๔๘ บุคคล
40 เด็กหญิง ขวัญฤดี ชัญถาวร บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ๓๖๔ บุคคล
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เลขท่ี โรงเรียน ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 เด็กหญิง เข็มอัปสร จันทร์ทา บ้านสตึก ๐๔๖ บุคคล
2 เด็กชาย คุณภัทร เยินรัมย์ บ้านหัวช้าง ๐๐๙ บุคคล
3 เด็กชาย โคทาโระ ขาวสะอาด บ้านหนองหว้า ๒๑๘ บุคคล
4 เด็กชาย จักชกร ทองเกิง บ้านสตึก ๒๖๖ บุคคล
5 เด็กชาย จักรภพ ยาวไธสง บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๓๗ บุคคล
6 เด็กชาย จักริน ศรีบุรินทร์ บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ๓๖๕ บุคคล
7 เด็กหญิง จันทรา คะริบรัมย์ มารีย์อนุสรณ์ ๐๘๖ บุคคล
8 เด็กหญิง จันทิมา สังข์ชัย บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ๓๖๐ ทีม
9 เด็กหญิง จารุวรรณ เบียบรัมย์ ฮ่ัวเค้ียว ๓๕๓ บุคคล
10 เด็กหญิง จิญนิจ ชาติมนตรี มารีย์อนุสรณ์ ๐๙๕ บุคคล
11 เด็กชาย จิฐนัต ชุ่มสูงเนิน บ้านท่าเรือ ๐๒๐ บุคคล
12 เด็กหญิง จิณัฐตา ยลไชย อนุบาลธีรา ๒๑๔ บุคคล
13 เด็กชาย จิตตพัฒน์ ลีลัครานนท์ ฮ่ัวเค้ียว ๓๓๔ บุคคล
14 เด็กหญิง จินดามาศ จูกระจ่าง บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๕๗ บุคคล
15 เด็กชาย จิรโชติ กอคูณกลาง บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๗๘ บุคคล
16 เด็กหญิง จิรฐา ป่ินสุวรรณ มารีย์อนุสรณ์ ๐๕๕ ทีม
17 เด็กชาย จิรภาส ชนะพจน์ บ้านกอกโคกวิทยา ๑๙๖ บุคคล
18 เด็กหญิง จิรภิญญา ซ่อนกล่ิน มารีย์อนุสรณ์ ๐๙๗ บุคคล
19 เด็กหญิง จิรภิญญา รัตนวิชัย บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๔๒ บุคคล
20 เด็กชาย จิรวัฒน์ ประกังล าภู บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๗๐ บุคคล
21 เด็กชาย จิรวัฒน์ พิมพาชาติ อนุบาลธีรา ๒๐๖ บุคคล
22 เด็กชาย จิระ โนนสาลี บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๖๙ บุคคล
23 เด็กชาย จิระพงศ์ จ าเริญ อนุบาลแคนดง ๒๕๑ บุคคล
24 เด็กหญิง จิรัตติยา จริยธนกุล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ๑๙๐ บุคคล
25 เด็กหญิง จิราพร จงพูนศรี ชุมชนบ้านซาด ๓๓๐ บุคคล
26 เด็กหญิง จีรภา สังข์ทอง บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ๓๖๙ บุคคล
27 เด็กหญิง จุฑารัตน์ แข็งกล้า บ้านสตึก ๒๙๖ บุคคล
28 เด็กหญิง เจนจิรา โตละหาน บ้านหนองม่วง ๑๑๘ บุคคล
29 เด็กหญิง เจนจิรา สืบนิสัย บ้านสตึก ๓๒๐ บุคคล
30 เด็กหญิง ฉัตรสุดา ชมภูวงศ์ บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๔๓ บุคคล
31 เด็กหญิง ชนกชนม์ นาจ าปา มารีย์อนุสรณ์ ๑๐๖ บุคคล
32 เด็กหญิง ชนกนัญ ศรีไมล์ บ้านสระบัว ๒๓๑ บุคคล
33 เด็กหญิง ชนกวนัน จะแรบรัมย์ ฮ่ัวเค้ียว ๓๔๒ บุคคล
34 เด็กหญิง ชนม์นิภา เงาะล าดวน มารีย์อนุสรณ์ ๐๖๗ บุคคล
35 เด็กหญิง ชนัญธิดา หม่ืนฤทธ์ิ บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๔๔ บุคคล
36 เด็กหญิง ชนาภา ภูวงศ์ ทศพรวิทยา ๒๓๙ ทีม
37 เด็กหญิง ชนิกานต์ หอมหวล บ้านหนองม่วง ๑๑๙ บุคคล
38 เด็กหญิง ชนิกานต์ ทุมมะณี บ้านหนองม่วง ๑๒๔ บุคคล
39 เด็กหญิง ชนิชา เอกจิรพงศ์ มารีย์อนุสรณ์ ๐๖๕ บุคคล
40 เด็กหญิง ชนินทร์พร วัฒนพัฒน์กุลธร อนุบาลแคนดง ๒๔๙ บุคคล
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เลขท่ี โรงเรียน ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 เด็กหญิง ชนิษฐา มหาราช บ้านกระทุ่ม ๔๐๖ ทีม
2 เด็กชาย ชนุดม ราชโทศรี บ้านสตึก ๒๖๗ บุคคล
3 เด็กชาย ชยุตพล อุ่นศิริวงศ์ บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๓๘ บุคคล
