
ที่ ช่ือ - สกุล  (ภาษาไทย) ช่ือ - สกุล  (ภาษาอังกฤษ) ช้ัน โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ
384 เด็กชาย พสธร  อมรชยักิจ ป. 6 รร. อนุบาลบุรีรัมย์ 75 อนัดบัท่ี 1
390 เด็กชาย วรวฒัน์  รุ่งอร่ามศิลป์ ป. 4 รร. มารียอ์นุสรณ์ 74 อนัดบัท่ี 2
28 เด็กหญิง เจมม่ี สวาฟเฟอร์ ป.6 อนุบาลธีรา 73 อนัดบัท่ี 3
241 เด็กชาย ธงไท เจียมรัมย์ ป. 6 /6 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 73 อนัดบัท่ี 3
267 เด็กชาย วสุ สิริประภากร ป. 5 รร.มารียอ์นุสรณ์ 73 อนัดบัท่ี 3
240 เด็กชาย ทพัไทย ไชยหงษ์ ป. 6 /6 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 72 อนัดบัท่ี 4
319 เด็กชาย ธฤต ขติฌานงั ป. 6 /8 รร.มารียอ์นุสรณ์ 72 อนัดบัท่ี 4
375 เด็กหญิง นภสัรพี  อุตมะโภคิณ ป.6 รร. อนุบาลกลัยาประสิทธ์ิ 72 อนัดบัท่ี 4
394 เด็กชาย กนกรส  เฮ่ประโคน ป. 6 รร. อนุบาลกลัยาประสิทธ์ิ 71 อนัดบัท่ี 5
24 เด็กชาย วิภาวสั สุเทียบตะวนั ป.6 อนุบาลธีรา 70 อนัดบัท่ี 6
104 เด็กหญิง ลีเน่ อาร์สเล่ บาคสัมอท ป.6 รร.ฮัว่เค้ียว 70 อนัดบัท่ี 6
265 เด็กหญิง ปภาพินท ์ไกรรณภูมิ ป. 6 /6 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 70 อนัดบัท่ี 6
316 เด็กชาย ธนาธิษณ์ รัตนาถาวร ป. 6 /8 รร.มารียอ์นุสรณ์ 70 อนัดบัท่ี 6
345 เด็กหญิง ณัฐพร รุ่งเรืองศิลป์ ป. 6 /8 รร.มารียอ์นุสรณ์ 70 อนัดบัท่ี 6
329 เด็กหญิง ภิญญดา โตประโคน ป. 6 /8 รร.มารียอ์นุสรณ์ 69 อนัดบัท่ี 7
264 เด็กหญิง ปพิชญา แวววุฒินนัท์ ป. 6 /6 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 68 อนัดบัท่ี 8
146 เด็กหญิง ณัฐภาส์ สุขสนิท ป.6 รร. สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 67 อนัดบัท่ี 9
325 เด็กหญิง ชิชญา กุลวงศว์รกร ป. 6 /8 รร.มารียอ์นุสรณ์ 67 อนัดบัท่ี 9
327 เด็กหญิง ธนัยพร ชยัเสนา ป. 6 /8 รร.มารียอ์นุสรณ์ 67 อนัดบัท่ี 9
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ที่ ช่ือ - สกุล  (ภาษาไทย) ช่ือ - สกุล  (ภาษาอังกฤษ) ช้ัน โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ
331 เด็กหญิง ขวญัจิรา เนริกูล ป. 6 /8 รร.มารียอ์นุสรณ์ 67 อนัดบัท่ี 9
337 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ศิริจิตเกษม ป. 6 /8 รร.มารียอ์นุสรณ์ 67 อนัดบัท่ี 9
378 เด็กหญิง รัศมน  เกียรติวิทยะ ป. 4 รร. ฮั้วเค้ียว 67 อนัดบัท่ี 9
391 เด็กชาย วรัท  สิริประภากร ป. 4 รร. มารียอ์นุสรณ์ 67 อนัดบัท่ี 9
281 เด็กหญิง ปภาวีร์ เรืองสุขศรีวงศ์ ป. 5 รร.มารียอ์นุสรณ์ 66 อนัดบัท่ี 10
321 เด็กหญิง กลัยกร เจนการ ป. 6 /8 รร.มารียอ์นุสรณ์ 66 อนัดบัท่ี 10
358 เด็กหญิง ณัฐกานต ์บุญมี ป. 6 /9 รร.มารียอ์นุสรณ์ 66 อนัดบัท่ี 10
371 เด็กหญิง ประสิตา  คล่องแคล่ว ป.5 รร. ฮั้วเค้ียว 66 อนัดบัท่ี 10
396 เด็กชาย ณัฐพล  กลางวิชยั ป. 6 รร. อนุบาลพุทไธสง 66 อนัดบัท่ี 10
86 เด็กหญิง ณภทัร ล้ิมศกัด์ิชยักิจ ป.6 รร.ฮัว่เค้ียว 65
117 เด็กหญิง พิมมาดา วิเศษฤทธ์ิ ป.6 รร.ฮัว่เค้ียว 65
273 เด็กชาย นครเขต ตินตะปุระ ป. 5 รร.มารียอ์นุสรณ์ 65
309 เด็กชาย วงศธร วงศสุ์ขสวสัด์ิ ป. 6 /8 รร.มารียอ์นุสรณ์ 65
322 เด็กหญิง ณิชกมล วงศสุ์ขสวสัด์ิ ป. 6 /8 รร.มารียอ์นุสรณ์ 64
338 เด็กหญิง สุทธิกานต ์วรรณโกษิตย์ ป. 6 /8 รร.มารียอ์นุสรณ์ 64
392 เด็กชาย  เกษม  ตินตะบุระ ป. 4 รร. มารียอ์นุสรณ์ 64
96 เด็กหญิง นิชาภา อินทะนู ป.6 รร.ฮัว่เค้ียว 63
259 เด็กหญิง สุธาสินี ราชประโคน ป. 6 /6 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 63
274 เด็กหญิง ม่ิงขวญั บุราสิทธ์ิ ป. 5 รร.มารียอ์นุสรณ์ 63
277 เด็กหญิง วชิรามาศ กลา้แขง็ ป. 5 รร.มารียอ์นุสรณ์ 63
324 เด็กหญิง ญาณิศา ไชยขนัธ์ ป. 6 /8 รร.มารียอ์นุสรณ์ 63
381 เด็กหญิง ณิรดา  ภรธนบูรณ์ ป. 6 รร. มารียอ์นุสรณ์ 63



