
อาคาร 1 ห้อง 111

โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5701001 เด็กชาย กตัณณ์ เตียตระกูล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
2 5701002 เด็กหญิง กนกพร รุ่งรัตน์พงศ์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
3 5701003 เด็กหญิง กนกพรพร ภิรมย์สวสัด์ิ โรงเรียนอนุบาลธรีา
4 5701004 เด็กหญิง กนกวรรณ เป็นสุข โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
5 5701005 เด็กหญิง กนกวรรณ รัตนโสภา โรงเรียนเทศบาล 2
6 5701006 เด็กหญิง กนกวรรณ เพือ่นรัมย์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
7 5701007 เด็กหญิง กนิษฐา คะวนิรัมย์ โรงเรียนบ้านพรส าราญ
8 5701008 เด็กหญิง กมลฉัตร บุญชิด โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
9 5701009 เด็กหญิง กมลทิพย์ ศันสนียชีวนิ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
10 5701010 เด็กชาย กมลเทพ พิสาดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
11 5701011 เด็กหญิง กมลเนตร ไกรสีห์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
12 5701012 เด็กหญิง กมลพร สมใจ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
13 5701013 เด็กหญิง กมลวรรณ แสงมี โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ
14 5701014 เด็กหญิง กรกช รัตนโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
15 5701015 เด็กหญิง กรณิศ เจียมรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
16 5701016 เด็กหญิง กรวรรณ เทียรวรรณ์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
17 5701017 เด็กชาย กรวชิญ์ เสนามาตย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
18 5701018 เด็กชาย กรวชิญ์ ธรรมมา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
19 5701019 เด็กหญิง กรองทอง ล้ิมอุบัติตระกูล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
20 5701020 เด็กชาย กฤต ขติฌานัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
21 5701021 เด็กหญิง กฤติญา แสงสุนานนท์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
22 5701022 เด็กชาย กฤติน ประจญศานต์ โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
23 5701023 เด็กชาย กฤษณพงศ์ บุญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
24 5701024 เด็กชาย กฤษดา มุ่งดี โรงเรียนเทศบาล 2
25 5701025 เด็กหญิง กฤษติกา ภูเขียว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
26 5701026 เด็กชาย กล้าณรงค์ เกิงรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
27 5701027 เด็กชาย กวนิท์กฤช กราบไกรแก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
28 5701028 เด็กชาย กษิดิ สุขตาม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
29 5701029 เด็กชาย กษิด์ิเดช มากมี โรงเรียนอนุบาลธรีา
30 5701030 เด็กชาย กษิดิศ สิงห์เขียว โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
31 5701031 เด็กชาย กษิดิศ ล้ิมตระกูล โรงเรียนอนุบาลธรีา
32 5701032 เด็กชาย กษิเดช มีลาภ โรงเรียนอนุบาลธรีา
33 5701033 เด็กชาย กสานต์ มีซอง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
34 5701034 เด็กชาย ก้องภพ สายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
35 5701035 เด็กหญิง กัญจนพร ส่ือกลาง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
36 5701036 เด็กหญิง กัญญากร ขิวรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
37 5701037 เด็กหญิง กัญญาภัค รัตนศรีวโิรจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
38 5701038 เด็กหญิง กัญญารัตน์ แก้วนาค โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
39 5701039 เด็กหญิง กัญญารัตน์ นนธจิันทร์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
40 5701040 เด็กหญิง กัญญาวร์ี ขันติยานุวฒัน์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
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โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5701041 เด็กหญิง กัณฐิกา ผกากอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
2 5701042 เด็กหญิง กันต์กนิษฐ์ ภัทรานนท์อุทัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
3 5701043 เด็กชาย กันตพงศ์ ตันจาตุรนค์ โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
4 5701044 เด็กชาย กันตพงษ์ แก้วดอนรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
5 5701045 เด็กชาย กันตภณ สุระรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธรีา
6 5701046 เด็กชาย กันตินันท์ ค ายาง โรงเรียนบ้านพรส าราญ
7 5701047 เด็กหญิง กัลทิมา อินทุกรรม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
8 5701048 เด็กหญิง กัลป์ยกร ใจมั่น โรงเรียนอนุบาลธรีา
9 5701049 เด็กหญิง กัลยกร เจนการ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
10 5701050 เด็กหญิง กัลยกร บุรา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
11 5701051 เด็กหญิง กัลยากร ทัศนาววิฒัน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
12 5701052 เด็กหญิง กาญจนวดี บุญมาก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
13 5701053 เด็กหญิง กานต์พิชชา ศรีคร้าม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
14 5701054 เด็กหญิง กานต์มณี รัถยาภิชาติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
15 5701055 เด็กหญิง กานต์รวี รัถยาภิชาติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
16 5701056 เด็กหญิง การันตี กตัญญู โรงเรียนอนุบาลธรีา