4 เด็กชาย ชโยโดม บุญอุ่ม บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ๓๗๑ บุคคล
5 เด็กชาย ชลชาติ บุญมี บ้านโคกก่อง ๐๔๐ บุคคล
6 เด็กหญิง ชลธิชา สุทารัมย์ บ้านสตึก ๒๙๗ บุคคล
7 เด็กชาย ชวิน สเตนเบค มารีย์อนุสรณ์ ๐๘๐ บุคคล
8 เด็กชาย ชาณุ มาตรกลาง บ้านสตึก ๒๖๔ บุคคล
9 เด็กชาย ชิติภัทร จันทร์ฉายทอง อนุบาลบุรีรัมย์ ๑๐๘ บุคคล
10 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ เย่ียมรัมย์ บ้านท่าเรือ ๐๑๓ บุคคล
11 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ เศียรประภัสสร บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๔๑ บุคคล
12 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ซ่ึงสมณกุล บ้านสตึก ๒๙๔ บุคคล
13 เด็กชาย ชิษณุพงษ์ ลาจันทะ บ้านหนองม่วง ๑๑๗ บุคคล
14 เด็กหญิง ชิสา วิโสรัมย์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ๒๓๕ บุคคล
15 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เป่ียมรอด บ้านปากช่องสนามชัย ๐๓๒ ทีม
16 เด็กหญิง ชุติญา อมาตย์เสนา มารีย์อนุสรณ์ ๓๙๕ บุคคล
17 เด็กหญิง โชติกา นาคาธร บ้านสตึก ๓๐๐ บุคคล
18 เด็กหญิง โชติกา ภูงามทอง ฮ่ัวเค้ียว ๓๔๔ บุคคล
19 เด็กหญิง โชติมา บัวทอง บ้านหัวช้าง ๐๐๘ บุคคล
20 เด็กหญิง โชติรส ยิงรัมย์ บ้านท่าม่วง ๐๒๖ ทีม
21 เด็กชาย ไชยวัฒน์ ไชยสุริยงค์ บ้านโคกก่อง ๐๔๒ บุคคล
22 เด็กชาย ญาณวุฒิ ศิรินภาพร บ้านสตึก ๓๐๑ บุคคล
23 เด็กหญิง ญาณัจฉรา ปัดไธสง บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๔๕ บุคคล
24 เด็กหญิง ญาณิสา เมืองสันเทียะ บ้านสตึก ๓๒๒ บุคคล
25 เด็กหญิง ฎิติชญาณ์ บุบผา บ้านกระทุ่ม ๔๐๙ บุคคล
26 เด็กหญิง ฐิตติกาญจน์ แสนกล้า บ้านท่าเรือ ๐๑๑ ทีม
27 เด็กหญิง ฐิตารีย์ ปัญาญาอินทร์ อนุบาลธีรา ๒๐๒ บุคคล
28 เด็กชาย ฐิติกร เสง่ียมศักด์ิ อนุบาลธีรา ๒๑๑ บุคคล
29 เด็กหญิง ฐิติพร ทองจันทร์ บ้านสตึก ๒๙๐ บุคคล
30 เด็กหญิง ฐิรัชญา ยีรัมย์ บ้านขามพิมาย ๒๒๔ ทีม
31 เด็กหญิง ฑิตฐิตา ประสาวะเท บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๘๒ บุคคล
32 เด็กหญิง ณฐเมทินี โสมกูล มารีย์อนุสรณ์ ๓๙๔ บุคคล
33 เด็กหญิง ณปภัช สครรัมย์ มารีย์อนุสรณ์ ๐๖๘ บุคคล
34 เด็กหญิง ณัชชา เหล่าบรรเทา มารีย์อนุสรณ์ ๑๐๒ บุคคล
35 เด็กชาย ณัฏฐนันท์ เครือจันทร์ บ้านหนองม่วง ๑๒๘ บุคคล
36 เด็กหญิง ณัฏฐนิชา พาลาล้ า บ้านสตึก ๒๗๕ บุคคล
37 เด็กชาย ณัฏรชิดา ชัยปัง ฮ่ัวเค้ียว ๓๕๑ บุคคล
38 เด็กชาย ณัฐกร พอบุพผา อนุบาลธีรา ๒๐๐ ทีม
39 เด็กชาย ณัฐชนน เขมะชิต มารีย์อนุสรณ์ ๑๐๔ บุคคล
40 เด็กหญิง ณัฐชนันท์พร พรหนองแสน ฮ่ัวเค้ียว ๓๓๖ บุคคล

ช่ือ-สกุล
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เลขท่ี โรงเรียน ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 เด็กหญิง ณัฐฐพร สุขแจ่ม บ้านหนองกับ ๓๘๐ ทีม
2 เด็กหญิง เกศแก้ว ธรรมรักษา อนุบาลพุทไธสง ๔๑๘ ทีม
3 เด็กหญิง ณัฐณิชา พรหมบุตร มารีย์อนุสรณ์ ๐๖๐ บุคคล
4 เด็กหญิง ณัฐณิชาต์ จันทร์ชูวงศ์ ฮ่ัวเค้ียว ๓๓๙ บุคคล
5 เด็กชาย ณัฐนพ เทือกจอหอ ฮ่ัวเค้ียว ๓๔๐ บุคคล
6 เด็กหญิง ณัฐนรี ศรีวรรณา บ้านสตึก ๒๗๗ บุคคล
7 เด็กหญิง ณัฐนันท์ ดวงภักดีรัมย์ บ้านกอกโคกวิทยา ๑๙๔ ทีม
8 เด็กหญิง ณัฐนิชา ชินขุนทด บ้านสตึก ๒๗๖ บุคคล
9 เด็กชาย ณัฐปกรณ์ นิลแก้ว บ้านสตึก ๒๘๖ บุคคล
10 เด็กชาย ณัฐพล เจษฎาธนาภรณ์ บ้านสตึก ๓๐๒ บุคคล
11 เด็กชาย ณัฐพล อุปแก้ว บ้านกระทุ่ม ๔๑๕ บุคคล
12 เด็กชาย ณัฐภูมิ นนทศิลา บ้านสตึก ๓๐๕ บุคคล
13 เด็กชาย ณัฐเมธี อึงพงษ์พันธ์ อนุบาลธีรา ๒๐๕ บุคคล
14 เด็กชาย ณัฐวงศ์ จันทร์ชูวงศ์ ฮ่ัวเค้ียว ๓๓๘ บุคคล
