
ห้องท่ี  1 ห้อง441
ล ำดับท่ี โรงเรียน ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 เด็กหญิง กชกร  พรหมด ำรง สตึก บุคคล    1/1
2 เด็กหญิง กชกร             แป้นทองหลำง สตึก บุคคล 3/2
3 เด็กหญิง กนกพร  บ ำรุง สตึก บุคคล    1/1
4 เด็กหญิง กมลลักษณ์  พันธ์ุยุรำ สตึก บุคคล     3 / 1
5 เด็กหญิง กมลลักษณ์       มำรศรี สตึก บุคคล 3/3
6 เด็กหญิง กมลวรรณ  บุญโสม สตึก บุคคล   2 / 4
7 เด็กหญิง กรกนก         วงษ์ประเสริฐ สตึก บุคคล 3/3
8 เด็กหญิง กรณิศ          วรรณสุทธะ สตึก บุคคล 3/3
9 เด็กหญิง กรธฤช        สมรูป สตึก บุคคล 3/5
10 เด็กหญิง กรวรรณ      ตำมศรีรัมย์ สตึก บุคคล 3/2
11 เด็กชำย กฤตกร ค ำพัน ทศพรวิทยำ บุคคล
12 เด็กหญิง กฤตพร        ชัยศรีสมุทร สตึก บุคคล 3/4
13 เด็กหญิง กฤติกำ       บุญพันธ์ สตึก บุคคล 3/2
14 เด็กหญิง กฤติยำกร  สินธุพงษ์ สตึก บุคคล 3/5
15 เด็กชำย กฤษฎำ       สุทธิสำร สตึก บุคคล 3/5
16 เด็กหญิง กัญญ์วรำ       ผลเจริญ สตึก บุคคล 3/2
17 เด็กหญิง กัญญำรัตน์ ชัญถำวร บ้ำนยะวึก บุคคล
18 เด็กหญิง กัญญำลักษณ์  สีทำดี สตึก บุคคล 3/4
19 เด็กหญิง กัญญำวีร์  พิมพ์ศักด์ิ สตึก บุคคล 3/3
20 เด็กชำย กัมปนำท  ของเลิศ สตึก บุคคล 3/5
21 เด็กหญิง กัลยรัตน์  อินทร์ส ำรำญ สตึก บุคคล 2/3
22 เด็กหญิง กัลย์สุดำ  วงสำสนธ์ิ สตึก บุคคล 3/3
23 เด็กหญิง กำญจนำภรณ์  เพชรวิสัย สตึก บุคคล 3/3
24 เด็กหญิง กำมิน  ซำร่ำ  มำเชียโร สตึก บุคคล 3/4
25 เด็กชำย กิตติชัย ขวัญทอง สตึก บุคคล   2 / 4
26 เด็กชำย กิตติภำส  พันธ์ุมุง สตึก บุคคล 2/1
27 เด็กชำย กีรติ มีแก้ว บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
28 เด็กหญิง กีรติกำ บุญประสำท บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
29 เด็กหญิง กุลณัฐ  ปะลิเตนัง สตึก บุคคล     3 / 1
30 เด็กหญิง กุลธิดำ  พลสมัคร สตึก บุคคล     3 / 1
31 นำย เกรียงศักด์ิ มงคลดี บ้ำนหนองเกำะ บุคคล
32 เด็กหญิง เกลียวเกตุ แช่มช่ืน บ้ำนยะวึก บุคคล
33 เด็กชำย ขจรเกียรติ  โมธรรม สตึก บุคคล 3/2
34 เด็กหญิง ขจีฟ้ำ  มำลำศรี สตึก บุคคล 3/2
35 เด็กหญิง ขนิษฐำ  จินดำศรี สตึก บุคคล     3 / 1
36 เด็กหญิง ขวัญจิรำ เนริกูล บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
37 เด็กหญิง ขวัญจิรำ  บัวเฟือง สตึก บุคคล 3/5
38 เด็กหญิง ขวัญพิชชำ  จันทคำม สตึก บุคคล 3/3
39 เด็กหญิง คณำทิพย์  โนนน้อย สตึก บุคคล 3/5
40 เด็กหญิง จณิตตำ  ชัยม่ัน สตึก บุคคล 3/5
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ห้องท่ี  2 ห้อง442
ล ำดับท่ี โรงเรียน ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 เด็กหญิง จันทกำนต์ จันทร์ฉำยทอง บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
2 เด็กหญิง จันทนำ  ไลไธสง สตึก บุคคล 3/4
3 เด็กหญิง จันทร์จิรำ  พะสีรัมย์ สตึก บุคคล    1/1
4 เด็กหญิง จันทรำภำ  เกตุมำลำ สตึก บุคคล 2/1
5 เด็กชำย จำรุพร  แก้วก้ัน สตึก บุคคล    1/2
6 เด็กหญิง จิรภัทร  ทยำนรัมย์ สตึก บุคคล 3/2
7 เด็กหญิง จิรำภำ  ดำทอง สตึก บุคคล   2 / 4
8 เด็กหญิง จีรำภำ  ดำทอง สตึก บุคคล 2/3
9 เด็กหญิง จุฑำทิพย์  พงษ์ประสำร สตึก บุคคล 2/1
10 เด็กหญิง จุฑำมำศ  โสภำพ สตึก บุคคล 3/4
11 เด็กหญิง จุฑำรัตน์  จ่ำพุลี สตึก บุคคล    1/1
12 เด็กหญิง จุฬำรัตน์  ธิธรรมมำ สตึก บุคคล    1/1
13 เด็กหญิง จุฬำลักษณ์  สอนศักดำ สตึก บุคคล 3/4
14 เด็กหญิง เจนจิรำ  เกษมสุข สตึก บุคคล 2/1
15 เด็กชำย เจษฎำบดินทร์  จันทร์โนนม่วง สตึก บุคคล     3 / 1
16 เด็กชำย เฉลิมเกียรติ  ทวีชำติ สตึก บุคคล 3/4
17 เด็กหญิง ชญำนิน  ศรีชำติ สตึก บุคคล    1/1
18 เด็กหญิง ชญำภำ  ฉิมมำ สตึก บุคคล     3 / 1
19 เด็กหญิง ชฎำพร  ฉิมมำ สตึก บุคคล 2/2
20 เด็กหญิง ชนกสุดำ  แซ่อ้ึง สตึก บุคคล 2/1
21 เด็กชำย ชนะศึก  อำษกิจ สตึก บุคคล 3/5
22 เด็กหญิง ชนัดดำ พิพวนนอก สตึก บุคคล 2/3
23 เด็กชำย ชนำธิป  บุญยืด สตึก บุคคล 2/2
24 เด็กหญิง ชนำภำ  ใจงำม สตึก บุคคล   2 / 4
25 เด็กหญิง ชนิกำนต์  ครองยุติ สตึก บุคคล 3/2
26 เด็กหญิง ชนิกำนต์  ศิริเวช สตึก บุคคล 3/5
27 เด็กหญิง ชนิดำภำ เกำะกลำง บ้ำนยะวึก บุคคล
28 เด็กชำย ชโนทัย  ตำเมือง สตึก บุคคล 3/4
29 เด็กหญิง ชลธิฌำ  ยำมรัมย์ สตึก บุคคล 3/5
30 เด็กชำย ชลิต  ทำนสละ สตึก บุคคล 3/2
31 เด็กหญิง ชลิตำ  โสบุตร สตึก บุคคล     3 / 1
32 เด็กชำย ชวลิต จึงอนุวัตร บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
33 เด็กชำย ชำนนท์ รุ่งรัตนพงศ์ ทศพรวิทยำ บุคคล
34 เด็กหญิง ชินำธิป  สุวรรณชำตรี สตึก บุคคล 3/3
35 เด็กชำย ชิษณพงศ์ ประคองใจ บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
36 เด็กชำย ชิษณุพงศ์  ชีพไธสง สตึก บุคคล 3/3
37 เด็กหญิง ชุติกำญจน์  สำยชมภู สตึก บุคคล    1/1
38 เด็กชำย ญำณวุฒิ กุงไธสง บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
39 เด็กหญิง ญำณัจฉรำ  ดีโยธำ สตึก บุคคล 2/2
40 เด็กหญิง ญำดำ  วงศ์ทอง สตึก บุคคล 2/3
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ช่ือ-สกุล