ที่ ช่ือ - สกุล  (ภาษาไทย) ช่ือ - สกุล  (ภาษาอังกฤษ) ช้ัน โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ
115 เด็กชาย ชยัวฒัน์ ทิพยอ์กัษร ป.6 รร.ฮัว่เค้ียว 62
167 เด็กหญิง ชลธร อินยาพงษ์ ป. 6 /1 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 62
269 เด็กชาย สุรภูมิ รักการศิลป์ ป. 5 รร.มารียอ์นุสรณ์ 62
307 เด็กหญิง อลิเชีย บูคลิน ป. 6 /7 รร.มารียอ์นุสรณ์ 62
312 เด็กชาย อชิตพล วิมตุตะสูงวิริยะ ป. 6 /8 รร.มารียอ์นุสรณ์ 62
317 เด็กชาย พชร โรจน์ศิริทรัพย์ ป. 6 /8 รร.มารียอ์นุสรณ์ 62
323 เด็กหญิง กญัจนพร ส่ือกลาง ป. 6 /8 รร.มารียอ์นุสรณ์ 62
374 เด็กหญิง จนัทกานต ์ นนทพ์ละ ป.6 รร. มารียพิ์ทกัษ์ 62
246 เด็กชาย วีรภทัร ชลากรโกศล ป. 6 /6 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 61
328 เด็กหญิงรัฐกานต ์บุญเกิด ป. 6 /8 รร.มารียอ์นุสรณ์ 61
425 เด็กหญิง ธนพรรณ  เสรีสงแสง ป. 4 รร. มารียอ์นุสรณ์ 61
97 เด็กหญิง อนญัพร กนกศิลป์ ป.6 รร.ฮัว่เค้ียว 60
349 เด็กหญิง รัตนาวลี ปล้ืมกมล ป. 6 /9 รร.มารียอ์นุสรณ์ 60
376 เด็กชาย คริสโตเฟอร์  ไรท์ ป.6 รร. อนุบาลธีรา 60
377 เด็กหญิง ธญัรดา  วุฒิ ป.5 รร. อนุบาลบุรีรัมย์ 60
85 เด็กหญิง ศุภรดา บุรมยศ์รี ป.6 รร.ฮัว่เค้ียว 59
272 เด็กชาย กฤต ขติฌานงั ป. 5 รร.มารียอ์นุสรณ์ 59
308 เด็กหญิง มทุามาศ พะสุรัมย์ ป. 6 /7 รร.มารียอ์นุสรณ์ 59
333 เด็กหญิง สิริกร สนัติวงศ์ ป. 6 /8 รร.มารียอ์นุสรณ์ 59
256 เด็กหญิง วรินทรินิภา ปักกาสาร ป. 6 /6 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 58
326 เด็กหญิง ชิดชนก เสรีสงแสง ป. 6 /8 รร.มารียอ์นุสรณ์ 58
335 เด็กหญิง พิมพล์ดา พิพฒันตนัติวชั ป. 6 /8 รร.มารียอ์นุสรณ์ 58



ที่ ช่ือ - สกุล  (ภาษาไทย) ช่ือ - สกุล  (ภาษาอังกฤษ) ช้ัน โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ
341 เด็กหญิง กานตม์ณี รัถยาภิชาติ ป. 6 /8 รร.มารียอ์นุสรณ์ 58
344 เด็กหญิง วรัญญา วงัสนาม ป. 6 /8 รร.มารียอ์นุสรณ์ 58
346 เด็กหญิง กฤติญา แสงสุนานนท์ ป. 6 /8 รร.มารียอ์นุสรณ์ 58
368 เด็กหญิง ธณัฏฐา เล้ียงผอ่งพนัธุ์ ป. 6 /9 รร.มารียอ์นุสรณ์ 58

1 เด็กชาย ปัณณฑตั เรืองสุขศรีวงศ์ ป.4 อนุบาลธีรา 57
80 เด็กชาย วิชนนัท ์เรืองจินดาวลยั ป.5 รร.ฮัว่เค้ียว 57
268 เด็กชาย ธชัพล วงศสุ์ขสวสัด์ิ ป. 5 รร.มารียอ์นุสรณ์ 57
348 เด็กชาย สิรวิชญ ์มวลทอง ป. 6 /9 รร.มารียอ์นุสรณ์ 57
363 เด็กหญิง พีรภาว ์กรรมภิ์รมย์ ป. 6 /9 รร.มารียอ์นุสรณ์ 57
364 เด็กหญิง นนัทภคั ศรีลารัมย์ ป. 6 /9 รร.มารียอ์นุสรณ์ 57
102 เด็กหญิง ญาณภา แบ่งรัมย์ ป.6 รร.ฮัว่เค้ียว 56
252 เด็กหญิง ศุภาวีร์ จรัสบ ารุงโรจน์ ป. 6 /6 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 56
299 เด็กชาย กนกพล  ฉนัทะไท ป. 6 /7 รร.มารียอ์นุสรณ์ 56
380 เด็กชาย ลีโอนาริโก  ไรท์ ป. 4 รร. อนุบาลธีรา 56
427 เด็กชาย ธนภทัร  ใหมก่นัทะ ป. 4 รร. มารียอ์นุสรณ์ 56
106 เด็กชาย รักษิต แกว้มะเริง ป.6 รร.ฮัว่เค้ียว 55
233 เด็กหญิง ภทัรภร ช านาญเนาว์ ป. 6 /5 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 55
298 เด็กชาย มานนท ์มารารัมย์ ป. 6 /7 รร.มารียอ์นุสรณ์ 55
389 เด็กหญิงธญัวรัตม ์ รุ่งอร่ามศิลป์ ป.3 รร.มารียอ์นุสรณ์ 55
59 เด็กหญิง ณทรงพร ทองกูเ้กียรติกูล ป.4 รร.ฮัว่เค้ียว 54
105 เด็กชาย วิษณุ เรืองจินดาวลยั ป.6 รร.ฮัว่เค้ียว 54
132 เด็กชาย สุรภูมิ มณีราชกิจ ป.5 รร. สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 54



ที่ ช่ือ - สกุล  (ภาษาไทย) ช่ือ - สกุล  (ภาษาอังกฤษ) ช้ัน โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ
278 เด็กหญิง ธนัยพร ปริวฒันศกัด์ิ ป. 5 รร.มารียอ์นุสรณ์ 54
313 เด็กชาย แพทยภู์มิ ภูมิพงศธ์นโชติ ป. 6 /8 รร.มารียอ์นุสรณ์ 54
342 เด็กหญิง สุภาภทัร ตน้จาน ป. 6 /8 รร.มารียอ์นุสรณ์ 54
354 เด็กหญิง กานตพิ์ชชา ศรีคร้าม ป. 6 /9 รร.มารียอ์นุสรณ์ 54
382 เด็กหญิง ปุณยาพร  เฮประโคน ป. 6 รร. ประโคนชยัวิทยา 54
113 เด็กหญิง นิชาภา ไตรวิทยกร ป.6 รร.ฮัว่เค้ียว 53
119 เด็กหญิง ธิดาพฒัน์ โพธ์ิหิรัญ ป.6 รร.ฮัว่เค้ียว 53
138 เด็กชาย ธีรพิชญ ์ศิริไชยบูลยว์ฒัน์ ป.6 รร. สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 53
38 เด็กหญิง สุพิชญา เกิดสุข ป.6 อนุบาลธีรา 52
70 เด็กหญิง กญัญาวีร์ ขตัติยานุวฒัน์ ป.5 รร.ฮัว่เค้ียว 52
118 เด็กหญิง ธวลัรัตน์ ทองธนาวฒัน์ ป.6 รร.ฮัว่เค้ียว 52
148 เด็กหญิง สุนนัทนา ภูเขียว ป.6 รร. สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 52
393 เด็กชาย นนัทพงศ ์ เรืองสุขศรีวงศ์ ป. 4 รร. สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 52