15 เด็กหญิง ณัฐวดี สีรุ้ง มารีย์อนุสรณ์ ๐๘๕ บุคคล
16 เด็กหญิง ณัฐสุดา ชะตารัมย์ บ้านกระทุ่ม ๔๐๗ ทีม
17 เด็กหญิง ณัถธภร ชิดไธสง มารีย์อนุสรณ์ ๐๖๒ บุคคล
18 เด็กหญิง ณิชมน แก้วดนรี อนุบาลธีรา ๒๐๔ บุคคล
19 เด็กหญิง ณิชานันท์ จันทร์แสง บ้านท่าม่วง ๐๒๘ บุคคล
20 เด็กหญิง ณิชาพัชร์ เพชรเภา บ้านท่าม่วง ๐๒๙ บุคคล
21 เด็กหญิง ดรุณี โยยรัมย์ บ้านท่าเรือ ๐๒๑ บุคคล
22 เด็กชาย ดลณรงค์ ศรีคุณ บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๗๗ บุคคล
23 เด็กหญิง ดุลยภัทร ช านิกล้า บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๖๐ บุคคล
24 เด็กหญิง ตติยา แก้วก้ัน บ้านโคกสิงห์ ๐๐๑ บุคคล
25 เด็กชาย ตรัยคุณ อินทรโสภา ฮ่ัวเค้ียว ๓๔๓ บุคคล
26 เด็กชาย ตฤณ จันทร์สระบัว มารีย์อนุสรณ์ ๒๓๒ บุคคล
27 เด็กชาย ถาวรวัฒน์ ปักษี บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๘๐ บุคคล
28 เด็กหญิง ถิรดา นามจันดี บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๕๘ บุคคล
29 เด็กชาย ทนงศักด์ิ เภาถาวร บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๕๓ บุคคล
30 เด็กชาย ทยากร พิมพ์อุบล มารีย์อนุสรณ์ ๐๙๐ บุคคล
31 เด็กหญิง ทอฝัน รักษา บ้านสตึก ๒๕๖ ทีม
32 เด็กหญิง ทิพกร สุรัมย์ บ้านหนองม่วง ๑๒๑ บุคคล
33 เด็กหญิง ทิพรดา ครีบผา บ้านหนองม่วง ๑๑๕ บุคคล
34 เด็กหญิง ทิพากร งามสง่า บ้านสตึก ๓๑๕ บุคคล
35 เด็กชาย ทิวากร พิมพ์วรรณา บ้านสตึก ๒๗๒ บุคคล
36 เด็กชาย ทีปกร เกาะรัมย์ บ้านหนองหว้า ๒๑๕ ทีม
37 เด็กหญิง เทพธิดา ซาร่าฮิวส์ อนุบาลธีรา ๒๐๙ บุคคล
38 เด็กชาย เทียนทันห์ บุญพร้อม บ้านสตึก ๒๖๕ บุคคล
39 เด็กหญิง แทนญ่า อภิสิทธ์ิเกษม มารีย์อนุสรณ์ ๐๕๙ บุคคล
40 เด็กชาย ธนกฤต ธรรมพินิจกุล มารีย์อนุสรณ์ ๐๙๒ บุคคล

ช่ือ-สกุล
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เลขท่ี โรงเรียน ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 เด็กชาย ธนโชติ โคตพงษ์ บ้านสตึก ๒๘๗ บุคคล
2 เด็กชาย ธนบดี เรือนทอง ทศพรวิทยา ๒๔๑ บุคคล
3 เด็กหญิง ธนพร รากวงษ์ บ้านโคกก่อง ๐๐๗ บุคคล
4 เด็กชาย ธนพล เหรียญสมบูรณ์ บ้านสตึก ๒๕๗ บุคคล
5 เด็กชาย ธนภัทร เพชรห้วย มารีย์อนุสรณ์ ๐๘๑ บุคคล
6 เด็กชาย ธนรัชต์ พัดไธสง บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๓๙ บุคคล
7 เด็กหญิง ธนวนันท์ อ่อนอ่ า บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ๓๗๕ บุคคล
8 เด็กชาย ธนวัฒน์ จงใจงาม ทศพรวิทยา ๒๔๒ บุคคล
9 เด็กชาย ธนวัต วันทา บ้านหนองม่วง ๑๓๒ บุคคล
10 เด็กหญิง ธนัชพร สิงหพีระกุล มารีย์อนุสรณ์ ๐๙๔ บุคคล
11 เด็กหญิง ธนัญชนก โอชารส อนุบาลแคนดง ๔๐๔ บุคคล
12 เด็กหญิง ธนัญชิดา พรมบุตร ฮ่ัวเค้ียว ๓๕๖ บุคคล
13 เด็กชาย ธนากร หงษาวงค์ บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๗๑ บุคคล
14 เด็กชาย ธนากร เจียมรัมย์ บ้านกระทุ่ม ๔๑๔ บุคคล
15 เด็กหญิง ธมนวรรณ เขมะชิต มารีย์อนุสรณ์ ๐๙๓ บุคคล
16 เด็กชาย ธราเทพ วิยะทา ทศพรวิทยา ๒๔๕ บุคคล
17 เด็กหญิง ธวัลพร วรสาร พระกุมารมหาสารคาม ๐๒๔ บุคคล
18 เด็กหญิง ธัญชนก สายทอง บ้านสตึก ๒๖๙ บุคคล
19 เด็กหญิง ธัญชนก เพชรรัตน์ ฮ่ัวเค้ียว ๓๔๗ บุคคล
20 เด็กหญิง ธัญญรัศม์ ลีลัครานนท์ ฮ่ัวเค้ียว ๓๓๒ ทีม
21 เด็กหญิง ธัญญามัย แอบไธสง บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๘๓ บุคคล
22 เด็กหญิง ธัญทิพย์ ศิริไชยบูลย์วัฒน์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ๒๓๖ บุคคล
23 เด็กหญิง ธัญวรัตม์ รุ่งอร่ามศิลป์ มารีย์อนุสรณ์ ๐๕๔ ทีม
24 เด็กหญิง ธันย์นิชา ปิติเรืองสิทธ์ิ มารีย์อนุสรณ์ ๔๐๐ บุคคล