ห้องท่ี  3 ห้อง443
ล ำดับท่ี โรงเรียน ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 เด็กหญิง ฐิตำภำ เตียงงำ
2 เด็กหญิง ฐิติกร  วินำรัมย์ สตึก บุคคล 3/3
3 เด็กหญิง ฐิติยำ  โพชรำช สตึก บุคคล 2/3
4 เด็กชำย ฐิติวัจน์ จิตชัยเจริญกุล บ้ำนยะวึก บุคคล
5 เด็กหญิง ณฐพร  จันโท สตึก บุคคล 3/4
6 เด็กชำย ณพดนัย ตันจำตุรนต์ บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
7 เด็กชำย ณรงค์ชัย  ศรีสง่ำ สตึก บุคคล 3/4
8 เด็กหญิง ณรัญญำ  เกษร สตึก บุคคล 3/2
9 เด็กหญิง ณัฏฐธิดำ  ดีโยธำ สตึก บุคคล     3 / 1
10 เด็กหญิง ณัฐกมล  จิตรโคตร สตึก บุคคล 2/3
11 เด็กชำย ณัฐกมล  มูลมณี สตึก บุคคล 3/4
12 เด็กหญิง ณัฐชยำ  สโมสร สตึก บุคคล     3 / 1
13 เด็กหญิง ณัฐชำ เครือยศ ทศพรวิทยำ บุคคล
14 เด็กชำย ณัฐชำนนท์  คุณแสน สตึก บุคคล 3/4
15 เด็กหญิง ณัฐฑ์มล  ย้ิมรัมย์ สตึก บุคคล     3 / 1
16 เด็กหญิง ณัฐณิชำ ศรีเพ็ง บ้ำนยะวึก บุคคล
17 เด็กหญิง ณัฐณิชำ สอนบุญชู บ้ำนยะวึก บุคคล
18 เด็กหญิง ณัฐณิชำ  แข็งฉลำด สตึก บุคคล     3 / 1
19 เด็กหญิง ณัฐธิดำ  เหลืองอร่ำม สตึก บุคคล   2 / 4
20 เด็กหญิง ณัฐพร  กล้ำแข็ง สตึก บุคคล   2 / 4
21 เด็กหญิง ณัฐภรณ์  เจษฎำธนำภรณ์ สตึก บุคคล     3 / 1
22 เด็กหญิง ณิชกมล วงศ์สุขสวัสด์ิ บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
23 เด็กหญิง ณิชมน แสนจันทร์ บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
24 เด็กหญิง ดวงมณี  กอยรัมย์ สตึก บุคคล     3 / 1
25 เด็กชำย ดิลกธรรม น้ ำทอง สตึก บุคคล 2/3
26 เด็กหญิง เด็กหญิงกัญญำรัตน์  รักสมบัติ สตึก บุคคล 3/4
27 เด็กหญิง เด็กหญิงลักษมี  สัตย์ชุชน สตึก บุคคล 3/2
28 เด็กชำย ทนุเดช  อ่อนเพลีย สตึก บุคคล   2 / 4
29 เด็กชำย ทศกรรณ  มำศเลิง สตึก บุคคล 3/4
30 เด็กหญิง ธนพรรณ เสรีสงแสง บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
31 เด็กชำย ธนพล  สุทำรัมย์ สตึก บุคคล 2/1
32 เด็กชำย ธนภัทร์ มหำสำร บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
33 เด็กชำย ธนรัตน์  พันธ์ฉลำด สตึก บุคคล 3/3
34 เด็กชำย ธนวัฒน์  พิธำนวรรณกุล สตึก บุคคล     3 / 1
35 เด็กชำย ธนสิษฎ์ พงศ์พณิช บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
36 เด็กชำย ธนัช เจตะวัฒนะ บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
37 เด็กชำย ธนำกูล  แสนศรี สตึก บุคคล    1/1
38 เด็กชำย ธนำธิษณ์ รัตนำถำวร บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
39 เด็กหญิง ธนิกำนต์  ยืนย่ิง สตึก บุคคล 3/4
40 เด็กชำย ธนิสร วิโสรัมย์ บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล

ช่ือ-สกุล
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ห้องท่ี  4 ห้อง 444
ล ำดับท่ี โรงเรียน ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 เด็กหญิง ธมนวรรณ  เปรมชู สตึก บุคคล 2/3
2 เด็กชำย ธรำธร  บวบหอม สตึก บุคคล     3 / 1
3 เด็กหญิง ธัญญเรศ  หอมหวล สตึก บุคคล 3/5
4 เด็กหญิง ธัญญำรัตน์  สุภิมำรส สตึก บุคคล 2/1
5 เด็กหญิง ธัญพร  ปะพลัง สตึก บุคคล 2/1
6 เด็กหญิง ธัญพิชชำ เมืองจันทร์ บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
7 เด็กชำย ธัณนวัฒน์  สิมศิริวัฒน์ สตึก บุคคล     3 / 1
8 เด็กชำย ธำยุกร  ง้ำวไข่น้ ำ สตึก บุคคล     3 / 1
9 เด็กหญิง ธิดำรัตน์  ลินทอง สตึก บุคคล 2/3
10 เด็กหญิง ธิดำรัตน์  ตุลำแสน สตึก บุคคล 3/3
11 เด็กชำย ธีรไนย  สูงห้ำงหว้ำ สตึก บุคคล 3/5
12 เด็กชำย ธีรพล  ภูมิดง สตึก บุคคล 3/5
13 เด็กชำย ธีรภัทร  ชำวนำ สตึก บุคคล 3/5
14 เด็กชำย ธืรพล  เกือมรัมย์ สตึก บุคคล 3/3
15 เด็กชำย นภัสรพี อุตมะโภคิน บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
16 เด็กหญิง นภัสวรรณ  สุดแสน สตึก บุคคล 2/3
17 เด็กหญิง นฤชำ ศิริพงศำวลี บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
18 เด็กหญิง นฤมล            โพธ์ิคู่ สตึก บุคคล 3/2
19 เด็กหญิง นัฏฐำ      ค ำด้วง สตึก บุคคล 3/2
20 เด็กชำย นัฐวุฒิ         หอมหวำน สตึก บุคคล 3/3
21 เด็กหญิง นัตนิชำ  ป้ันทอง สตึก บุคคล    1/1
22 เด็กชำย นันทพงศ์ เรืองสุขศรีวงศ์ บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
23 เด็กหญิง นันทพร      โนนน้อย สตึก บุคคล 3/2
24 เด็กหญิง นันทรัตน์ คองน้อย ชุมชนบ้ำนดอนมนต์ บุคคล
25 เด็กชำย นันทวัฒน์  ดวงแข สตึก บุคคล 3/3
26 เด็กชำย นำคินทร์  จันทร์เต้ีย สตึก บุคคล 3/4
27 เด็กหญิง นิภำวรรณ   เชิดรัมย์ สตึก บุคคล 3/3
28 เด็กหญิง นิรมล บุญเชิด บ้ำนยะวึก บุคคล
29 เด็กหญิง ในหยก วรสิงห์ สำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม บุคคล
30 เด็กหญิง บงกช  แป้นทองหลำง สตึก บุคคล     3 / 1
31 เด็กหญิง บริสุทธ์ิ        สุนทรัตน์ สตึก บุคคล 3/2
32 เด็กชำย บวรวิชญ์  ต้ังบูรพำจิตร์ สตึก บุคคล 2/1
33 เด็กชำย บำรมี  ใสนอก สตึก บุคคล 3/3
34 เด็กหญิง บุญทิวำ  ทำทอง สตึก บุคคล 3/2
35 เด็กหญิง บุญรักษำ  บำลวรเศรษฐ์ สตึก บุคคล     3 / 1
36 เด็กหญิง บุณยนันท์ ปทุมทอง บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
37 เด็กหญิง ปกิตตำ สีหำวะบุตร บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
38 เด็กหญิง ปฏิพร ฉลูรัตน์ บ้ำนยะวึก บุคคล
39 เด็กหญิง ปณิถำ สวัสดี บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
40 เด็กชำย ปพนธีร์  ธนะปัด สตึก บุคคล    1/1