8 เด็กหญิง พิชชาวีร์ ห่อไธสง ป.5 อนุบาลธีรา 51
68 เด็กหญิง อรุณี ทองลาด ป.5 รร.ฮัว่เค้ียว 51
83 เด็กหญิง จิราพชัรกาญจนการุณ ป.6 รร.ฮัว่เค้ียว 51
189 เด็กหญิง จิรัชยา ละเอียด ป. 6 /2 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 51
279 เด็กหญิง มสฤณา ชูแกว้ ป. 5 รร.มารียอ์นุสรณ์ 51
103 เด็กหญิง ปิยธิดา มาตราตงั ป.6 รร.ฮัว่เค้ียว 50
194 เด็กชาย มงคลชยั หงษท์อง ป. 6 /3 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 50
423 เด็กหญิง ลลิตวดี  ศลเจริญ ป. 4 รร. มารียอ์นุสรณ์ 50
145 เด็กหญิง ชมนภสั มงคลเกษตร ป.6 รร. สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 49



ที่ ช่ือ - สกุล  (ภาษาไทย) ช่ือ - สกุล  (ภาษาอังกฤษ) ช้ัน โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ
258 เด็กหญิง สุพิจิตรา เหลือสนุก ป. 6 /6 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 49
355 เด็กหญิง กาญจนวดี บุญมาก ป. 6 /9 รร.มารียอ์นุสรณ์ 49
359 เด็กหญิง จิดาภา ตนัสกุล ป. 6 /9 รร.มารียอ์นุสรณ์ 49
435 เด็กชาย ณฐานิธิ  เทอดไพรสนัต์ ป. 5 รร. มารียอ์นุสรณ์ 49
439 เด็กหญิงครองขวญั  สงัขอิ์นทร์ ป. 5 ร.ร.อนุบาลบุรีรัมย์ 49
21 เด็กชาย ธุวพสั รัตนวนั ป.6 อนุบาลธีรา 48
95 เด็กหญิง อมราวดี คะเรรัมย์ ป.6 รร.ฮัว่เค้ียว 48
98 เด็กหญิง นนัทิพฒัน์ พฒันประสิทธ์ิชยั ป.6 รร.ฮัว่เค้ียว 48
250 เด็กหญิง กญัญารัตน์ นนธิจนัทร์ ป. 6 /6 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 48
373 เด็กหญิง คณิตา  ปราบพยคัฆา ป.6 รร. มารียพิ์ทกัษ์ 48
121 เด็กชาย พสิษฐ์ ชยัอริยวรวฒัน์ ป.4 รร. สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 47
149 เด็กชาย พีระวฒัน์ ศิริไชยบูลยว์ฒัน์ ป.6 รร. สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 47
235 เด็กหญิง สุชาวดี เลาอารีกิจ ป. 6 /5 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 47
275 เด็กหญิง วรารัตน์ วงัสนาม ป. 5 รร.มารียอ์นุสรณ์ 47
280 เด็กหญิง ณิชาพชัร์ พิทยานนัท์ ป. 5 รร.มารียอ์นุสรณ์ 47
350 เด็กหญิง พิชชาภา จนัฤาแสน ป. 6 /9 รร.มารียอ์นุสรณ์ 47
356 เด็กหญิง นนัทพร พลสิงห์ชาญ ป. 6 /9 รร.มารียอ์นุสรณ์ 47
379 เด็กหญิงรินทร์ลภสั  เกียรติวิทยะ ป.3 รร.ฮัว่เค้ียว 47
416 เด็กชาย รัชกร  เมธาเนติภทัร ป. 4 รร. มารียอ์นุสรณ์ 47
49 เด็กหญิง พนทัดา ศรีสุพนัธ์ 0 รร. นิภาศิริ 46
100 เด็กหญิง สุชาวลญัช ์เขียนนิลศิริ ป.6 รร.ฮัว่เค้ียว 46
352 เด็กหญิง ครองขวญั ชุ่มกระโทก ป. 6 /9 รร.มารียอ์นุสรณ์ 46



ที่ ช่ือ - สกุล  (ภาษาไทย) ช่ือ - สกุล  (ภาษาอังกฤษ) ช้ัน โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ
370 เด็กหญิง รุจิกาญจน์ ริยะบุตร ป. 6 /9 รร.มารียอ์นุสรณ์ 46
402 เด็กชาย กชรักษ ์ เท่ียงคาม ป. 5 รร. อนุบาลบุรีรัมย์ 46
84 เด็กหญิง วิมลสิริ โกษากุล ป.6 รร.ฮัว่เค้ียว 45
125 เด็กชาย ปณัยกร มณีราชกิจ ป.4 รร. สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 45
142 เด็กชาย ลทัธพล กะการัมย์ ป.6 รร. สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 45
183 เด็กหญิง ขวญัสกุล คุณโคตร ป. 6 /2 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 45
276 เด็กหญิง ณัฐประภาฬ ปาค า ป. 5 รร.มารียอ์นุสรณ์ 45
318 เด็กชาย ภูวิท กิตติเวศสกุล ป. 6 /8 รร.มารียอ์นุสรณ์ 45
347 เด็กชาย ณัฐพล มัน่ธรรมมงคล ป. 6 /9 รร.มารียอ์นุสรณ์ 45
360 เด็กหญิง สุทธิสา เรืองภาสกร ป. 6 /9 รร.มารียอ์นุสรณ์ 45
412 เด็กชาย ภทัรุจน์  เทาขนุทด ป.6 รร. มารียอ์นุสรณ์ 45
164 เด็กหญิง ปิยาพชัร เพช็รเลิศ ป. 6 /1 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 44
212 เด็กหญิง อสมาภรณ์ สราญบุรุษ ป. 6 /3 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 44
334 เด็กหญิง กนัตก์นิษฐ์ ภทัรานนทอุ์ทยั ป. 6 /8 รร.มารียอ์นุสรณ์ 44
361 เด็กหญิง ฐานิดา จารัมยว์งศ์ ป. 6 /9 รร.มารียอ์นุสรณ์ 44
369 เด็กหญิง สิทธินี เทพนคร ป. 6 /9 รร.มารียอ์นุสรณ์ 44
421 เด็กชาย พสิษฐ์  เจริญยิ่ง ป. 4 รร. มารียอ์นุสรณ์ 44
422 เด็กหญิง วรรษมน  โล่วรพงศ์ ป. 4 รร. มารียอ์นุสรณ์ 44
73 เด็กหญิง ณิชาภทัร นาคดี ป.5 รร.ฮัว่เค้ียว 43
92 เด็กชาย กิตติธชั สกุลทวีวฒัน์ ป.6 รร.ฮัว่เค้ียว 43
237 เด็กหญิง ณัฐิญาดา แกว้เกตุ ป. 6 /5 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 43
253 เด็กหญิง ภทัรพร ศรีสมศกัด์ิ ป. 6 /6 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 43