25 เด็กชาย ธันยพงศ์ พรหนองแสน ฮ่ัวเค้ียว ๓๓๑ ทีม
26 เด็กหญิง ธารวิมล ปิดตาทะนัง บ้านหนองม่วง ๑๒๓ บุคคล
27 เด็กหญิง ธิชนันท์ ง้าวไข่น้ า บ้านท่าเรือ ๐๑๘ บุคคล
28 เด็กหญิง ธิติกานต์ ทองสุข บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ๓๗๐ บุคคล
29 เด็กหญิง ธิวาทิพย์ สมพงษ์พันธ์ มารีย์อนุสรณ์ ๔๐๑ บุคคล
30 เด็กชาย ธีทัต ธรรมารุ่งเร่ือง อนุบาลธีรา ๑๙๙ ทีม
31 เด็กชาย ธีรเทพ ศรีตะสังข์ อนุบาลแคนดง ๒๔๗ บุคคล
32 เด็กชาย ธีรเมธ กองชัย บ้านหนองม่วง ๑๑๒ บุคคล
33 เด็กหญิง ธีระติยา เสนารัตน์ บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ๓๕๘ ทีม
34 เด็กชาย ธีระสิทธ์ิ สมอไพร บ้านท่าเรือ ๐๑๐ ทีม
35 เด็กชาย นพวิชญ์ โพธิบัติ บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๗๒ บุคคล
36 เด็กหญิง นภสร นพคุณ มารีย์อนุสรณ์ ๐๖๖ บุคคล
37 เด็กหญิง นภัสนันท์ แสนบุญ มารีย์อนุสรณ์ ๓๙๑ บุคคล
38 เด็กหญิง นภัสวรรณ บัวผัน อนุบาลบุรีรัมย์ ๐๓๑ บุคคล
39 เด็กหญิง นภัสสร หม่ืนฤทธ์ิ บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๔๖ บุคคล
40 เด็กหญิง นรารัตน์ น าปัญญา มารีย์อนุสรณ์ ๐๗๑ บุคคล

ช่ือ-สกุล
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เลขท่ี โรงเรียน ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 เด็กหญิง นฤภร เดือนแจ้งรัมย์ บ้านกอกโคกวิทยา ๑๙๕ ทีม
2 เด็กหญิง นฤมล จ าเริญธรรม บ้านสตึก ๒๙๑ บุคคล
3 เด็กหญิง นลินี มีโชค บ้านโคกก่อง ๐๓๕ บุคคล
4 เด็กหญิง นัฐพร เรียนไธสง บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๔๗ บุคคล
5 เด็กชาย นัฐวุฒิ ป่ินสกุล บ้านหนองหว้า ๒๑๖ ทีม
6 เด็กหญิง นันท์นภัส บุญประคม บ้านสระบัว ๒๒๘ ทีม
7 เด็กหญิง นันทพร จันทะมณี บ้านสตึก ๓๑๖ บุคคล
8 เด็กชาย นันทวัฒน์ เช้ือหงษ์ บ้านสตึก ๓๐๓ บุคคล
9 เด็กหญิง นิชนันท์ สุครพธ์ มารีย์อนุสรณ์ ๓๙๒ บุคคล
10 เด็กหญิง นิชา สว่างจันทร์ บ้านหนองหว้า ๒๒๑ บุคคล
11 เด็กหญิง นิชา โอชารส บ้านขามพิมาย ๒๒๒ ทีม
12 เด็กหญิง นิติมา สีแวง ฮ่ัวเค้ียว ๓๔๖ บุคคล
13 เด็กชาย นิธินันท์ พงษ์พิมาย บ้านกอกโคกวิทยา ๑๙๗ บุคคล
14 เด็กหญิง นิภาพรรณ อาจสัมพันธ์กุล บ้านสตึก ๐๔๔ บุคคล
15 เด็กหญิง นิษฐา แก่นพรม บ้านหนองม่วง ๑๓๓ บุคคล
16 เด็กหญิง บุญญิตา ใจกล้า บ้านสตึก ๓๐๔ บุคคล
17 เด็กหญิง บุญนิษา บุตรดาพันธ์ บ้านท่าม่วง ๐๒๗ ทีม
18 เด็กชาย บุญปวีณ เรืองไพศาล มารีย์อนุสรณ์ ๐๗๓ บุคคล
19 เด็กหญิง บุษราวรรณ โคตรศรีเมือง บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๘๔ บุคคล
20 เด็กหญิง เบญจมาศ บุญเกิด มารีย์อนุสรณ์ ๐๙๖ บุคคล
21 เด็กหญิง เบญญาภา ชมภูพ้ืน บ้านสตึก ๒๗๑ บุคคล
22 เด็กหญิง เบญญาภา ศรีวังกูร มารีย์อนุสรณ์ ๓๙๗ บุคคล
23 เด็กหญิง เบญญาภา ชนุดรัมย์ มารีย์อนุสรณ์ ๓๙๘ บุคคล
24 เด็กชาย ปฏิพล บุญน าพา มารีย์อนุสรณ์ ๓๘๕ บุคคล
25 เด็กชาย ปณัฐกร แก้วดก บ้านสตึก ๒๖๘ บุคคล
26 เด็กหญิง ปณิชา เอกจิรพงศ์ มารีย์อนุสรณ์ ๐๖๙ บุคคล
27 เด็กชาย ปรเมศร์ บ ารุงแคว้น บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ๓๖๑ บุคคล
28 เด็กหญิง ปราณี หวานอารมณ์ บ้านหนองม่วง ๑๑๔ บุคคล
29 เด็กหญิง ปริชาติ คุณเมือง บ้านสตึก ๓๒๑ บุคคล
30 เด็กชาย ปริญญา วงศ์ค า บ้านท่าม่วง ๐๒๕ ทีม
31 เด็กหญิง ปริยาภัทร สุเรณรัมย์ อนุบาลธีรา ๒๑๓ บุคคล
32 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ ขจรศรี ชุมชนบ้านซาด ๓๒๖ ทีม
33 เด็กหญิง ปวิธญา ประภาศรี บ้านกระทุ่ม ๔๑๓ บุคคล
34 เด็กหญิง ปวีณ์นุช ตุงใย บ้านสตึก ๒๘๙ บุคคล
35 เด็กหญิง ปัญญาพร ศิริรัมย์ บ้านสตึก ๓๑๓ บุคคล