ช่ือ-สกุล
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ห้องท่ี  5 ห้อง446
ล ำดับท่ี โรงเรียน ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 เด็กหญิง ปภำวี เรืองสุขศรีวงศ์ บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
2 เด็กชำย ปรเมษฐ์ แสงสำรพันธ์ โนนสูงศรีธำนี บุคคล
3 เด็กหญิง ประกำยแก้ว  เชิดรัมย์ สตึก บุคคล 3/2
4 เด็กหญิง ประกำยทิพย์ ยอดดี บ้ำนยะวึก บุคคล
5 เด็กหญิง ปรำรถนำ       โฉมอำจ สตึก บุคคล 3/3
6 เด็กหญิง ปริตำ  วงศ์ค ำ สตึก บุคคล     3 / 1
7 เด็กหญิง ปรินดำ  นำมทะจันทร์ สตึก บุคคล    1/1
8 เด็กหญิง ปริยำกร ชะนอบรัมย์ บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
9 เด็กชำย ปรีชำ        บุญสะอำด สตึก บุคคล 3/4
10 เด็กหญิง ปัญญำพร  ยุบรัมย์ สตึก บุคคล    1/1
11 เด็กหญิง ปัณณ์นิกษำ  อำจสัมพันธ์กุล สตึก บุคคล     3 / 1
12 เด็กหญิง ปำรมี          ไชยรินทร์ สตึก บุคคล 3/2
13 เด็กหญิง ปำริชำติ      ตะเกิงผล สตึก บุคคล 3/3
14 เด็กหญิง ป่ินมณี      ปัญญำ สตึก บุคคล 3/4
15 เด็กหญิง ปิยธิดำ       จิตรแจ้ง สตึก บุคคล 3/3
16 เด็กหญิง ปิยพัชร  ศรีงำม สตึก บุคคล   2 / 4
17 เด็กหญิง ปิยะนัทธ์ วิเศษสมบัติ บ้ำนท่ำม่วง บุคคล
18 เด็กชำย ผดุงเกียรติ  จันทำ สตึก บุคคล 3/3
19 นำย พงศกร สุวรรณแสง บ้ำนหนองเกำะ บุคคล
20 เด็กชำย พงศ์ชนัญญ์ วงษ์วิจิตสุข บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
21 เด็กชำย พงษ์พิสุทธ์ิ  ปฏิยำภัตร์ สตึก บุคคล 3/5
22 เด็กหญิง พนิดำ จำรุทรัพย์สดใส บ้ำนยะวึก บุคคล
23 เด็กหญิง พรทิพำ จ ำปำทอง บ้ำนยะวึก บุคคล
24 เด็กหญิง พรนิภำ หนองเหล็ก บ้ำนหัวช้ำง บุคคล
25 เด็กหญิง พรรณวดี  สุขหนองบึง สตึก บุคคล    1/1
26 เด็กหญิง พรสุดำ สำยสิงห์ สตึก บุคคล    1/1
27 เด็กชำย พลกฤษณ์  ปรัชญพฤทธ์ิ สตึก บุคคล 2/1
28 เด็กชำย พลพีร์  สืบเจริญเพชร สตึก บุคคล 2/1
29 เด็กชำย พสิษฐ์ ชัยอริยวรวัฒน์ บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
30 เด็กหญิง พัชริดำ        อุดมพร สตึก บุคคล 3/4
31 เด็กชำย พันกร  นุ้ยสุข สตึก บุคคล     3 / 1
32 เด็กชำย พำยุ            ต้นจำน สตึก บุคคล 3/5
33 เด็กหญิง พิชชำดำ        เดชำรัมย์ สตึก บุคคล 3/4
34 เด็กหญิง พิชญ์สินี      งำมสะพร่ัง สตึก บุคคล 3/4
35 เด็กหญิง พิชำพร โสมกูล พยัคฆภูมิวิทยำคำร บุคคล
36 เด็กหญิง พิชำมญช์ุ      ธนำศัยกุล สตึก บุคคล 3/2
37 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส  ทัศสุคนธ์ สตึก บุคคล     3 / 1
38 เด็กหญิง พิมพ์อัปสร     วงค์ษำเทียม สตึก บุคคล 3/3
39 เด็กหญิง พิมระภัส      จันทำสี สตึก บุคคล 3/5
40 เด็กหญิง พิริยวิช       ดวงแขเพ็ญศิริกุล สตึก บุคคล 3/3

ช่ือ-สกุล

รำยช่ือนักเรียนสอบแข่งขันทักษะคณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น คร้ังท่ี 33
      ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560   สอบวันท่ี 27 มกรำคม   2561