17 5701057 เด็กชาย กิจจา ประจันบาล โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
18 5701058 เด็กชาย กิตติธชั หอมสมบัติ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
19 5701059 เด็กชาย กิตติธชั เชียงรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2
20 5701060 เด็กชาย กิตตินนท์ ส าเรียนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
21 5701061 เด็กชาย กิตติพงษ์ ประกอบผล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
22 5701062 เด็กหญิง กิตติยากร ชัยบัง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
23 5701063 เด็กชาย กิตติศักด์ิ วงศ์ไธสง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
24 5701064 เด็กชาย กิติภพ เจ็นประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
25 5701065 เด็กหญิง กีรติกา บุญประสาท โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
26 5701066 เด็กหญิง กุลการณ์ กุญชรรันต์ โรงเรียนอนุบาลธรีา
27 5701067 เด็กหญิง กุลธรา กลองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
28 5701068 เด็กหญิง เกตน์สิริ นาโท โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
29 5701069 เด็กหญิง เกตุมาลา พิทักษ์วาปี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
30 5701070 เด็กชาย เกมส์ศักด์ิ แก้วดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
31 5701071 เด็กชาย เกรียงไกร สีสด โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
32 5701072 เด็กชาย เกรียงเดช แก้ววงษา โรงเรียนนิภาศิริ
33 5701073 เด็กหญิง เกวลิน ความรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
34 5701074 เด็กชาย เกื้อกูล มะเดือ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
35 5701075 เด็กหญิง ขนิษฐา เจืองรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2
36 5701076 เด็กหญิง ขนิษฐา การกระสัง โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
37 5701077 เด็กหญิง ขวญัจิรา เนริกูล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
38 5701078 เด็กชาย ขวญัชัย พละศักด์ิ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
39 5701079 เด็กหญิง ขวญัสกุล คุณโคตร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
40 5701080 เด็กชาย คชรักษ์ เทีย่งคาม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
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โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5701081 เด็กชาย คณัสนันท์ ประทุมตัง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
2 5701082 เด็กชาย คมิก จะแรบรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
3 5701083 เด็กหญิง ครองขวญั ชุ่มกระโทก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
4 5701084 เด็กหญิง คีตกานท์ สมานมิตร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
5 5701085 เด็กหญิง จรรพร รุ่งโรจน์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
6 5701086 เด็กหญิง จรรยารัตน์ มิ่งขวญั โรงเรียนเทศบาล 2
7 5701087 เด็กชาย จักรพงษ์ สุขวเิศษ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
8 5701088 เด็กชาย จักรพงษ์ คิดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
9 5701089 เด็กชาย จักรพันธ์ สถิรอนันต์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
10 5701090 เด็กหญิง จันจิรา โมรารัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
11 5701091 เด็กหญิง จันทกานต์ นนท์พละ โรงเรียนมารีพิทักษ์
12 5701092 เด็กหญิง จันทร์จิรา อะรัญ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
13 5701093 เด็กชาย จารุกร เหล่าสี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
14 5701094 เด็กชาย จารุกิตต์ิ เภาโพนงาม โรงเรียนอนุบาลธรีา
15 5701095 เด็กหญิง จารุวี เหล่าสี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
16 5701096 เด็กหญิง จิดาภา ตันสกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
17 5701097 เด็กหญิง จิตราภรณ์ ย่อยไธสง โรงเรียนเทศบาล 2
18 5701098 เด็กชาย จิธพนธ์ สอนประเทศ โรงเรียนอนุบาลธรีา
19 5701099 เด็กหญิง จินดารัตน์ นึกชนะ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
20 5701100 เด็กหญิง จิรจินดา โสศรีสุข โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
21 5701101 เด็กชาย จิรภัทร วชัรินทรางกูร โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
22 5701102 เด็กหญิง จิรภิญญา จันทร์ดากุล โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
23 5701103 เด็กชาย จิรวฒัน์ มีแก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
24 5701104 เด็กชาย จิรวฒัน์ คุ้มครอง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
25 5701105 เด็กหญิง จิระวดี ไซรถ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
26 5701106 เด็กหญิง จิรัชยา หล่าบุตรศรี โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
27 5701107 เด็กหญิง จิราพร ไกรษร โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
28 5701108 เด็กหญิง จิราพัชร กาญจนการุณ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
29 5701109 เด็กชาย จิรายุ ปิติหงษนันท์ โรงเรียนอนุบาลธรีา
30 5701110 เด็กชาย จิรายุ เปไธสง โรงเรียนอนุบาลธรีา
31 5701111 เด็กหญิง จุฑามาศ พวงศรีเคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
32 5701112 เด็กหญิง จุฑารัตน์ ขะจีฟ้า โรงเรียนอนุบาลธรีา
33 5701113 เด็กหญิง จุฑาลักษณ์ เงียบประโคน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