36 เด็กชาย ปัณณธร ธนสินชัย สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ๐๒๒ บุคคล
37 เด็กหญิง ปัณณรัตน์ บารมีไชยวัชร์ มารีย์อนุสรณ์ ๐๘๙ บุคคล
38 เด็กหญิง ปัทฐมาภรณ์ สีดวงดี บ้านสตึก ๓๑๔ บุคคล
39 เด็กหญิง ปาณิสรา จันทร์หอม บ้านสตึก ๐๔๗ บุคคล
40 เด็กหญิง ปาณิสรา เกียรติบรรจง มารีย์อนุสรณ์ ๓๙๖ บุคคล

ช่ือ-สกุล
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เลขท่ี โรงเรียน ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 เด็กหญิง ปานรดา วุฒิไชยเกษม ฮ่ัวเค้ียว ๓๕๗ บุคคล
2 เด็กหญิง ปาริชาติ สุพะยุง บ้านสตึก ๒๖๓ บุคคล
3 เด็กหญิง ปาลิตา จ าปาแก้ว บ้านหนองม่วง ๑๓๑ บุคคล
4 เด็กหญิง ปิยณัฐ สังสีแก้ว บ้านสระบัว ๒๒๖ ทีม
5 เด็กชาย ปิยวัตร เนียนไธสง บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๗๙ บุคคล
6 เด็กหญิง ปิยะดา งามสง่า บ้านหนองม่วง ๑๑๖ บุคคล
7 เด็กชาย ปิยะวัฒน์ พัวอุดมเจริญ มารีย์อนุสรณ์ ๐๙๙ บุคคล
8 เด็กหญิง ปุณยาภรณ์ ล้ิมประสิทธ์ิ บ้านสตึก ๒๖๐ บุคคล
9 เด็กหญิง เปรมปวีณ์ วิเศษสัตย์ มารีย์อนุสรณ์ ๐๕๗ บุคคล
10 เด็กหญิง เปรมฤดี โชติช่วง บ้านสตึก ๒๙๘ บุคคล
11 เด็กหญิง ผกามาศ ยุดรัมย์ บ้านหนองม่วง ๑๑๐ ทีม
12 เด็กหญิง ผกามาศ แก้วสันติชัย บ้านหนองม่วง ๑๒๖ บุคคล
13 เด็กชาย พงศ์เทพ อุไรแข อนุบาลแคนดง ๒๕๓ บุคคล
14 เด็กชาย พงศ์สิน มาวิเศษ บ้านปากช่องสนามชัย ๐๓๔ ทีม
15 เด็กชาย พธร สงลา บ้านกระทุ่ม ๔๑๐ บุคคล
16 เด็กชาย พนมกร นิวรัมย์ บ้านหนองกับ ๓๘๓ บุคคล
17 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ จอดนอก วัดหงษ์ ๔๒๑ บุคคล
18 เด็กหญิง พนิตสุภา กลับโก บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๘๗ บุคคล
19 เด็กหญิง พรชฎา เหมเงิน ทศพรวิทยา ๒๔๐ บุคคล
20 เด็กชาย พสิษฐ์ วรรณโกษิตย์ มารีย์อนุสรณ์ ๐๘๓ บุคคล
21 เด็กชาย พสิษฐ์ วรรณโกษิตย์ มารีย์อนุสรณ์ ๒๓๔ บุคคล
22 เด็กหญิง พัชชาภรณ์ สุขรัตน์ บ้านสตึก ๓๐๙ บุคคล
23 เด็กหญิง พัชรพร ลาภมาก ชุมชนบ้านซาด ๓๒๔ ทีม
24 เด็กหญิง พัชราภา วงศ์กล้า บ้านสตึก ๒๗๔ บุคคล
25 เด็กชาย พันธกานต์ เทพนคร มารีย์อนุสรณ์ ๐๗๔ บุคคล
26 เด็กหญิง พิชญา พรมุลา บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ๓๗๒ บุคคล
27 เด็กชาย พิชาภพ เงยวิจิตร มารีย์อนุสรณ์ ๑๐๕ บุคคล
28 เด็กชาย พิทยุตม์ ไชยสุริยงค์ บ้านหนองม่วง ๑๑๓ บุคคล
29 เด็กชาย พิพัฒน์ ศิรพิมลรัตน์ มารีย์อนุสรณ์ ๐๗๘ บุคคล
30 เด็กหญิง พิมญาดา คุณดิลกญาดา ชุมชนบ้านซาด ๓๒๘ บุคคล
31 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส สร้างนา มารีย์อนุสรณ์ ๐๖๔ บุคคล
32 เด็กหญิง พิมรพัตร ขยันชุมนุม บ้านสตึก ๓๐๖ บุคคล
33 เด็กชาย พีรพัฒน์ บ ารุงไทย ฮ่ัวเค้ียว ๓๓๕ บุคคล
34 เด็กชาย พีรวิชญ์ สันตะโภค มารีย์อนุสรณ์ ๐๗๙ บุคคล
35 เด็กชาย พีระพัฒน์ เกรัมย์ มารีย์อนุสรณ์ ๐๗๖ บุคคล
36 เด็กหญิง พุฒิพร โนนไธสง บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๖๕ บุคคล
37 เด็กชาย พูนสุข ชินบุตร บ้านกระทุ่ม ๔๑๑ บุคคล
38 เด็กหญิง เพชรภัสสร นิลนนท์ อนุบาลธีรา ๒๐๗ บุคคล
39 เด็กชาย เพชรภิญโญ ธนศิรินรากร ทศพรวิทยา ๒๔๔ บุคคล
40 เด็กหญิง ภรภัทร ยิงรัมย์ บ้านสตึก ๓๑๐ บุคคล

ช่ือ-สกุล
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เลขท่ี โรงเรียน ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 เด็กหญิง ภัคจิรา หงษ์สุด ฮ่ัวเค้ียว ๓๕๒ บุคคล
2 เด็กหญิง ภัทรธิดา เพาะไธสง บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๖๖ บุคคล
3 เด็กหญิง ภัทรนันท์ แก้วไธสง บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๕๔ บุคคล