ที่ ช่ือ - สกุล  (ภาษาไทย) ช่ือ - สกุล  (ภาษาอังกฤษ) ช้ัน โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ
395 เด็กชาย ณธรรศ  เฮ่ประโคน ป. 5 รร. อนุบาลกลัยาประสิทธ์ิ 43
446 เด็กหญิงวริษา  สีรุ้งพราย Warisa Sirungphrai ป.5 ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 43
14 เด็กชาย จารุกิตต์ิ เภาโพนงาม ป.6 อนุบาลธีรา 42
42 เด็กหญิง ภูริชญา เชิกรัมย์ ป.6 อนุบาลธีรา 42
88 เด็กหญิง นลินทิพย ์วงคอ์ามาตย์ ป.6 รร.ฮัว่เค้ียว 42
94 เด็กหญิง ไพรญาดา ยตุธรรม ป.6 รร.ฮัว่เค้ียว 42
159 เด็กหญิง ฐิติประภา แสงอินทร์ ป. 6 /1 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 42
247 เด็กชาย สรวิชญ ์บุตรสิงห์ ป. 6 /6 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 42
249 เด็กหญิง ศรุดา ตราชู ป. 6 /6 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 42
271 เด็กชาย ติณณ์นภสั สร้างนา ป. 5 รร.มารียอ์นุสรณ์ 42
315 เด็กชาย ชลนนัท ์อุดมธรเสถียร ป. 6 /8 รร.มารียอ์นุสรณ์ 42
320 เด็กชาย ภูริพฒัน์ ศรีงาน ป. 6 /8 รร.มารียอ์นุสรณ์ 42
332 เด็กหญิง อุษณียาภรณ์ พุ่มพฤกษ์ ป. 6 /8 รร.มารียอ์นุสรณ์ 42
340 เด็กหญิง ชณัญชิฎา แสนแกว้ ป. 6 /8 รร.มารียอ์นุสรณ์ 42
386 เด็กชายพสิษฐ์  วรรณโกษิตย์ ป.3 รร.มารียอ์นุสรณ์ 42
400 เด็กหญิง ฐิฎิภิญญา  จนัทรัศมี ป. 6 รร. ทศพรวิทยา 42
34 เด็กหญิง ณิชาภทัร นาประจกัษ์ ป.6 อนุบาลธีรา 41
157 เด็กหญิง ชดาภร สอนภคัดี ป. 6 /1 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 41
184 เด็กหญิง อญัชนา ปล้ืมรัมย์ ป. 6 /2 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 41
186 เด็กหญิง ชุติมา พลหนองหลวง ป. 6 /2 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 41
262 เด็กหญิง สุธิมา ผิวทน ป. 6 /6 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 41
301 เด็กชาย ศุภกฤต นิธิเกตุกุล ป. 6 /7 รร.มารียอ์นุสรณ์ 41



ที่ ช่ือ - สกุล  (ภาษาไทย) ช่ือ - สกุล  (ภาษาอังกฤษ) ช้ัน โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ
306 เด็กหญิง อลิสา เคิก ป. 6 /7 รร.มารียอ์นุสรณ์ 41
343 เด็กหญิง มชัฌิมา อิสโร ป. 6 /8 รร.มารียอ์นุสรณ์ 41
12 เด็กหญิง พชรพร ประชาชิตร ป.5 อนุบาลธีรา 40
139 เด็กชาย กนัตพงศ ์ตนัจาตรนค์ ป.6 รร. สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 40
218 เด็กหญิง วชิราภรณ์ นิเวศสวรรค์ ป. 6 /4 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 40
291 เด็กชาย ชิษณุพงษ ์ประคองใจ ป. 6 /3 รร.มารียอ์นุสรณ์ 40
420 เด็กหญิง รุจิรดา  บูชารัมย์ ป. 4 รร. มารียอ์นุสรณ์ 40

4 เด็กหญิง ศศิญา สถิตสุข ป.4 อนุบาลธีรา 39
101 เด็กหญิง ศิรดา ค  าสงคราม ป.6 รร.ฮัว่เค้ียว 39
124 เด็กชาย ณพดนยั ตนัจาตุรนต์ ป.4 รร. สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 39
311 เด็กชาย ฉตัรดนยั ประชานนัท์ ป. 6 /8 รร.มารียอ์นุสรณ์ 39
357 เด็กหญิง ปกิตตา สีหาวะบุตร ป. 6 /9 รร.มารียอ์นุสรณ์ 39
362 เด็กหญิง ภาณุมาศ ศรีคิรินทร์ ป. 6 /9 รร.มารียอ์นุสรณ์ 39
387 เด็กชาย ณัฐชนนท ์ เอกะวิภาต ป. 6 รร. อนุบาลล าปลายมาศ 39
415 เด็กชาย ธีรวฒัน์  กุลวงศว์รกร ป. 4 รร. มารียอ์นุสรณ์ 39
449 เด็กหญิงลลิดา  อนุพฒันกุล Lalida Anupattanakul ป.6 ร.ร.อนุบาลบุรีรัมย์ 39
127 เด็กหญิง ศิวิมล จิตไทย ป.5 รร. สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 38
226 เด็กชาย ชยธร พูนไชย ป. 6 /5 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 38
236 เด็กหญิง ธนชัพร พงษส์วสัด์ิ ป. 6 /5 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 38
314 เด็กชาย พีระพล โล่วรรธนะมาศ ป. 6 /8 รร.มารียอ์นุสรณ์ 38
78 เด็กหญิง เสาวลกัษณ์ คริรัมย์ ป.5 รร.ฮัว่เค้ียว 37
209 เด็กหญิง องัคว์รารินทร์ เทียบฤทธ์ิ ป. 6 /3 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 37



ที่ ช่ือ - สกุล  (ภาษาไทย) ช่ือ - สกุล  (ภาษาอังกฤษ) ช้ัน โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ
450 เด็กชายธรรมาธิป ธรรมรักษา Thummathip Thamraksa ป.6 ร.ร.อนุบาลพุทไธสง 37
454 เด็กหญิงกณัธิกา  ผกากอง Kantika Phakakong ป.6 ร.ร.มารียอ์นุสรณ์ 37
25 เด็กชาย สิทธิภาคย ์ธ ารงคอ์นนัตส์กุล ป.6 อนุบาลธีรา 36
32 เด็กหญิง อรุณี โซรัมย์ ป.6 อนุบาลธีรา 36
47 เด็กหญิง ภทัรวดี มียอด 0 รร. นิภาศิริ 36
79 เด็กหญิง เกตน์สิริ นาโท ป.5 รร.ฮัว่เค้ียว 36
81 เด็กหญิง อานิตศรา ผลึกรุ่งโรจน์ ป.5 รร.ฮัว่เค้ียว 36
173 เด็กหญิง ลดาวลัย ์ราชวิชา ป. 6 /1 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 36
244 เด็กชาย วสุพล ฉิมจารย์ ป. 6 /6 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 36
254 เด็กหญิง อภิสรากร มีศรี ป. 6 /6 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 36
286 เด็กชาย ชยัวฒัน์ เข่ือนค า ป. 6 /2 รร.มารียอ์นุสรณ์ 36
303 เด็กหญิง ศุภิสรา วรรณกูล ป. 6 /7 รร.มารียอ์นุสรณ์ 36
339 เด็กหญิง กานตร์วี รัถยาภิชาติ ป. 6 /8 รร.มารียอ์นุสรณ์ 36
46 เด็กชาย อคัรนนัท ์ดีปัญญา 0 รร. นิภาศิริ 35
69 เด็กหญิง สุชญัญา เลิศสกุลกิจ ป.5 รร.ฮัว่เค้ียว 35
75 เด็กหญิง พรรณนภา ผลบุญ ป.5 รร.ฮัว่เค้ียว 35
91 เด็กชาย จตุรภทัร จรดรัมย์ ป.6 รร.ฮัว่เค้ียว 35
135 เด็กหญิง รพีพร ชิดตนัสุกล ป.5 รร. สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 35
152 เด็กหญิง สุธิรา บนใหม่ ป.6 รร. สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 35
239 เด็กชาย ธวชัชยั แซ่ล้ิม ป. 6 /6 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 35
295 เด็กหญิง บุษยา กุสะรัมย์ ป. 6 /3 รร.มารียอ์นุสรณ์ 35
310 เด็กชาย กิติภพ เจ็นประโคน ป. 6 /8 รร.มารียอ์นุสรณ์ 35