34 5701114 เด็กหญิง จุลจิรา ชัยพร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
35 5701115 เด็กหญิง เจนนิเฟอร์ สาหร่ายกลาง โรงเรียนนิภาศิริ
36 5701116 เด็กหญิง เจมมี่ สวาฟเฟอร์ โรงเรียนอนุบาลธรีา
37 5701117 เด็กชาย เจษฎาภรณ์ เสนีโสด โรงเรียนอนุบาลธรีา
38 5701118 เด็กชาย ฉัตรดนัย ประชานันท์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
39 5701119 เด็กชาย ฉัตรดนัย หาญสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลธรีา
40 5701120 เด็กหญิง ฉัตรตราภรณ์ จันท์ครบ โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์

                      ลงชื่อ.......................................ผู้คุมสอบ สรุปจ านวนผู้เข้าสอบ        มา.......................คน ขาด.......................คน

สนามสอบโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้  วิชา  ภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
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โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5701121 เด็กหญิง ชณัญชิฎา แสนแก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
2 5701122 เด็กหญิง ชดาภร สอนภักดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
3 5701123 เด็กชาย ชนธญั บุตดาวนั โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
4 5701124 เด็กชาย ชนภัทร ทะนวนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
5 5701125 เด็กหญิง ชนมน จิตไทย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
6 5701126 เด็กชาย ชนรัฐ วงัภูงา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
7 5701127 เด็กชาย ชนะชัย แก้วพุกัม โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
8 5701128 เด็กชาย ชนาธปิ ชีวะอิสระกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
9 5701129 เด็กชาย   ชนุดม ฤกษ์สกุลเรือง โรงเรียนเทศบาล 2
10 5701130 เด็กหญิง ชบาบน รัตนวนั โรงเรียนอนุบาลธรีา
11 5701131 เด็กหญิง ชมนภัส มงคลเกษตร โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
12 5701132 เด็กชาย ชยกร จุฑารุจิเวศ โรงเรียนอนุบาลธรีา
13 5701133 เด็กชาย ชยธร พูนไชย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
14 5701134 เด็กชาย ชยรพ ชุ่มทองพิทักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
15 5701135 เด็กชาย ชยางกูร ค าสอน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
16 5701136 เด็กหญิง ชลธร อินยาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
17 5701137 เด็กหญิง ชลธชิา โวหาร โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
18 5701138 เด็กหญิง ชลธชิา เหล่ียมพิมาย โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
19 5701139 เด็กหญิง ชลธชิา ยิ่งเสมอ โรงเรียนบ้านพรส าราญ
20 5701140 เด็กหญิง ชลธชิา แก้วตา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
21 5701141 เด็กชาย ชลนันท์ อุดมธรเสถียร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
22 5701142 เด็กหญิง ชลนิภา พุม่พวง โรงเรียนเทศบาล 2
23 5701143 เด็กหญิง ชลมาศ ณัฐกิตต์ิกุล โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
24 5701144 เด็กหญิง ชลิตา นาดี โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
25 5701145 เด็กชาย ชวลิต จึงอนุวตัร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
26 5701146 เด็กหญิง ช่อผกา กุยรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
27 5701147 เด็กชาย ชัยกร หลงรัก โรงเรียนบ้านพรส าราญ
28 5701148 เด็กชาย ชัยภัทร นามปรีดา โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
29 5701149 เด็กชาย ชัยวฒัน์ เขื่อนค า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
30 5701150 เด็กชาย ชาญชนะชัย นาคาธร โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
31 5701151 เด็กชาย ชาญณรงค์ กุเลารัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2
32 5701152 เด็กหญิง ชิชญา กุลวงศ์วรกร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
33 5701153 เด็กหญิง ชิญณิภา อาจทวกีุล โรงเรียนอนุบาลธรีา
34 5701154 เด็กหญิง ชิดชนก เสรีสงแสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
35 5701155 เด็กชาย ชินวฒัน์ ชะลอชล โรงเรียนอนุบาลธรีา
36 5701156 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ประคองใจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
37 5701157 เด็กชาย ชิษณุพงษ์ สงศิริ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
38 5701158 เด็กชาย เชาวราช โททอง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
39 5701159 เด็กชาย โชติพัฒน์ นวลอ่อนธรีโชติ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
40 5701160 เด็กหญิง โชติรส ไชยบ ารุง โรงเรียนเทศบาล 2

                      ลงชื่อ.......................................ผู้คุมสอบ สรุปจ านวนผู้เข้าสอบ        มา.......................คน ขาด.......................คน
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โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5701161 เด็กหญิง โชษิตา สุขแจ่ม โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
2 5701162 เด็กหญิง ซารอ สมานประธาน โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
3 5701163 เด็กหญิง ซาร่า เมนน่า โรงเรียนอนุบาลธรีา
4 5701164 เด็กชาย ฌานิศ อุดม โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
5 5701165 เด็กหญิง ญาณภา แบ่งรัมย์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