4 เด็กหญิง ภัทรนันท์ อาจหนองหว้า บ้านสตึก ๒๙๙ บุคคล
5 เด็กชาย ภัทรพล หงษ์ค ามี มารีย์อนุสรณ์ ๓๙๐ บุคคล
6 เด็กชาย ภัทรานิษฐ์ ส าเภาเพชร บ้านท่าเรือ ๐๑๔ บุคคล
7 เด็กหญิง ภัทราพร เถรี ทศพรวิทยา ๒๓๘ ทีม
8 เด็กหญิง ภัทราพร ล้ิมประสิทธ์ิ อนุบาลแคนดง ๒๕๐ บุคคล
9 เด็กหญิง ภานุมาศ ชาติมนตรี บ้านสตึก ๒๕๘ บุคคล
10 เด็กชาย ภูธิต โฆษิตอัมพรเสนีย์ มารีย์อนุสรณ์ ๑๐๑ บุคคล
11 เด็กชาย ภูเมธ ทรัพย์อุดม มารีย์อนุสรณ์ ๑๐๐ บุคคล
12 เด็กหญิง ภูริชญา ทองใบ บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๘๕ บุคคล
13 เด็กชาย ภูริณัฐ วันดี บ้านนาฝาย ๐๐๒ บุคคล
14 เด็กชาย ภูริทัต ย่อยไธสง บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๗๓ บุคคล
15 เด็กหญิง มธุดา บุญสะอาด บ้านสตึก ๒๗๙ บุคคล
16 เด็กหญิง มนัญชยา ยอดเมิน ชุมชนบ้านซาด ๓๒๙ บุคคล
17 เด็กหญิง มนัสนันท์ ไพเราะ บ้านกระทุ่ม ๔๐๕ ทีม
18 เด็กหญิง มลฤดี กระจ่างจิต บ้านสตึก ๒๕๔ ทีม
19 เด็กหญิง มัลลิกา ชุมศรี บ้านโคกก่อง ๐๓๘ บุคคล
20 เด็กหญิง มัลลิกา หม่ันดอกไม้ บ้านสตึก ๒๙๕ บุคคล
21 เด็กหญิง มาตาณัฏฐากร มีธนสิงหกุล บ้านสตึก ๓๒๓ บุคคล
22 เด็กหญิง มิรันตี ราชธรรมมา บ้านสตึก ๓๑๑ บุคคล
23 เด็กหญิง ยุพารัตน์ นันทะ ฮ่ัวเค้ียว ๓๕๕ บุคคล
24 เด็กหญิง ยุวดา มหาราช บ้านหนองม่วง ๑๓๐ บุคคล
25 เด็กชาย รณภพ รุ่งแจ้ง บ้านหนองม่วง ๑๒๙ บุคคล
26 เด็กหญิง รวิสรา ปานไธสง บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๕๕ บุคคล
27 เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ ชมทอง บ้านท่าเรือ ๐๑๗ บุคคล
28 เด็กหญิง รัชฏาภรณ์ หนองน้ า บ้านสตึก ๐๔๘ บุคคล
29 เด็กชาย รัชพงษ์ พลแดง บ้านสตึก ๐๔๕ บุคคล
30 เด็กชาย รัชพล เกษมวงศ์ บ้านหนองม่วง ๑๓๔ บุคคล
31 เด็กชาย รัตน จันทวงษ์ บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๔๐ บุคคล
32 เด็กหญิง รัตนมณี โฆษณา บ้านสตึก ๓๐๗ บุคคล
33 เด็กหญิง รัตนาพร ณพรานบุญ บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๒๒๕ บุคคล
34 เด็กหญิง รินทร์ลภัส เกียรติวิทยะ ฮ่ัวเค้ียว ๓๓๓ ทีม
35 เด็กหญิง รินรดา การินทร์ ฮ่ัวเค้ียว ๓๔๘ บุคคล
36 เด็กหญิง ลลิตา นาชะอี ฮ่ัวเค้ียว ๓๔๑ บุคคล
37 เด็กชาย วชิรวิทย์ กันรัมย์ มารีย์อนุสรณ์ ๓๘๗ บุคคล
38 เด็กหญิง วรกาญจน์ อินส าราญ บ้านหนองม่วง ๑๒๗ บุคคล
39 เด็กหญิง วรนิฏฐา สร้างไธสง บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๖๑ บุคคล
40 เด็กชาย วรเมธ ปักกาวะลา บ้านหนองหว้า ๒๒๐ บุคคล

ช่ือ-สกุล
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เลขท่ี โรงเรียน ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 เด็กชาย วรรณพงศ์ ศรีจันทร์ บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๗๔ บุคคล
2 เด็กหญิง วรรณวรษา จันละออ มารีย์อนุสรณ์ ๑๐๓ บุคคล
3 เด็กหญิง วรรณวิสา วงศ์ค า บ้านท่าเรือ ๐๑๒ ทีม
4 เด็กหญิง วรรณวิสา สิทธิวงศ์ บ้านขามพิมาย ๒๒๓ ทีม
5 เด็กหญิง วรรณิษา ปราบไธสง มารีย์อนุสรณ์ ๓๙๓ บุคคล
6 เด็กหญิง วรวรรณ วรรณประเก อนุบาลธีรา ๒๐๓ บุคคล
7 เด็กหญิง วรวลัญช์ จันทร์โสภา มารีย์อนุสรณ์ ๐๗๐ บุคคล
8 เด็กชาย วรัญญู ศรีธรรมมา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ๑๙๑ บุคคล
9 เด็กชาย วรากร ชาติมนตรี บ้านท่าเรือ ๐๑๙ บุคคล
10 เด็กหญิง วรางคณา นรสาร บ้านหนองกับ ๔๒๐ บุคคล
11 เด็กชาย กิตติพิชญ์ ภักติยานุวรรตน์ พระกุมาร ๓๘๒ บุคคล
12 เด็กหญิง วราภรณ์ มาขุมเหล็ก บ้านสตึก ๐๕๒ บุคคล
13 เด็กหญิง วรินธร เถรี ทศพรวิทยา ๒๔๖ บุคคล