ที่ ช่ือ - สกุล  (ภาษาไทย) ช่ือ - สกุล  (ภาษาอังกฤษ) ช้ัน โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ
388 เด็กหญิง พิมลพตั  ชมพูนุท ป. 6 รร. อนุบาลล าปลายมาศ 35
401 เด็กหญิง กมลพร  สมใจ ป. 5 รร. อนุบาลบุรีรัมย์ 35

6 เด็กหญิง นพิภา ฤทธิรอด ป.5 อนุบาลธีรา 34
33 เด็กหญิง นนัทภ์สั ชุมศรี ป.6 อนุบาลธีรา 34
53 เด็กหญิง พูนทรัพย ์สอสูงเนิน 0 รร. นิภาศิริ 34
116 เด็กหญิง นนัทพร สุริเทศ ป.6 รร.ฮัว่เค้ียว 34
153 เด็กหญิง จิรภทัร วชัรินทรางกูร ป.6 รร. สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 34
155 เด็กชาย กษิดิศ สิงห์เขียว ป.6 รร. สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 34
225 เด็กชาย ณรงควิ์ทย ์องักุลดี ป. 6 /5 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 34
304 เด็กหญิง พรชิตา พวงโสม ป. 6 /7 รร.มารียอ์นุสรณ์ 34
426 เด็กหญิง สุทธญาณี  พิรัมย์ ป. 4 รร. มารียอ์นุสรณ์ 34
445 Tanatcha Pangaram ป.5 ร.ร.อนุบาลพุทไธสง 34
453 เด็กหญิงสร้อยสายใจ  ชนะบ ารุง SoiSaijai Chanabumrung ป.6 ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 34
54 เด็กหญิง ณัฐระพีร์ มลูสนัเทียะ 0 รร. นิภาศิริ 33
112 เด็กหญิง บุณยนุช ไพรบึง ป.6 รร.ฮัว่เค้ียว 33
123 เด็กชาย ธีธชั กวีด ารงพฒันา ป.4 รร. สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 33
172 เด็กหญิง พิมพรรณ โมรา ป. 6 /1 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 33
180 เด็กหญิง รมิตา ช่วงไธสง ป. 6 /2 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 33
231 เด็กหญิง ณัฐชา ติระรัตน์ชยัเลิศ ป. 6 /5 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 33
257 เด็กหญิง กมลทิพย ์ศนัสนียชี์วิน ป. 6 /6 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 33
288 เด็กชาย รัชชานนท ์นิธุรัมย์ ป. 6 /3 รร.มารียอ์นุสรณ์ 33
297 เด็กชาย ศุภกร สิบทศัน์ ป. 6 /7 รร.มารียอ์นุสรณ์ 33



ที่ ช่ือ - สกุล  (ภาษาไทย) ช่ือ - สกุล  (ภาษาอังกฤษ) ช้ัน โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ
409 เด็กชาย สุริยพงศ ์ ปุเลโต ป.6 รร. มารียอ์นุสรณ์ 33
419 เด็กชาย ภูมิพฒัน์  บุญมะยา ป. 4 รร. มารียอ์นุสรณ์ 33
43 เด็กหญิง อุสา ตอนรัมย์ ป.6 อนุบาลธีรา 32
170 เด็กหญิง ณัฐตฤณา ราชโสม ป. 6 /1 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 32
188 เด็กหญิง กิตติยากร ชยับงั ป. 6 /2 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 32
365 เด็กหญิง ณัฐณิชา วิชยัรัมย์ ป. 6 /9 รร.มารียอ์นุสรณ์ 32
372 เด็กหญิง เปรมิกา  เอ่ียมศรี ป.4 รร. อนุบาลล าปลายมาศ 32
442 เด็กชายมินธาดา  พวงมินธาดา Mintada Phuangminthada ป.5 ร.ร.อนุบาลธีรา 32
447 เด็กหญิงววาลี  โฆษิตอมัพรเสนีย์ Vavalee Kositampornsenee ป.5 ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 32

3 เด็กหญิง พิชามญชุ ์เภาโพนงาม ป.4 อนุบาลธีรา 31
13 เด็กชาย วงศพล พูนสิน ป.5 อนุบาลธีรา 31
71 เด็กหญิง ขนิษฐา การกระสงั ป.5 รร.ฮัว่เค้ียว 31
74 เด็กหญิง วนสันนัท ์กนัยะมี ป.5 รร.ฮัว่เค้ียว 31
99 เด็กหญิง จิรัชยา หล่าบุตรศรี ป.6 รร.ฮัว่เค้ียว 31
126 เด็กหญิง ญาโณทยั สุขประเสริฐ ป.5 รร. สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 31
136 เด็กชาย ภาธร รติพรพมัธุ์ ป.5 รร. สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 31
147 เด็กหญิง สุพิชญา ข  าเอนก ป.6 รร. สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 31
156 เด็กชาย เชาวราช โททอง ป. 6 /1 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 31
161 เด็กหญิง อนญัญา จ าเนียรกุล ป. 6 /1 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 31
206 เด็กหญิง ทรายแกว้ บวักรด ป. 6 /3 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 31
243 เด็กชาย อชิตพล คะรานรัมย์ ป. 6 /6 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 31
283 เด็กชาย ภูผา ภูผานิล ป. 6 /2 รร.มารียอ์นุสรณ์ 31



ที่ ช่ือ - สกุล  (ภาษาไทย) ช่ือ - สกุล  (ภาษาอังกฤษ) ช้ัน โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ
398 เด็กหญิง ณัฐวิชญา  จนัทรัศมี ป. 4 รร. ทศพรวิทยา 31
399 เด็กหญิง ณัฐกมล  อ านวยศรี ป. 4 รร. กมลลกัษณ์ 31
11 เด็กหญิง สุรางคณา บุญยงั ป.5 อนุบาลธีรา 30
76 เด็กชาย ภาณุพงษ ์กลางประพนัธ์ ป.5 รร.ฮัว่เค้ียว 30
87 เด็กหญิง วิชญาดา กางรัมย์ ป.6 รร.ฮัว่เค้ียว 30
160 เด็กหญิง ญาดา ล้ิมเจริญ ป. 6 /1 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 30
162 เด็กหญิง พิชญสิ์ริ แผว้พลสง ป. 6 /1 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 30
414 เด็กชาย วรโชติ  วงศสุ์ขสวสัด์ิ ป. 4 รร. มารียอ์นุสรณ์ 30
424 เด็กหญิง ณิชมน  แสนจนัทร์ ป. 4 รร. มารียอ์นุสรณ์ 30
434 เด็กหญิง อภิญญา  วุฒิยา ป. 6 รร. บา้นหินเหล็กไฟ 30
40 เด็กหญิง เอ้ือการย ์อินรัมย์ ป.6 อนุบาลธีรา 29
44 เด็กหญิง วราพร จนัทะเสริม 0 รร. นิภาศิริ 29
45 เด็กหญิง ปริญญาฉตัร ภาษิต 0 รร. นิภาศิริ 29
60 เด็กหญิง วิภาดา สุวรรณกาญจน์ ป.4 รร.ฮัว่เค้ียว 29
128 เด็กหญิง วนัทนารัตน์ ภูเขียว ป.5 รร. สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 29
166 เด็กหญิง พชัพร พิสาดรัมย์ ป. 6 /1 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 29
185 เด็กหญิง ศศิกานต ์เช่ือนิจ ป. 6 /2 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 29
187 เด็กหญิง สุธดา อุทธสิงห์ ป. 6 /2 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 29
220 เด็กหญิง นนัทชัพร เรืองประโคน ป. 6 /4 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 29
287 เด็กหญิง หทยักาณจน์ รอดทองเสน ป. 6 /2 รร.มารียอ์นุสรณ์ 29
429 เด็กหญิง พลอยแพรวา  ประนมรัมย์ ป. 5 รร. อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ 29
448 เด็กหญิงปณิดา  สวสัดี 0 ป.5 ร.ร.มารียอ์นุสรณ์ 29