6 5701166 เด็กหญิง ญาณินทร์ พลพวก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
7 5701167 เด็กหญิง ญาณิศา รอดสุโข โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
8 5701168 เด็กหญิง ญาณิศา ไชยขันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
9 5701169 เด็กหญิง ญาโณทัย สุขประเสริฐ โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
10 5701170 เด็กหญิง ญาดา ล้ิมเจริญ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
11 5701171 เด็กหญิง ญานิศา เสริมผล โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
12 5701172 เด็กหญิง ฐนิชา สระทองแพ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
13 5701173 เด็กชาย ฐากูร มูลสิน โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
14 5701174 เด็กหญิง ฐานิดา จารัมย์วงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
15 5701175 เด็กหญิง ฐิฏิภิญญา จันทรัศมี โรงเรียนทศพรวทิยา
16 5701176 เด็กหญิง ฐิติกานต์ สีโชติ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
17 5701177 เด็กหญิง ฐิติประภา แสงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
18 5701178 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ศิริจิตเกษม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
19 5701179 เด็กชาย ณฐานิธิ์ เทอดไพรสันต์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
20 5701180 เด็กหญิง ณฐิตาภา พันธลีุ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
21 5701181 เด็กหญิง ณพชร หล้าแหล่ง โรงเรียนอนุบาลธรีา
22 5701182 เด็กชาย ณพดนัย ตันจาตุรนต์ โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
23 5701183 เด็กหญิง ณภัทร ภายไธสง โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
24 5701184 เด็กหญิง ณภัทร ล้ิมศักด์ิชัยกิจ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
25 5701185 เด็กชาย ณรงค์วทิย์ อังกุลดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
26 5701186 เด็กหญิง ณริสสา พลอยรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2
27 5701187 เด็กหญิง ณัจสุภางค์ ลิขิตทัศชูวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2
28 5701188 เด็กหญิง ณัชชา หนองพุทซา โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
29 5701189 เด็กชาย ณัชพล กลางวชิัย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
30 5701190 เด็กหญิง ณัฎร์กฤตา พรหมณี โรงเรียนเทศบาล 2
31 5701191 เด็กชาย ณัฏฐกิตต์ิ คะเรียงรัมย์ โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
32 5701192 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา อัศวจุฬามณี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
33 5701193 เด็กชาย ณัฏฐ์ดนัย โฉสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
34 5701194 เด็กชาย ณัฏฐ์ทรนันท์ รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
35 5701195 เด็กหญิง ณัฐกมล อ านวยศรี โรงเรียนกมลลักษณ์
36 5701196 เด็กหญิง ณัฐกมล พลแสน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
37 5701197 เด็กหญิง ณัฐกัลยา เกรินรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธรีา
38 5701198 เด็กหญิง ณัฐกานต์ บุญมี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
39 5701199 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ คะเรรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
40 5701200 เด็กหญิง ณัฐชญา เอียกุล โรงเรียนนิภาศิริ
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โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5701201 เด็กชาย ณัฐชนน ทองยู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
2 5701202 เด็กชาย ณัฐชนนท์ เอกะวภิาต โรงเรียนอนุบาลล าปลายมาศ
3 5701203 เด็กหญิง ณัฐชา ติระรัตน์ชัยเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
4 5701204 เด็กหญิง ณัฐญดา มงคลชาติ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
5 5701205 เด็กหญิง ณัฐณิชา วชิัยรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
6 5701206 เด็กหญิง ณัฐณิชา ฉลาดเจน โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
7 5701207 เด็กหญิง ณัฐณิชา สาลีรัมย์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
8 5701208 เด็กหญิง ณัฐตฤณา ราชโสม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
9 5701209 เด็กหญิง ณัฐธดิา เถียรในเมือง โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
10 5701210 เด็กหญิง ณัฐธดิา โคตรสมบัติ โรงเรียนนิภาศิริ
11 5701211 เด็กชาย ณัฐนนท์ ธญัญะประกอบ โรงเรียนอนุบาลธรีา
12 5701212 เด็กหญิง ณัฐนันท์ พูลดี โรงเรียนนิภาศิริ
13 5701213 เด็กหญิง ณัฐประพาฬ ปาค า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
14 5701214 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ศิริศิลป์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
15 5701215 เด็กหญิง ณัฐพร นามะสงค์ โรงเรียนนิภาศิริ
16 5701216 เด็กหญิง ณัฐพร บุญล้อม โรงเรียนนิภาศิริ
17 5701217 เด็กหญิง ณัฐพร รุ่งเรืองศิลป์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
18 5701218 เด็กหญิง ณัฐพร ธญัญะประกอบ โรงเรียนอนุบาลธรีา
19 5701219 เด็กหญิง ณัฐพร พันธโ์ท โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
20 5701220 เด็กหญิง ณัฐพร นาคนาคา โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
21 5701221 เด็กหญิง ณัฐพร เหลืองทองใบ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