14 เด็กหญิง วริศรา เจ็นประโคน มารีย์อนุสรณ์ ๐๕๘ บุคคล
15 เด็กชาย วริษฐ์ คงลี มารีย์อนุสรณ์ ๐๗๒ บุคคล
16 เด็กชาย วัฒนา แพงไธสง บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๔๘ บุคคล
17 เด็กหญิง วัรัลยุภา พันธ์ฉลาด บ้านสตึก ๐๕๓ บุคคล
18 เด็กชาย วัสดีกรณ์ ประสาททอง บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๔๙ บุคคล
19 เด็กหญิง วิชญารัตน์ มาลีหวล เทศบาลท่าตูม ๐๐๔ ทีม
20 เด็กหญิง วิมลทิพย์ สังข์ทอง บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ๓๖๓ บุคคล
21 เด็กชาย วีรภาพ อุดทะปา บ้านโคกก่อง ๐๓๙ บุคคล
22 เด็กชาย วีระกิตต์ิ เพ็ชรภูถวิล มารีย์อนุสรณ์ ๐๙๑ บุคคล
23 เด็กชาย วุฒิชัย เขียนเขว้า บ้านสตึก ๒๘๕ บุคคล
24 เด็กชาย ศรรวริศ ศิลา อนุบาลธีรา ๒๐๑ ทีม
25 เด็กหญิง ศรุตา บุตรมาศ บ้านกระทุ่ม ๔๐๘ บุคคล
26 เด็กหญิง ศลิษา พันธุ บ้านหนองกับ ๓๗๘ ทีม
27 เด็กชาย เทพนิมิตร ช านิกล้า อนุบาลพุทไธสง ๔๑๖ ทีม
28 เด็กหญิง ศศิชฎาภรณ์ สุขบัติ บ้านท่าเรือ ๐๑๕ บุคคล
29 เด็กหญิง ศิรประภา ศิลป์ประกอบ บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๘๖ บุคคล
30 เด็กหญิง ศิริภิญญา ยามดี บ้านสตึก ๒๘๒ บุคคล
31 เด็กชาย ศิริลักษณ์ แตงกระโทก บ้านสตึก ๒๙๒ บุคคล
32 เด็กหญิง ศิริวรรณ ตันท้าว บ้านสระบัว ๒๒๗ ทีม
33 เด็กชาย ศิริวัฒน์ กวดแก้ว บ้านโคกก่อง ๐๔๑ บุคคล
34 เด็กหญิง ศิริโสภา อินส าราญ บ้านสตึก ๓๐๘ บุคคล
35 เด็กชาย ศิวะกร ย่ีรัมย์ บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ๓๗๔ บุคคล
36 เด็กชาย ศุภกฤต นพไธสง บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๕๐ บุคคล
37 เด็กชาย ศุภกฤต สุขสบาย มารีย์อนุสรณ์ ๓๘๘ บุคคล
38 เด็กหญิง ศุภกาญจน์ ศรีษาค า บ้านสตึก ๐๔๙ บุคคล
39 เด็กหญิง ศุภพร เกสร บ้านสตึก ๓๑๗ บุคคล
40 เด็กชาย ศุภวิชญ์ จินดาวงศ์ ฮ่ัวเค้ียว ๓๔๙ บุคคล

ช่ือ-สกุล
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เลขท่ี โรงเรียน ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 เด็กชาย ศุภสันห์ กางแก้ว บ้านกอกโคกวิทยา ๑๙๓ ทีม
2 เด็กหญิง ศุภิตา มุ่งนา บ้านสระบัว ๒๒๙ บุคคล
3 เด็กชาย สถาพร เมิดไธสง บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๖๔ บุคคล
4 เด็กชาย สมรรถวีร์ โรจน์สุกิจ บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๗๕ บุคคล
5 เด็กหญิง สมิตานัน สร้อยมุกดา บ้านหนองม่วง ๑๒๐ บุคคล
6 เด็กชาย สรรเพ็ชร อินทรลักษณ์ บ้านสตึก ๒๖๒ บุคคล
7 เด็กหญิง สรินทรา เชวรัมย์ บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ๓๗๓ บุคคล
8 เด็กหญิง สาริศา สุวรรณกัญญา อนุบาลธีรา ๒๐๘ บุคคล
9 เด็กชาย สิทธา บุตยาพงษ์ บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๕๑ บุคคล
10 เด็กชาย สิทธินนท์ ธรรมรส อนุบาลสุรินทร์ ๑๐๗ บุคคล
11 เด็กหญิง สิทธิสินี วีระวงค์ บ้านหนองม่วง ๑๒๕ บุคคล
12 เด็กชาย สิปปนนท์ แหลมทอง บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๕๒ บุคคล
13 เด็กชาย สิรภัทร บุญเหลือ ทศพรวิทยา ๒๔๓ บุคคล
14 เด็กชาย สิรวัชญ์ พรมแสง อนุบาลแคนดง ๒๕๒ บุคคล
15 เด็กหญิง สิริวิมล แก้วใส บ้านหนองม่วง ๑๑๑ ทีม
16 เด็กหญิง สุกัญญา ศาลางาม บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ๓๖๒ บุคคล
17 เด็กหญิง สุจิตรา มาสกุล บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๖๓ บุคคล
18 เด็กหญิง สุจินธร มีทรัพย์ ชุมชนบ้านซาด ๓๒๗ บุคคล
19 เด็กหญิง สุชาดา เจริญทรัพย์ อนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) ๑๙๒ บุคคล
20 เด็กหญิง สุชาวดี ศรีจันทร์ บ้านหนองม่วง ๑๐๙ ทีม