ที่ ช่ือ - สกุล  (ภาษาไทย) ช่ือ - สกุล  (ภาษาอังกฤษ) ช้ัน โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ
2 เด็กหญิง กลัป์ยกร ใจมัน่ ป.4 อนุบาลธีรา 28

10 เด็กหญิง ชบาบน รัตนวนั ป.5 อนุบาลธีรา 28
56 เด็กหญิง ธญัญรัศม ์ลีลคัรานนท์ ป.4 รร.ฮัว่เค้ียว 28
174 เด็กหญิง ชนมน จิตไทย ป. 6 /1 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 28
199 เด็กชาย ปุราณ ใยแจ่ม ป. 6 /3 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 28
242 เด็กชาย วสุธร ฉิมจารย์ ป. 6 /6 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 28
260 เด็กหญิง ประภาดา ศรีบุญ ป. 6 /6 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 28
284 เด็กชาย พศวีร์ ดว้งโพนทนั ป. 6 /2 รร.มารียอ์นุสรณ์ 28
407 เด็กชาย วชิรวิทย ์ แกว้กลา้ ป.6 รร. มารียอ์นุสรณ์ 28
413 เด็กชาย ชวลิต  จึงอนุวตัร ป. 4 รร. มารียอ์นุสรณ์ 28
443 เด็กชายชนาธิป  จนัทร์เขียว Chantip Chankeaw ป.5 ร.ร.ฮัว่เค้ียว 28

7 เด็กหญิง สุภชัญา พชัรกีรติ ป.5 อนุบาลธีรา 27
48 เด็กหญิง ปณิตา งาหอม 0 รร. นิภาศิริ 27
89 เด็กชาย รัฐธรรมนูญ จินตนาวุฒิ ป.6 รร.ฮัว่เค้ียว 27
93 เด็กชาย สุทธิภทัร การเพียร ป.6 รร.ฮัว่เค้ียว 27
107 เด็กชาย ธนัยธ์ ารง สุขเกษม ป.6 รร.ฮัว่เค้ียว 27
158 เด็กหญิง พีรดา พุทไธวฒัน์ ป. 6 /1 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 27
211 เด็กหญิง กรองทอง ล้ิมอุบติัตระกลู ป. 6 /3 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 27
266 เด็กหญิง กลัยกร ทศันาวิวฒัน์ ป. 6 /6 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 27
437 เด็กหญิง รัชญาพร  จิรวฒันา ป. 5 รร. อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ 27
452 เด็กชายณัฐพล  ไกรจนัทร์ Nuttaphan Kriahon ป.6 ร.ร.วดัหงษ์ 27
37 เด็กหญิง สุทธิกานต ์กลา้ณรงค์ ป.6 อนุบาลธีรา 26



ที่ ช่ือ - สกุล  (ภาษาไทย) ช่ือ - สกุล  (ภาษาอังกฤษ) ช้ัน โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ
50 เด็กหญิง ณัฐชญา เอียกุล 0 รร. นิภาศิริ 26
72 เด็กหญิง ณัฐพร เหลืองทองใบ ป.5 รร.ฮัว่เค้ียว 26
77 เด็กหญิง พรพิมล สาคีรี ป.5 รร.ฮัว่เค้ียว 26
163 เด็กหญิง พิชชาพร โหราถาน ป. 6 /1 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 26
192 เด็กชาย ณัฏฐ์ดนยั โฉสูงเนิน ป. 6 /3 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 26
203 เด็กหญิง ชลธิชา แกว้ตา ป. 6 /3 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 26
208 เด็กหญิง คีตกานท ์สมานมิตร ป. 6 /3 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 26
451 ปกรณ์ อยูเ่ส็ง Pakorn Useng ป.6 ร.ร.วดัหงษ์ 26

9 เด็กหญิง พาณิภคั ดินรมรัมย์ ป.5 อนุบาลธีรา 25
18 เด็กชาย ชยกร จุฑารุจิเวศ ป.6 อนุบาลธีรา 25
51 เด็กหญิง ณัฐวิภา พวัพนัธ์ 0 รร. นิภาศิริ 25
65 เด็กหญิง วิชญพฬ สวาสุ ป.4 รร.ฮัว่เค้ียว 25
109 เด็กหญิง สุรีนา แบร์เกอร์ ป.6 รร.ฮัว่เค้ียว 25
110 เด็กหญิง วริศรา จริตรัมย์ ป.6 รร.ฮัว่เค้ียว 25
137 เด็กชาย ชยัภทัร นามปรีดา ป.5 รร. สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 25
150 เด็กชาย ธรรมรัตน์ ดวงพรม ป.6 รร. สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 25
179 เด็กหญิง อุษณีย ์ลมพดันา ป. 6 /2 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 25
197 เด็กชาย พยงุศกัด์ิ สุวรรณไตย ป. 6 /3 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 25
198 เด็กชาย กรวิชญ ์ธรรมา ป. 6 /3 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 25
201 เด็กชายณัฐชนน ทองยู ป. 6 /3 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 25
261 เด็กหญิง ผกาพนัธ์ บุญช านาญ ป. 6 /6 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 25
270 เด็กชาย พงศช์นญัญ ์วงษวิ์จิตสุข ป. 5 รร.มารียอ์นุสรณ์ 25



ที่ ช่ือ - สกุล  (ภาษาไทย) ช่ือ - สกุล  (ภาษาอังกฤษ) ช้ัน โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ
285 เด็กชาย วรเมธ วิริยาชีวกิจ ป. 6 /2 รร.มารียอ์นุสรณ์ 25
305 เด็กหญิง เพญ็ภสัรา ปาค า ป. 6 /7 รร.มารียอ์นุสรณ์ 25
438 เด็กชายพีรริทธ์  การศุภกุล ป. 5 ร.ร.อนุบาลบุรีรัมย์ 25
39 เด็กหญิง อุทยัรัตน์ ปะนดัเต ป.6 อนุบาลธีรา 24
41 เด็กชายศรัณยว์ุฒิ เรืองสุขศรีวงศ์ ป.6 อนุบาลธีรา 24
61 เด็กหญิง ศรุตาภทัร เวชการกุล ป.4 รร.ฮัว่เค้ียว 24
111 เด็กหญิง ณิชา แซ่ตั้น ป.6 รร.ฮัว่เค้ียว 24
129 เด็กหญิง ม่ิงขวญั แจ่มใส ป.5 รร. สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 24
169 เด็กหญิง ศิตวิษา อาจบุราย ป. 6 /1 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 24
178 เด็กหญิง ธนิกานต ์ยนืยิ่ง ป. 6 /2 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 24
216 เด็กชาย ชิษณุพงษ ์สงศิริ ป. 6 /4 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 24
219 เด็กหญิง ภควดี ระหงษ์ ป. 6 /4 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 24
296 เด็กชาย ชนาธิป ชีวะอิสระกุล ป. 6 /7 รร.มารียอ์นุสรณ์ 24
431 เด็กหญิง สนตา  แกว้บุตรดี ป. 6 รร. บา้นหินเหล็กไฟ 24
35 เด็กหญิง พิชญาภา หาญวิเศษ ป.6 อนุบาลธีรา 23
67 เด็กหญิง กรวรรณ เทียรวรรณ์ ป.5 รร.ฮัว่เค้ียว 23
108 เด็กหญิง โชษิตา สุขแจ่ม ป.6 รร.ฮัว่เค้ียว 23
120 เด็กหญิง ณัฐณิชา สาสีรัมย์ ป.6 รร.ฮัว่เค้ียว 23
122 เด็กหญิง วรรณวลีย ์สมคุนา ป.4 รร. สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 23
131 เด็กชาย ปภินวิช ปะทิรัมย์ ป.5 รร. สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 23
134 เด็กหญิง สุธาศิณี นิพรรัมย์ ป.5 รร. สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 23
151 เด็กหญิง ศลิษา เหล็กล้ิม ป.6 รร. สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 23