22 5701222 เด็กชาย ณัฐพล เอการัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
23 5701223 เด็กชาย ณัฐพล มั่นธรรมมงคล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
24 5701224 เด็กชาย ณัฐพล ทองอุไร โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
25 5701225 เด็กชาย ณัฐภัทร ชิณปัตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
26 5701226 เด็กชาย ณัฐภัทร สุขใส โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
27 5701227 เด็กหญิง ณัฐภัสรา อัฐวฐิาน โรงเรียนนิภาศิริ
28 5701228 เด็กหญิง ณัฐภาส์ สุขสนิท โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
29 5701229 เด็กหญิง ณัฐมล อุระศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
30 5701230 เด็กชาย ณัฐรพงษ์ เกตุแก้ว โรงเรียนนิภาศิริ
31 5701231 เด็กหญิง ณัฐริกา มารศรี โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
32 5701232 เด็กหญิง ณัฐวดี อินทร์ขามป้อม โรงเรียนอนุบาลธรีา
33 5701233 เด็กชาย ณัฐวตัร วงศ์สุขสวสัด์ิ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
34 5701234 เด็กหญิง ณัฐวชิญา จันทรัศมี โรงเรียนทศพรวทิยา
35 5701235 เด็กหญิง ณัฐวภิา สุตะนนท์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
36 5701236 เด็กหญิง ณัฐวภิา กวางรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
37 5701237 เด็กหญิง ณัฐวภิา พัวพันธ์ โรงเรียนนิภาศิริ
38 5701238 เด็กหญิง ณัฐวกีานต์ แจ่มสงวน โรงเรียนนิภาศิริ
39 5701239 เด็กชาย ณัฐวฒิุ วงเวยีน โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
40 5701240 เด็กหญิง ณัฐิญาดา แก้วเกตุ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
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โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5701241 เด็กหญิง ณิชกมล วงศ์สุขสวสัด์ิ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
2 5701242 เด็กหญิง ณิชา พาสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
3 5701243 เด็กหญิง ณิชาพัชร์ พิทยานันท์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
4 5701244 เด็กหญิง ณิชาภัทร นาประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลธรีา
5 5701245 เด็กหญิง ณิชาภัทร นาคดี โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
6 5701246 เด็กหญิง ณิรดา ภรธนบูรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
7 5701247 เด็กหญิง ดรันต์ภรณ์ มโนรัฐโรจน์ โรงเรียนอนุบาลธรีา
8 5701248 เด็กหญิง ดวงพร มนเทียนอาจ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
9 5701249 เด็กหญิง ดารกา แซ่ล้ิม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
10 5701250 เด็กชาย เดชาธร บุญรอง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
11 5701251 เด็กชาย ติณณ์นภัส สร้างนา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
12 5701252 เด็กหญิง ทยากร มงคลเจริญ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
13 5701253 เด็กชาย ทรงวฒิุ เหลาคม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
14 5701254 เด็กหญิง ทรายแก้ว บัวกรด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
15 5701255 เด็กชาย ทักษิณ เพชรเนื้อนิล โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
16 5701256 เด็กหญิง ทัชชกร วเิศษฤทธิ์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
17 5701257 เด็กชาย ทัตเทพ กุ้ยบ ารุง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
18 5701258 เด็กชาย ทัตเมฆ กิจคติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
19 5701259 เด็กชาย ทัพชัย พิมพ์ประครอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
20 5701260 เด็กชาย ทัพไทย ไชยหงษ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
21 5701261 เด็กหญิง ทัศณีพร กองชะนะ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
22 5701262 เด็กหญิง เทพิตา ทรงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธรีา
23 5701263 เด็กชาย   โทน สิทธวิงศ์ษา โรงเรียนเทศบาล 2
24 5701264 เด็กชาย ธงไท เจียมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
25 5701265 เด็กหญิง ธณัฏฐา เล้ียงผ่องพันธุ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
26 5701266 เด็กชาย ธนกร สาเจริญ โรงเรียนนิภาศิริ
27 5701267 เด็กชาย ธนกฤต สุขสมคิด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
28 5701268 เด็กชาย ธนกฤต เหมือนพระ โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
29 5701269 เด็กชาย ธนกฤต เรืองไพศาล โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
30 5701270 เด็กชาย ธนกฤต คงสวสัด์ิ โรงเรียนอนุบาลธรีา
31 5701271 เด็กชาย ธนชัย เจียดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
32 5701272 เด็กชาย ธนดล ดวงนิล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
33 5701273 เด็กชาย ธนดล ตีระมาศวณิช โรงเรียนอนุบาลธรีา
34 5701274 เด็กหญิง ธนพรรณ เจริญสวสัด์ิ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
35 5701275 เด็กชาย ธนภัทร เกรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
36 5701276 เด็กชาย ธนภัทร ใหญ่กันทะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
37 5701277 เด็กชาย ธนภัทร บุญทศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
38 5701278 เด็กหญิง ธนวนัย์ ปัญญาบุญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