ห้องท่ี  6 ห้อง447
ล ำดับท่ี โรงเรียน ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 เด็กหญิง พีรดำ  ทองทำ สตึก บุคคล 2/2
2 เด็กชำย พีรพัฒน์      สุขชะรำ สตึก บุคคล 3/4
3 เด็กชำย เพชรกล้ำ ชุ่มกระโทก บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
4 เด็กหญิง เพชรอุมำ  เชยรัมย์ สตึก บุคคล     3 / 1
5 เด็กหญิง เพลง  ชมทอง สตึก บุคคล   2 / 4
6 เด็กหญิง แพรวพรรณ  แสงทอง สตึก บุคคล 2/2
7 เด็กหญิง แพรวำ       ก้อนทอง สตึก บุคคล 3/4
8 เด็กหญิง ไพลิน  อินทร์วงศ์ สตึก บุคคล 2/3
9 เด็กหญิง ไพลิน  อำจกล้ำ สตึก บุคคล     3 / 1
10 เด็กหญิง ฟ้ำรุ่ง  คงแพ สตึก บุคคล    1/1
11 เด็กชำย ภคพล ทองหล่อ บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
12 เด็กชำย ภวัต  ลุ้นก ำพ้ี สตึก บุคคล     3 / 1
13 เด็กชำย ภวันชัย  พุดขำว สตึก บุคคล   2 / 4
14 เด็กหญิง ภัณฑิลำ  อินทกูล สตึก บุคคล 3/4
15 เด็กหญิง ภัทรธิดำ  พูนสวัสด์ิ สตึก บุคคล 2/3
16 เด็กหญิง ภัทรนันท์      ปำปะขัง สตึก บุคคล 3/4
17 เด็กชำย ภัสรัญ           สุขลัด สตึก บุคคล 3/4
18 เด็กชำย ภำณุพงศ์  ศรีเพ็ง สตึก บุคคล     3 / 1
19 เด็กหญิง ภิรัญญำ        ชุมสิทธ์ิ สตึก บุคคล 3/3
20 เด็กชำย ภูธิปต์  งดงำม สตึก บุคคล     3 / 1
21 เด็กชำย ภูบดินทร์  สีลำภำ สตึก บุคคล 2/1
22 เด็กชำย ภูมิพัฒน์  โกสุม สตึก บุคคล 2/1
23 เด็กชำย ภูมิรพี        ปักกำระนัง สตึก บุคคล 3/2
24 เด็กชำย ภูมิรัฐ ชึดนอก บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
25 เด็กชำย ภูวิศ           พลสำมำรถ สตึก บุคคล 3/5
26 เด็กหญิง มณีรัตน์         ฝอยจันทร์ สตึก บุคคล 3/4
27 เด็กหญิง มนต์นภำ  โคตรสีดำ สตึก บุคคล 2/1
28 เด็กหญิง มลฑำทิพย์     สุนนทรำช สตึก บุคคล 3/5
29 เด็กหญิง มำริษำ  ดนุชนำม สตึก บุคคล    1/1
30 เด็กหญิง มำริษำ       นันทรัตน์ สตึก บุคคล 3/2
31 เด็กหญิง มินตรำ      มำลัย สตึก บุคคล 3/3
32 เด็กชำย มินธดำ       แก้วหำวงศ์ สตึก บุคคล 3/5
33 เด็กหญิง เมขลำ          ฝ่ำยสงฆ์ สตึก บุคคล 3/5
34 เด็กหญิง เมทินี  ชิดรัมย์ สตึก บุคคล     3 / 1
35 เด็กชำย ยธนดล  สิรีนวพรรณ สตึก บุคคล 3/4
36 เด็กหญิง ยลรดี  ศรีงำม สตึก บุคคล   2 / 4
37 เด็กหญิง ยุดีพร  ศรีสุข สตึก บุคคล 2/1
38 เด็กชำย รักษิต แก้วมะเริง บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
39 เด็กหญิง รังสิมำ  แสงล้ ำ สตึก บุคคล 2/3
40 เด็กชำย รัชชำนนท์     เกษมวงศ์ สตึก บุคคล 3/5