ที่ ช่ือ - สกุล  (ภาษาไทย) ช่ือ - สกุล  (ภาษาอังกฤษ) ช้ัน โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ
171 เด็กหญิง ปติณยา ส าก าปัง ป. 6 /1 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 23
191 เด็กชาย ชนรัฐ วงัภูงา ป. 6 /3 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 23
221 เด็กหญิง จีระวดี ไซรถ ป. 6 /4 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 23
302 เด็กชาย ธนกฤต สุขสมคิด ป. 6 /7 รร.มารียอ์นุสรณ์ 23
19 เด็กชาย ธนกฤต คงสวสัด์ิ ป.6 อนุบาลธีรา 22
141 เด็กชาย รังสิมนัต ์ยศนีย์ ป.6 รร. สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 22
176 เด็กชาย ศิวาพชัร์ ชอบธรรม ป. 6 /2 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 22
385 เด็กหญิง ปริยากร  ชะนอบรัมย์ ป. 4 รร. มารียอ์นุสรณ์ 22
430 เด็กหญิง ศิริวรรณ  ชยัวรรณ์ ป. 6  รร. เทศบาล 1 22
441 เด็กชายธนภทัร มหาสาร Tanapat Mahsan ป.4 ร.ร.มารียอ์นุสรณ์ 22
444 เด็กชายภูริภทัร  นนักวน Puripat Nanguan ป.5 ร.ร.อนุบาลบุรีรัมย์ 22
16 เด็กชาย ฉตัรดนยั หาญสุวรรณ์ ป.6 อนุบาลธีรา 21
20 เด็กชาย ธนดล ตีระมาศวณิช ป.6 อนุบาลธีรา 21
30 เด็กหญิง ณัฐกลัยา เกรินรัมย์ ป.6 อนุบาลธีรา 21
144 เด็กหญิง ฉตัรตราภรณ์ จนัทค์รบ ป.6 รร. สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 21
190 เด็กชาย ชนภทัร ทะนวนรัมย์ ป. 6 /3 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 21
228 เด็กชาย สุรยทุธ์ พรหมบุตร ป. 6 /5 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 21
230 เด็กหญิง จารุวี เหล่าสี ป. 6 /5 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 21
293 เด็กชาย ทพัชยั พิมพต์ะคอง ป. 6 /3 รร.มารียอ์นุสรณ์ 21
294 เด็กหญิง กีรติกา บุญประสาท ป. 6 /3 รร.มารียอ์นุสรณ์ 21
15 เด็กชาย จิวาย ุเปไธสง ป. 6 อนุบาลธีรา 20
17 เด็กชาย ชินวฒัน์ ชะลอชล ป.6 อนุบาลธีรา 20



ที่ ช่ือ - สกุล  (ภาษาไทย) ช่ือ - สกุล  (ภาษาอังกฤษ) ช้ัน โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ
23 เด็กชาย พยงุศกัด์ิ คุดรัมย์ ป.6 อนุบาลธีรา 20
58 เด็กหญิง วณิดา ผลบุญ ป.4 รร.ฮัว่เค้ียว 20
114 เด็กชาย นิติศาสตร์ กลมเกล้ียง ป.6 รร.ฮัว่เค้ียว 20
175 เด็กชาย ศรัญย ์ชะรุงรัมย์ ป. 6 /2 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 20
196 เด็กชาย พงศกร ชยัศรีบุรี ป. 6 /3 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 20
200 เด็กชาย รัฐธนินท ์เถียรสายออ ป. 6 /3 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 20
202 เด็กหญิง นฤมล อาจทวีกุล ป. 6 /3 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 20
289 เด็กชาย ศิริมงคล หมัน่ประโคน ป. 6 /3 รร.มารียอ์นุสรณ์ 20

5 เด็กหญิง สิธร สิทธิสารท ป.4 อนุบาลธีรา 19
64 เด็กหญิง พรหมพฤกษา กฤษช์ยั ป.4 รร.ฮัว่เค้ียว 19
143 เด็กชาย วิทวสั จนัทรขนัตี ป.6 รร. สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 19
177 เด็กชาย ธนาธิป ประสิทธ์ินอก ป. 6 /2 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 19
282 เด็กชาย กตณัณ์ เตียตระกูล ป. 6 /2 รร.มารียอ์นุสรณ์ 19
290 เด็กชาย อภิรักษ ์ปะโนรัมย์ ป. 6 /3 รร.มารียอ์นุสรณ์ 19
433 เด็กหญิง กมลวรรณ  แสงมี ป. 6 รร. บา้นหินเหล็กไฟ 19
22 เด็กชาย นิติพฒัน์ เกียรติไกรสิน ป.6 อนุบาลธีรา 18
52 เด็กหญิง อนนัตพร อินทรามะ 0 รร. นิภาศิริ 18
57 เด็กชาย วรัท ล้ิมศกัด์ิชยักิจ ป.4 รร.ฮัว่เค้ียว 18
62 เด็กชาย ทชัชกร วิเศษฤทธ์ิ ป.4 รร.ฮัว่เค้ียว 18
63 เด็กหญิง ธนาภรณ์ ตั้งสกุล ป.4 รร.ฮัว่เค้ียว 18
90 เด็กชาย ถิรวฒัน์ ทูลเกียรติวฒันา ป.6 รร.ฮัว่เค้ียว 18
181 เด็กหญิง อาทิตยา ศรีโพนทอง ป. 6 /2 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 18