39 5701279 เด็กชาย ธนะพัฒน์ นรินทร์รัมย์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
40 5701280 เด็กหญิง ธนัชชา ตาปราบ โรงเรียนอนุบาลธรีา
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โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5701281 เด็กหญิง ธนัชพร พงษ์สวสัด์ิ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
2 5701282 เด็กหญิง ธนัญชนก การดี โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
3 5701283 เด็กชาย ธนันทท์ สุทธิ โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
4 5701284 เด็กชาย ธนากร อาจทวกีุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
5 5701285 เด็กชาย ธนาธร เมินแก้ว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
6 5701286 เด็กชาย ธนาธปิ วอ่งไว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
7 5701287 เด็กชาย ธนาธปิ จันทร์เขียว โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
8 5701288 เด็กชาย ธนาธษิณ์ รัตนาถาวร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
9 5701289 เด็กหญิง ธนาภรณ์ ต้ังสกุล โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
10 5701290 เด็กชาย ธนายุต ใจมา โรงเรียนบ้านพรส าราญ
11 5701291 เด็กหญิง ธนิกานต์ ยืนยิ่ง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
12 5701292 เด็กหญิง ธนิดา ต้ังสกุล โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
13 5701293 เด็กชาย ธนิสร วโิสรัมย์ โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
14 5701294 เด็กชาย ธรรมรัตน์ ดวงพรม โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
15 5701295 เด็กชาย ธราธปิ ประสิทธิ์นอก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
16 5701296 เด็กชาย ธฤต ขติฌานัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
17 5701297 เด็กชาย ธวชัชัย แซ่ล้ิม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
18 5701298 เด็กหญิง ธวลัรัตน์ ทองธนาวฒัน์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
19 5701299 เด็กชาย ธวทิ ธญัวฒิุภัทร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
20 5701300 เด็กชาย ธชัพล วงศ์สุขสวสัด์ิ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
21 5701301 เด็กหญิง ธญัชนก จงรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
22 5701302 เด็กหญิง ธญัญรัศม์ ลีลัครานนท์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
23 5701303 เด็กหญิง ธญัณัฎฐา เพ็งธรรม โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
24 5701304 เด็กชาย ธญัณุพงศ์ บุราณสุข โรงเรียนเทศบาล 2
25 5701305 เด็กชาย ธนัย์ธ ารง สุขเกษม โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
26 5701306 เด็กหญิง ธนัยพร ชัยเสนา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
27 5701307 เด็กหญิง ธนัยพร ปรีวฒันศักด์ิ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
28 5701308 เด็กหญิง ธารธกาญจน์ ทุมทอง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
29 5701309 เด็กหญิง ธดิาพัฒน์ โพธิ์หิรัญ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
30 5701310 เด็กหญิง ธดิารัตน์ ทองมุกดา โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
31 5701311 เด็กหญิง ธติิยาภรณ์ ปัตตาโพธิ์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
32 5701312 เด็กหญิง ธษิณา สิทธิ์สุธชีนนนท์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
33 5701313 เด็กชาย ธรีพิชญ์ ศิริไชยบูลย์วฒัน์ โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
34 5701314 เด็กชาย   ธรีภัทร เป็นรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
35 5701315 เด็กชาย ธรีภัทร บุตรแก้ว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
36 5701316 เด็กชาย ธรีวฒัน์ บุตรอ าคา โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
37 5701317 เด็กชาย ธรีะพงศ์ คติรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2
38 5701318 เด็กชาย ธวุพัส รัตนวนั โรงเรียนอนุบาลธรีา
39 5701319 เด็กชาย นครเขต ตินตะบุระ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
40 5701320 เด็กชาย นครินทร์ สุดสวาส โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
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โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5701321 เด็กหญิง นงนภัส อาทวงั โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
2 5701322 เด้กหญิง นงนุช ขันดี โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
3 5701323 เด็กหญิง นฎา กีรติตระกูล โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
4 5701324 เด็กหญิง นนท์ธยิา วเิศษกุล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
5 5701325 เด็กชาย นพกร สินสุข โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
6 5701326 เด็กชาย นพจิรา สุทธปิระภา โรงเรียนบ้านพรส าราญ
7 5701327 เด็กหญิง นพนิภา ฤทธริอด โรงเรียนอนุบาลธรีา
8 5701328 เด็กหญิง นภัส กัณหา โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
9 5701329 เด็กชาย นภัสรพี อุตมะโภคิน โรงเรียนกัลยาประสิทธิ์
10 5701330 เด็กชาย นรภัทร ศรีค า โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
11 5701331 เด็กชาย นฤชา เจริญรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
12 5701332 เด็กหญิง นฤมล อาจทวกีุล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
13 5701333 เด็กหญิง นลินทิพย์ วงค์อามาตย์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