21 เด็กหญิง สุญาดา เมืองแสน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ๑๘๙ บุคคล
22 เด็กหญิง สุทธิกานต์ สามท่า บ้านกระทุ่ม ๔๑๒ บุคคล
23 เด็กหญิง สุพรรษา มาแสง บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ๓๖๘ บุคคล
24 เด็กหญิง สุพิชชา ศรีสะอาด บ้านหนองกับ ๓๘๑ บุคคล
25 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ลักขษร มารีย์อนุสรณ์ ๔๑๙ บุคคล
26 เด็กชาย สุรชัย ศาลางาม บ้านสตึก ๒๘๔ บุคคล
27 เด็กหญิง สุรัตนาวรรณ สุขจิตร์ บ้านสตึก ๒๖๑ บุคคล
28 เด็กหญิง สุรางค์สิริ ดะนุชนาม มารีย์อนุสรณ์ ๓๙๙ บุคคล
29 เด็กหญิง สุลิตา ลาจันทะ บ้านหนองม่วง ๑๓๕ บุคคล
30 เด็กหญิง สุวภัทร เอ่ียมสะอาด บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๕๖ บุคคล
31 เด็กชาย สุวัฒน์ ปุราชะกา บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๗๖ บุคคล
32 เด็กหญิง สุวิชญา พงษ์พันนา บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ๑๖๒ บุคคล
33 เด็กหญิง สุวิมล เสาะโชค บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ๓๗๗ บุคคล
34 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ ปูคะภาค อนุบาลธีรา ๒๑๒ บุคคล
35 เด็กหญิง เสาวภา ศรีสุข บ้านสตึก ๓๑๒ บุคคล
36 เด็กหญิง หน่ึงฤทัย มณีล้ า บ้านสตึก ๒๗๘ บุคคล
37 เด็กหญิง หน่ึงฤทัย ชัญถาวร บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ๓๗๖ บุคคล
38 เด็กหญิง อฆัมศิริ มานะย่ิง บ้านสตึก ๓๑๘ บุคคล
39 เด็กหญิง อชิรญา พิรุณ บ้านสตึก ๐๕๐ บุคคล
40 เด็กหญิง อชิรญาณ์ เศวตเศรนี มารีย์อนุสรณ์ ๔๐๒ บุคคล

ช่ือ-สกุล
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เลขท่ี โรงเรียน ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 เด็กชาย อติคุปต์ พูนม่ัน บ้านสตึก ๒๘๓ บุคคล
2 เด็กชาย อติรุจ พุทธิดิลก บ้านหนองหว้า ๒๑๙ บุคคล
3 เด็กชาย อติวิชญ์ แก้วพลงาม บ้านสตึก ๐๐๓ บุคคล
4 เด็กหญิง รวินท์นิภา อ่อนค า มารีย์อนุสรณ์ ๐๓๗ บุคคล
5 เด็กชาย อนนต์ แสงเสถียร บ้านสตึก ๒๙๓ บุคคล
6 เด็กชาย อนุชา กุลเมือง บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ๓๕๙ ทีม
7 เด็กชาย วริทธร เลไธสง มารีย์อนุสรณ์ ๐๓๙ บุคคล
8 เด็กชาย กิตติคุณ ขันติกุล วัดหงษ์
9 เด็กชาย อภิชัย ไชยบรม บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ๓๖๖ บุคคล
10 เด็กหญิง อภิญญา ทะเลรัมย์ บ้านหนองม่วง ๑๒๒ บุคคล
11 เด็กหญิง อมันตรา ศิลาชัย บ้านสระบัว ๒๓๐ บุคคล
12 เด็กหญิง อรธิรา วิศิลฏ์ศิลป์ ฮ่ัวเค้ียว ๓๕๔ บุคคล
13 เด็กหญิง อรปรียา บุราณสุข มารีย์อนุสรณ์ ๐๘๘ บุคคล
14 เด็กหญิง ออมทอง พิเลิศ เทศบาลท่าตูม ๐๐๖ ทีม
15 เด็กชาย อัครพล นันทรัตน์ บ้านสตึก ๐๕๑ บุคคล
16 เด็กหญิง พัฒน์นรี หงษทอง มารีย์อนุสรณ์ ๐๔๐ บุคคล
17 เด็กหญิง อังศดาร แก้วฉลาด บ้านท่าเรือ ๐๑๖ บุคคล
18 เด็กหญิง อัจฉรียา จงกุล อนุบาลธีรา ๒๑๐ บุคคล
19 เด็กชาย อานุภาพ ยุบรัมย์ บ้านโคกก่อง ๐๔๓ บุคคล
20 เด็กชาย ปณกรณ์ น้อยพรม มารีย์อนุสรณ์ ๐๓๘ บุคคล
21 เด็กหญิง อาภัสสร ทัศวงศ์ บ้านท่าม่วง ๐๓๐ บุคคล
22 เด็กหญิง อารียา โยงรัมย์ บ้านส าโรงพิมาน ๓๘๔ บุคคล
23 เด็กชาย มนัญชัย ชูชัย มารีย์อนุสรณ์ ๐๔๒ บุคคล
24 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ วงษ์ค าจันทร์ เทศบาลท่าตูม ๐๐๕ ทีม
25 เด็กหญิง อินทุอร มัชญิมา บ้านสตึก ๒๕๙ บุคคล
26 เด็กชาย ญาณกร จงนบกลาง มารีย์อนุสรณ์ ๐๔๑ บุคคล
27 เด็กหญิง เอวิตรา ชัยทองดี บ้านสตึก ๒๘๐ บุคคล
28 เด็กหญิง เก้าแก้ว ธรรมรักษา อนุบาลพุทไธสง
29 เด็กหญิง ไอรดา พลทา บ้านโคกก่อง

ช่ือ-สกุล