ที่ ช่ือ - สกุล  (ภาษาไทย) ช่ือ - สกุล  (ภาษาอังกฤษ) ช้ัน โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ
406 เด็กชาย รัชชานนท ์ บุตรครุฑ ป.6 รร. มารียอ์นุสรณ์ 18
55 เด็กหญิง ณัฐยาน์ แปลเพง็ 0 รร. นิภาศิริ 17
66 เด็กชาย ณภทัร สุริเทศ ป.4 รร.ฮัว่เค้ียว 17
82 เด็กหญิง ประพิมพร พาพาน ป.5 รร.ฮัว่เค้ียว 17
405 เด็กชาย ศิวกร  ก่ายแกว้ ป.6 รร. มารียอ์นุสรณ์ 17
428 เด็กชาย วรวุฒิ  วอนรัมย์ ป. 6 รร. อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ 17
432 เด็กหญิง สุภาพิศ  กวา้งกระโทก ป. 6 รร. บา้นหินเหล็กไฟ 17
36 เด็กหญิง มนพร ม่ิงมาลา ป.6 อนุบาลธีรา 16
418 เด็กชาย ศุภวิชญ ์ ศกัด์ิเทวินทร์ ป. 4 รร. มารียอ์นุสรณ์ 16
130 เด็กชาย วรากร บุตรศรีภกัดีกุล ป.5 รร. สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 15
26 เด็กชาย อดิศร ตีระมาศวณิช ป.6 อนุบาลธีรา 14
292 เด็กชาย เกมส์ศกัด์ิ แกว้ดี ป. 6 /3 รร.มารียอ์นุสรณ์ 14
195 เด็กชาย โชติพฒัน์ นวลอ่อนธีรโชติ ป. 6 /3 รร.อนุบาลบุรีรัมย์ 11
27 เด็กหญิง การันตี กตญัญู ป.6 อนุบาลธีรา
29 เด็กหญิง ซาร่า เมนน่า ป.6 อนุบาลธีรา
31 เด็กหญิง เทพิตา ทรงรัมย์ ป.6 อนุบาลธีรา
133 เด็กหญิง นฎา กีรติตระกูล ป.5 รร. สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์
140 เด็กชาย ณัฏฐกิตต์ิ คะเรียงรัมย์ ป.6 รร. สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์
154 เด็กหญิง วรัญนภสั สุขเกษม ป.6 รร. สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์
165 เด็กหญิง สิริกาญจน์ ชะลองรัมย์ ป. 6 /1 รร.อนุบาลบุรีรัมย์
168 เด็กหญิง วลยัทิพย ์โอรสรัมย์ ป. 6 /1 รร.อนุบาลบุรีรัมย์
182 เด็กหญิง ปนดัดา อุดมพนัธ์ ป. 6 /2 รร.อนุบาลบุรีรัมย์



ที่ ช่ือ - สกุล  (ภาษาไทย) ช่ือ - สกุล  (ภาษาอังกฤษ) ช้ัน โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ
193 เด็กชาย สุริวงศ ์เนียมกนั ป. 6 /3 รร.อนุบาลบุรีรัมย์
204 เด็กหญิง จุลจิรา ชยัพร ป. 6 /3 รร.อนุบาลบุรีรัมย์
205 เด็กหญิง ภาสินี วิชยัรัมย์ ป. 6 /3 รร.อนุบาลบุรีรัมย์
207 เด็กหญิง ศศิวิมล นามยง ป. 6 /3 รร.อนุบาลบุรีรัมย์
210 เด็กหญิง นงนภสั อาทวงั ป. 6 /3 รร.อนุบาลบุรีรัมย์
213 เด็กหญิง พรสวรรค ์โกรัมย์ ป. 6 /3 รร.อนุบาลบุรีรัมย์
214 เด็กหญิง พรชนก กลขนุทด ป. 6 /3 รร.อนุบาลบุรีรัมย์
215 เด็กหญิง ภูษิตา พนารินทร์ ป. 6 /3 รร.อนุบาลบุรีรัมย์
217 เด็กหญิง อาจนรี ตรีสกุลวงษ์ ป. 6 /4 รร.อนุบาลบุรีรัมย์
222  เด็กชายศราวิน  โพทอง ป. 6 / 5 รร.อนุบาลบุรีรัมย์
223 เด็กชาย พิพฒันพงศ ์จงปัตนา ป. 6 /5 รร.อนุบาลบุรีรัมย์
224 เด็กชาย กิตติศกัด์ิ วงศไ์ธสง ป. 6 /5 รร.อนุบาลบุรีรัมย์
227 เด็กชาย รวิโรจน์ ไชยวีวฒัน์ ป. 6 /5 รร.อนุบาลบุรีรัมย์
229 เด็กชาย วฒันศิลป์ ฤทยัภิรักษ์ ป. 6 /5 รร.อนุบาลบุรีรัมย์
232 เด็กหญิง กุลธรา กลองรัมย์ ป. 6 /5 รร.อนุบาลบุรีรัมย์
234 เด็กหญิง ภาวิณี เรืองประโคน ป. 6 /5 รร.อนุบาลบุรีรัมย์
238 เด็กชาย พสธร อมรชยักิจ ป. 6 /6 รร.อนุบาลบุรีรัมย์
245 เด็กชาย กษิติ สุขตาม ป. 6 /6 รร.อนุบาลบุรีรัมย์
248 เด็กหญิง ธารกาญจน์ ทุมทอง ป. 6 /6 รร.อนุบาลบุรีรัมย์
251 เด็กหญิง พิชญาพร บรรดิดตา ป. 6 /6 รร.อนุบาลบุรีรัมย์
255 เด็กหญิง จิรจินดา โสศรีสุข ป. 6 /6 รร.อนุบาลบุรีรัมย์
263 เด็กหญิง ธนพรรณ เจริญสวสัด์ิ ป. 6 /6 รร.อนุบาลบุรีรัมย์



ที่ ช่ือ - สกุล  (ภาษาไทย) ช่ือ - สกุล  (ภาษาอังกฤษ) ช้ัน โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ
300 เด็กชาย ณัฐภทัร ชิณปัตร ป. 6 /7 รร.มารียอ์นุสรณ์
330 เด็กหญิง สุพิชญา จ่าภา ป. 6 /8 รร.มารียอ์นุสรณ์
336 เด็กหญิง นนัธมน จินตนสถิตย์ ป. 6 /8 รร.มารียอ์นุสรณ์
351 เด็กหญิง เบญจวรรณ ฝอยศาลา ป. 6 /9 รร.มารียอ์นุสรณ์
353 เด็กหญิง ญาณินทร์ พลพวก ป. 6 /9 รร.มารียอ์นุสรณ์
366 เด็กหญิง สิรินดา ตั้งสมบูรณ์ ป. 6 /9 รร.มารียอ์นุสรณ์
367 เด็กหญิง อารียา หงษท์อง ป. 6 /9 รร.มารียอ์นุสรณ์
383 เด็กชาย พีรภทัร  ช่วยบ ารุง ป. 6 รร. อนุบาลบุรีรัมย์
397 เด็กหญิง สุกญัญา  นาเมือง ป. 6 รร. ทศพรวิทยา
403 เด็กชาย อนุชิต  บุญได้ ป.6 รร. มารียอ์นุสรณ์
404 เด็กชาย กิตติพงศ ์ กิจสุจริตกุล ป.6 รร. มารียอ์นุสรณ์
408 เด็กชาย ณพล  ประยกุต์ ป.6 รร. มารียอ์นุสรณ์
410 เด็กชาย จิรายทุธ  ชะลุนรัมย์ ป.6 รร. มารียอ์นุสรณ์
411 เด็กชาย สรศกัด์ิ  นิโรรัมย์ ป.6 รร. มารียอ์นุสรณ์
417 เด็กชาย ธนดล  ดวงนิล ป. 4 รร. มารียอ์นุสรณ์
436 เด็กหญิง โอบเอ้ือ  เจียมรัมย์ ป. 5 รร. อนุบาลเมืองบุรีรัมย์
440 เด็กหญิงธนธัชา  ปัญญารัมย์ ป. 5 ร.ร.อนุบาลพุทไธสง