14 5701334 เด็กหญิง นัชชา งามพยุงพงษ์ โรงเรียนอนุบาลธรีา
15 5701335 เด็กหญิง นัทฐริกา อวดคร่อง โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
16 5701336 เด็กหญิง นันท์นภัส ชุมศรี โรงเรียนอนุบาลธรีา
17 5701337 เด็กหญิง นันทพงศ์ สาริกา โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
18 5701338 เด็กหญิง นันทพร พลสิงห์ชาญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
19 5701339 เด็กหญิง นันทภัค ศรีลารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
20 5701340 เด็กหญิง นันทภัค บุง้ทองชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลธรีา
21 5701341 เด็กหญิง นันทัชพร เรืองประโคน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
22 5701342 เด็กหญิง นันทิพัฒน์ พัฒนประสิทธิ์ชัย โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
23 5701343 เด็กหญิง นาถลญา ทองยัง โรงเรียนเทศบาล 2
24 5701344 เด็กหญิง น้ าหนึ่ง จ าปาสาร โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
25 5701345 เด็กหญิง นิชาฎา นะรินทร์รัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
26 5701346 เด็กหญิง นิชาภา ไตรวทิยากร โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
27 5701347 เด็กหญิง นิชาภา อินทะนู โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
28 5701348 เด็กหญิง นิติพร พวงพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
29 5701349 เด็กชาย นิติพัฒน์ เกียรติไกรสิน โรงเรียนอนุบาลธรีา
30 5701350 เด็กชาย นิติศาสตร์ กลมเกล้ียง โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
31 5701351 เด็กชาย นิธิ วโิสรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
32 5701352 เด็กหญิง นิภาพร สนิทพจน์ โรงเรียนเทศบาล 2
33 5701353 เด็กหญิง นิราภร แก้วนวล โรงเรียนนิภาศิริ
34 5701354 เด็กหญิง นิศารัตน์ กระจงรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
35 5701355 เด็กชาย เนติพงษ์ สีมา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
36 5701356 เด็กชาย บริรักษ์ ศรีธรรมมา โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
37 5701357 เด็กหญิง บัณฑิตา เกียรติไกรสิน โรงเรียนอนุบาลธรีา
38 5701358 เด็กชาย บุญถึง เป็งเพราะ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
39 5701359 เด็กชาย บุญบารมี บุญขาว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
40 5701360 เด็กหญิง บุญยนุช ไพรบึง โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
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โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5701361 เด็กหญิง บุญสิตา สวยสี โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
2 5701362 เด็กหญิง บุณยาพร เฮ่ประโคน โรงเรียนประโคนชัยวทิยา
3 5701363 เด็กหญิง บุษยชาติ ชินศิริพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
4 5701364 เด็กหญิง บุษยา กะสุรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
5 5701365 เด็กหญิง เบญจวรรณ ฝอยศาลา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
6 5701366 เด็กหญิง เบญญทิพย์ เปล่ียนไธสง โรงเรียนนิภาศิริ
7 5701367 เด็กหญิง เบญญาภา โสมประโคน โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
8 5701368 เด็กหญิง เบญญาภา สารนอก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
9 5701369 เด็กหญิง ปกิตตา สีหาวะบุตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
10 5701370 เด็กชาย ปฏิพัทธิ์ ส าเร็จรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
11 5701371 เด็กชาย ปฏิภาณ เจียนรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2
12 5701372 เด็กชาย   ปฐวี พลสยม โรงเรียนเทศบาล 2
13 5701373 เด็กชาย ปณัยกร มณีราชกิจ โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
14 5701374 เด็กหญิง ปณิดา สวสัดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
15 5701375 เด็กหญิง ปณิตา งาหอม โรงเรียนนิภาศิริ
16 5701376 เด็กหญิง ปติณยา ส าก าปัง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
17 5701377 เด็กหญิง ปนัดดา หนองบัว โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
18 5701378 เด็กหญิง ปนัดดา อุดมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
19 5701379 เด็กหญิง ปพิชญา แวววฒิุนันท์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
20 5701380 เด็กหญิง ปภาพินท์ ไกรรณภูมิ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
21 5701381 เด็กหญิง ปภาวี เรืองสุขศรีวงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
22 5701382 เด็กชาย ปภินวชิ ปะทิรัมย์ โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
23 5701383 เด็กชาย ปรเรศ ทัศนะ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
24 5701384 เด็กหญิง ประกายดาว สุดมูล โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
25 5701385 เด็กชาย ประตินัทน์ หาญธงชัย โรงเรียนเทศบาล 2
26 5701386 เด็กหญิง ประพิมพร พาพาน โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
27 5701387 เด็กหญิง ประภาดา ศรีบุญ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
28 5701388 เด็กหญิง ประวณีมัย ไถจะโปะ โรงเรียนอนุบาลธรีา
29 5701389 เด็กหญิง ประสิตา คล่องแคล่ว โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
30 5701390 เด็กหญิง ปริชญา ประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
31 5701391 เด็กหญิง ปริญญาฉัตร ภาษิต โรงเรียนนิภาศิริ