ช่ือ-สกุล
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ห้องท่ี  7 ห้อง 448
ล ำดับท่ี โรงเรียน ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 เด็กหญิง รัชดำพร      เหยียดรัมย์ สตึก บุคคล 3/2
2 เด็กหญิง รัตน์ติกำล     ห่วงพิมำย สตึก บุคคล 3/5
3 เด็กชำย รุ่งตะวัน มีทอง ชุมชนบ้ำนดอนมนต์ บุคคล
4 เด็กหญิง รุ่งธิดำ  ศำลำงำม สตึก บุคคล    1/1
5 เด็กหญิง รุ้งนภำ  แป้นทองหลำง สตึก บุคคล   2 / 4
6 เด็กหญิง รุ่งนภำ      สนิทสนม สตึก บุคคล 3/3
7 เด็กหญิง รุ่งระวี      องแช่ม สตึก บุคคล 3/3
8 เด็กหญิง รุจีรัตน์       เยรัมย์ สตึก บุคคล 3/3
9 เด็กชำย เรืองเดช  บำนชน สตึก บุคคล     3 / 1
10 เด็กหญิง ลดำวัลย์  อิสสัยยะ สตึก บุคคล 2/2
11 เด็กหญิง ลลิตวดี ผลเจริญ บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
12 เด็กชำย ลิทธิพงษ์ ฟูกโคกสูง บ้ำนหัวช้ำง บุคคล
13 เด็กหญิง วชิรญำณ์  สวนงำม สตึก บุคคล     3 / 1
14 เด็กชำย วชิรวิชญ์ ย่ำกลำง บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
15 เด็กชำย วทัญญู       คุณมณีวงศ์ สตึก บุคคล 3/3
16 เด็กหญิง วนิดำ  พรมวงศ์ สตึก บุคคล 2/2
17 เด็กหญิง วนิดำ  พลสมัคร สตึก บุคคล     3 / 1
18 เด็กชำย วรโชติ วงศ์สุขสวัสด์ิ? บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
19 เด็กหญิง วรรณิภำ  บุญมำแคน สตึก บุคคล 2/1
20 เด็กหญิง วรรณี  ศรีวรรณำ สตึก บุคคล   2 / 4
21 เด็กหญิง วรรัตน์ วิเศษนคร บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
22 เด็กหญิง วรัชยำ  ยอดอำจ สตึก บุคคล    1/1
23 เด็กหญิง วรัญญำ  พงษ์ผือฮี สตึก บุคคล 2/1
24 เด็กหญิง วรัญญำ      สัตย์ฌุชนม์ สตึก บุคคล 3/4
25 เด็กหญิง วรัทยำ       ธนธนำนนท์ สตึก บุคคล 3/3
26 เด็กชำย วรำวุธ แก้วหอม ทศพรวิทยำ บุคคล
27 เด็กหญิง วรินท์นิภำ ปักกำสำร บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
28 เด็กหญิง วริษำ กำศรัมย์ บ้ำนยะวึก บุคคล
29 เด็กหญิง วลัยพรรณ  สรรพโส สตึก บุคคล    1/1
30 เด็กหญิง วันวิสำ      พิทยำนันท์ สตึก บุคคล 3/5
31 เด็กหญิง วำรุณรัตน์  ตำมพันธ์ สตึก บุคคล 2/3
32 เด็กหญิง วำรุณี  มีพันธ์ุ สตึก บุคคล     3 / 1
33 เด็กหญิง วำศิณี  อินส ำรำญ สตึก บุคคล   2 / 4
34 เด็กชำย วิกรม         สังข์ศรีแก้ว สตึก บุคคล 3/4
35 เด็กชำย วิชชำกร  แสงรัตนวงศ์ สตึก บุคคล    1/1
36 เด็กชำย วิทวัส จันทรขันต์ บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
37 เด็กหญิง วิภำรัตน์      ดีประดิษฐ์ สตึก บุคคล 3/2
38 เด็กชำย วิภำวัส สุเทียนตะวัน บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
39 เด็กหญิง วิภำวี  พิทักษ์เผ่ำสกุล สตึก บุคคล    1/1
40 เด็กหญิง วิภำวี  สีแดง สตึก บุคคล    1/1

ช่ือ-สกุล

รำยช่ือนักเรียนสอบแข่งขันทักษะคณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น คร้ังท่ี 33
      ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560   สอบวันท่ี 27 มกรำคม   2561



รำยช่ือนักเรียนสอบแข่งขันทักษะคณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น คร้ังท่ี 33
ห้องท่ี  8 ห้อง624

ล ำดับท่ี โรงเรียน ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
1 เด็กหญิง วิรัญญำ  พรมศรี สตึก บุคคล 3/4
2 เด็กชำย วีรภัทร ชลำกรโกศล บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
3 เด็กชำย วีรยุทธ            เย้ยรัมย์ สตึก บุคคล 3/2
4 เด็กชำย วุฒิชัย บุญเทศ ชุมชนบ้ำนดอนมนต์ บุคคล
5 เด็กหญิง ศรสวรรค์      วันทุม สตึก บุคคล 3/5
6 เด็กหญิง ศรสวรรค์      สุวรรณแสง สตึก บุคคล 3/3
7 เด็กหญิง ศรัญญำ  ทำสิงห์ สตึก บุคคล     3 / 1
8 เด็กชำย ศรำยุทธ      ชมภูวิเศษ สตึก บุคคล 3/4
9 เด็กหญิง ศศิกำนต์  อ่ึงช่ืน สตึก บุคคล     3 / 1
10 เด็กหญิง ศศิธร  ชะรีรัมย์ สตึก บุคคล 2/3
11 เด็กชำย ศักรินทร์       พลบ ำรุง สตึก บุคคล 3/2
12 เด็กหญิง ศิรประภำ  ยุดรัมย์ สตึก บุคคล 2/2
13 เด็กหญิง ศิรประภำ  เมำตะยำ สตึก บุคคล 2/3
14 เด็กหญิง ศิริรัตน์        จันทรำช สตึก บุคคล 3/2
15 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ สุทธิโส บ้ำนท่ำม่วง บุคคล
16 เด็กหญิง ศิริลักษณ์  ค ำศรี สตึก บุคคล     3 / 1
17 เด็กหญิง ศิริวรรณ จัดรัมย์ ชุมชนบ้ำนดอนมนต์ บุคคล
18 เด็กหญิง ศิริวรรณ ลักษร บ้ำนยะวึก บุคคล
19 เด็กหญิง ศิริวรรณ  อินส ำรำญ สตึก บุคคล   2 / 4
20 เด็กหญิง ศิริอักษร  ศรีสง่ำ สตึก บุคคล 2/3
21 เด็กหญิง ศุภชัย         สุรัมย์ สตึก บุคคล 3/2
22 เด็กชำย ศุภผล จินดำวงศ์ บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
23 เด็กชำย ศุภวิชญ์       ลำบึง สตึก บุคคล 3/3
24 เด็กหญิง ศุภษร          ศรีษำค ำ สตึก บุคคล 3/2
25 เด็กหญิง ศุภัสรำ  ด ำรงพงศ์สิริกุล สตึก บุคคล   2 / 4
26 เด็กหญิง ศุภำพิชญ์  รัตนะจันทร์ สตึก บุคคล     3 / 1
27 เด็กหญิง สมฤทัย       สุกเหลือง สตึก บุคคล 3/2
28 เด็กชำย สรวิชญ์ บุตรสิงห์ บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
29 เด็กชำย สหพัฒน์       สวยกลำง สตึก บุคคล 3/4
30 เด็กหญิง สำยใจ         ชัญถำวร สตึก บุคคล 3/3
31 เด็กหญิง สำยฝน  มะโนลำ สตึก บุคคล   2 / 4
32 เด็กชำย สำรัช        แสนปัดชำ สตึก บุคคล 3/5
33 เด็กหญิง สำวิตรี  อินส ำรำญ สตึก บุคคล     3 / 1
34 เด็กหญิง สินีนำฏ เถกิงรัมย์ บ้ำนยะวึก บุคคล
35 เด็กชำย สิรภพ ปำนำลำด บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
36 เด็กชำย สิรวิชญ์ มวลทอง บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
37 เด็กชำย สิรวิชญ์ หรัญรัตน์ สตึก บุคคล
38 เด็กชำย สิรวิชญ์  ครองสุข สตึก บุคคล 2/3
39 เด็กหญิง สิริกัญญำ     บุญตำมทัน สตึก บุคคล 3/4
40 เด็กหญิง สิริกำนต์      บุรำณรมย์ สตึก บุคคล 3/5

ช่ือ-สกุล
      ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560   สอบวันท่ี 27 มกรำคม   2561



ห้องท่ี  9 ห้อง625
ล ำดับท่ี โรงเรียน ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 เด็กหญิง สิริยำกร      ชำรัมย์ สตึก บุคคล 3/4
2 เด็กหญิง สิริลักษณ์  เทศธรรม สตึก บุคคล     3 / 1
3 เด็กหญิง สิริลักษณ์      พุดบัวดง สตึก บุคคล 3/2
4 เด็กหญิง สุจิตตรำ      ศำลำงำม สตึก บุคคล 3/4
5 เด็กหญิง สุชำวลี  ห้อยดอกหอม สตึก บุคคล   2 / 4
6 เด็กชำย สุทธินันท์ สืบเพ็ง ชุมชนบ้ำนดอนมนต์ บุคคล
7 เด็กหญิง สุธำดำ อุทธสิงห์ บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
8 เด็กหญิง สุธีรำ มะลิงำม สำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม บุคคล
9 เด็กหญิง สุพรรณี       โมกหอม สตึก บุคคล 3/2
10 เด็กหญิง สุพัตรำ         หันตะ สตึก บุคคล 3/4
11 เด็กหญิง สุพิชชำ ปำนำลำด บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
12 เด็กหญิง สุพิชญำ ข ำเอนก บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
13 เด็กหญิง สุภัสสรำ สุขผดุง บ้ำนยะวึก บุคคล
14 เด็กหญิง สุภำริตำ       ป้องค ำ สตึก บุคคล 3/2
15 เด็กหญิง สุภำวดี          ชัยชนะ สตึก บุคคล 3/2
16 เด็กชำย สุรพงษ์  ฝอยเงิน สตึก บุคคล 2/1
17 เด็กชำย สุรภูมิ รักกำรศิลป์ บุรีรัมย์พิทยำคม บุคคล
18 เด็กชำย สุโรจน์  สุพำรัมย์ สตึก บุคคล    1/1
19 เด็กหญิง สุวนันท์ หมำยงำม บ้ำนหัวช้ำง บุคคล
20 เด็กหญิง สุวรรณี       ต่อทองหลำง สตึก บุคคล 3/3
21 เด็กหญิง เสำวคนธ์        มงคลดี สตึก บุคคล 3/5
22 เด็กหญิง เสำวลักษณ์  บุญเอ้ือ สตึก บุคคล   2 / 4
23 เด็กหญิง เสำวลักษณ์  มีศรี สตึก บุคคล     3 / 1
24 เด็กหญิง เสำวลักษณ์  สุขสวัสด์ิ สตึก บุคคล 3/4
25 เด็กหญิง โสรยำ       ยุดรัมย์ สตึก บุคคล 3/3
26 เด็กหญิง หญิงปณิตำ      พันธุ์พินิจ สตึก บุคคล 3/3
27 เด็กหญิง หฤทัยชนัน      ศำลำงำม สตึก บุคคล 3/3
28 เด็กหญิง อชิรญำ คูณพิทักษ์สกุล จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัยบุรีรัมย์ บุคคล
29 เด็กหญิง อทิติยำ  อำษำ สตึก บุคคล     3 / 1
30 เด็กชำย อธิคม  เพชรเลิศ สตึก บุคคล 3/2
31 เด็กหญิง อนัญญำ      ภำชู สตึก บุคคล 3/3
32 เด็กชำย อนันต์ วงศ์ค ำ สตึก บุคคล 2/3
33 เด็กหญิง อภัสรำ       โคนำโล สตึก บุคคล 3/3
34 เด็กชำย อภิชำติ       ค ำภำ สตึก บุคคล 3/5
35 เด็กหญิง อภิญญำ      ดีรักชำติ สตึก บุคคล 3/3
36 เด็กชำย อภิสิทธ์ิ      กำลอินทร์ สตึก บุคคล 3/5
37 เด็กหญิง อรนิชำ กุลเมือง บ้ำนยะวึก บุคคล
38 เด็กหญิง อรปรียำ  เมธำวชิรกูล สตึก บุคคล 2/1
39 เด็กหญิง อรปรียำ      พันจันดำ สตึก บุคคล 3/2
40 เด็กชำย อรรถชัย  ศำลำงำม สตึก บุคคล     3 / 1

ช่ือ-สกุล

รำยช่ือนักเรียนสอบแข่งขันทักษะคณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น คร้ังท่ี 33
      ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560   สอบวันท่ี 27 มกรำคม   2561



รำยช่ือนักเรียนสอบแข่งขันทักษะคณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น คร้ังท่ี 33
      ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560   สอบวันท่ี 27 มกรำคม   2561 ห้องท่ี  10 ห้อง626

ล ำดับท่ี โรงเรียน ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
1 เด็กชำย อรรถชำติ  ผลจันทร์ สตึก บุคคล    1/1
2 เด็กหญิง อริสรำ วอดทอง บ้ำนยะวึก บุคคล
3 เด็กหญิง อริสำ  เจริญย่ิง สตึก บุคคล     3 / 1
4 เด็กหญิง อรุณรัตน์  ค ำวิจิตร สตึก บุคคล 2/3
5 เด็กชำย อัครพนธ์  ธีระบัญชร สตึก บุคคล    1/1
6 เด็กหญิง อัญชิสำ       วงศ์กล้ำ สตึก บุคคล 3/5
7 เด็กหญิง อัฐกรณ์        ไชคูบอน สตึก บุคคล 3/2
8 เด็กชำย อัมรินทร์ อะช่วยรัมย์ ชุมชนบ้ำนดอนมนต์ บุคคล
9 เด็กชำย อัษฎำยุทธ  จำรุสิทธิกุล สตึก บุคคล 2/1
10 เด็กชำย อำจณรงค์     โพนพันนำ สตึก บุคคล 3/5
11 เด็กชำย อำนนท์      น่ิมนวล สตึก บุคคล 3/3
12 เด็กชำย อำนัติ       ลำหนองแคน สตึก บุคคล 3/5
13 เด็กหญิง อำภัสรำ       วงศ์สุรินทร์ สตึก บุคคล 3/4
14 เด็กหญิง อำรยำ วอดทอง บ้ำนยะวึก บุคคล
15 เด็กหญิง อำริยำ ชะตำรัมย์ บ้ำนยะวึก บุคคล
16 เด็กหญิง อำริสำ  จันทร์เรืองศรี สตึก บุคคล   2 / 4
17 เด็กหญิง อำรียำ        อินทร์วงศ์ สตึก บุคคล 3/2
18 เด็กหญิง อำรีรัตน์       อัมวรรณ สตึก บุคคล 3/4
19 เด็กหญิง อินทิรำ       ชะนอบรัมย์ สตึก บุคคล 3/5
20 เด็กหญิง อิศวรำ  พนมรัมย์ สตึก บุคคล     3 / 1
21 เด็กหญิง อุษำ จ้อยศักดำ บ้ำนยะวึก บุคคล
22 เด็กหญิง เอมมิกำ       ช ำนำญพล สตึก บุคคล 3/5
23 เด็กหญิง เอ้ือมจันทร์     มีสิทธ์ิ สตึก บุคคล 3/4
24 เด็กหญิง ไอศวรรย์      โนนตะชัย สตึก บุคคล 3/2

ช่ือ-สกุล



เลขท่ี
91
248
95
226
298
177
301
299
366
262
65
334
260
356
359
236
80
343
306
351
148
284
287
341
183
135
47
45
197
216
383
79
256
244
203
44
369
300
377
362



เลขท่ี
60
310
111
118
114
255
178
146
122
316
94
110
319
128
224
324
102
195
138
115
365
150
142
165
233
373
77
309
358
259
204
19
64
303
48
292
98
55
143
157



เลขท่ี
37
304
153
85
327
16
329
235
221
162
312
208
66
318
186
73
87
225
166
173
214
39
26
212
154
333
257
182
328
21
133
62
296
187
24
32
107
43
346
56



เลขท่ี
155
206
379
116
126
58
196
207
145
295
349
352
360
275
40
151
59
229
232
276
92
17
246
10
293
326
266
70
2

205
252
125
290
238
201
51
49
71
50
108



เลขท่ี
34
61
237
82
305
188
99
63
321
106
227
247
289
345
288
180
13
282
384
33
355
84
68
5
97
113
123
124
23
325
189
350
330
331
88
234
220
277
380
302



เลขท่ี
139
308
15
193
164
141
317
159
209
105
18
202
168
339
160
347
340
200
279
185
127
120
265
29
348
322
131
363
93
253
294
371
375
215
342
174
121
36
152
367



เลขท่ี
245
382
9

109
171
267
273
281
194
136
25
4

184
31
280
140
199
22
119
167
20
100
134
311
270
67
53
78
101
381
144
218
179
320
96
54
239
57
90
104



เลขท่ี
344
42
228
7

378
297
210
313
223
156
254
137
147
240
14
211
11
76
170
158
250
30
283
249
181
192
261
38
323
271
172
364
217
86
28
41
130
161
335
354



เลขท่ี
315
219
241
314
175
8
46
1

243
337
27
52
72
263
251
117
35
103
6

269
374
169
213
332
291
272
278
3

191
258
274
163
268
353
285
372
81
132
231
190



เลขท่ี
112
69
198
149
89
361
242
12
129
376
286
357
307
75
83
176
230
336
370
222
74
368
338
264