32 5701392 เด็กหญิง ปริยากร ชะนอบรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
33 5701393 เด็กหญิง ปริยานุช นิ่มเรือง โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
34 5701394 เด็กชาย ปัญญากร ดวงตารัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
35 5701395 เด็กชาย ปัณณฑัต เรืองสุขศรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลธรีา
36 5701396 เด็กหญิง ปัทมา ประเสริฐศรี โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
37 5701397 เด็กหญิง ปารดา วงค์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
38 5701398 เด็กหญิง ปาลิตา ตะละมา โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
39 5701399 เด็กชาย ปิติพัมน์ กมลรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
40 5701400 เด็กหญิง ปิยธดิา มาตราตัง โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
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โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5701401 เด็กหญิง ปิยะกุล นิกูลรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
2 5701402 เด็กหญิง ปิยะดา นิกูลรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
3 5701403 เด็กชาย ปิยะพงษ์ ศรีสุข โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
4 5701404 เด็กหญิง ปิยาพัชร เพ็ชรเสิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
5 5701405 เด็กชาย ปีติภัทร บัตรประโคน โรงเรียนอนุบาลธรีา
6 5701406 เด็กหญิง ปุณยนุช ปะโปตินัง โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
7 5701407 เด็กชาย ปุราณ ใยแจ่ม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
8 5701408 เด็กหญิง เปมิกา พูนสวสัด์ิ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
9 5701409 เด็กหญิง เปรมิกา เอี่ยมศรี โรงเรียนอนุบาลล าปลายมาศ
10 5701410 เด็กหญิง ผกาพันธ์ บุญช านาญ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
11 5701411 เด็กชาย พงศกร ชัยศรีบุรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
12 5701412 เด็กชาย พงศกร แดนแก้วมูล โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
13 5701413 เด็กชาย พงศธร วงษ์โสภา โรงเรียนบ้านพรส าราญ
14 5701414 เด็กชาย พงศพัศ ทับทิมเสน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
15 5701415 เด็กชาย พงษ์พัชร บัวมาศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
16 5701416 เด็กชาย พชร โรจน์ศิริทรัพย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
17 5701417 เด็กหญิง พชรพร ประชาชิตร โรงเรียนอนุบาลธรีา
18 5701418 เด็กหญิง พนัทดา ศรีสุพันธ์ โรงเรียนนิภาศิริ
19 5701419 เด็กชาย พยุงศักด์ิ คุดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธรีา
20 5701420 เด็กชาย พยุงศักด์ิ สุวรรณไตย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
21 5701421 เด็กหญิง พรชนก นรวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
22 5701422 เด็กหญิง พรชนก กลขุนทด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
23 5701423 เด็กหญิง พรนภัส โคตุทา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
24 5701424 เด็กหญิง พรปวณ์ี ไพศาลพัชรชัย โรงเรียนอนุบาลธรีา
25 5701425 เด็กหญิง พรพนา รอบไธสง โรงเรียนเทศบาล 2
26 5701426 เด็กชาย พรพิพัฒน์ กริดรัมย์ โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
27 5701427 เด็กหญิง พรพิมล สาคีรี โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
28 5701428 เด็กหญิง พรลภัส โคตุทา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
29 5701429 เด็กหญิง พรวดี ลาดนอก โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
30 5701430 เด็กหญิง พรสวรรค์ โกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
31 5701431 เด็กหญิง พรหมพฤกษา ฤกษ์ชัย โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
32 5701432 เด็กชาย พริษฐ์ วรรณโกษิตย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
33 5701433 เด็กหญิง พลอยแพรวา ประนมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย(์บ้านบัว)
34 5701434 เด็กหญิง พลอยไพริน ศิริปี โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
35 5701435 เด็กหญิง พลอยวดี วอไธสง โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
36 5701436 เด็กชาย พศวร์ี ด้วงโพนทัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
37 5701437 เด็กชาย พสธร อมรชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
38 5701438 เด็กชาย พสิษฐ์ ชัยอริยวรวฒัน์ โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
39 5701439 เด็กหญิง พัชพร พิสาดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
40 5701440 เด็กหญิง พัชราภา เกรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา

                      ลงชื่อ.......................................ผู้คุมสอบ สรุปจ านวนผู้เข้าสอบ        มา.......................คน ขาด.......................คน
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โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5701441 เด็กหญิง พัทธธ์รีา ภูท่อง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
2 5701442 เด็กหญิง พัทธนันท์ ธนูศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 2
3 5701443 เด็กหญิง พาขวญั กิชะรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
4 5701444 เด็กหญิง พาณิภัค ดินรมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธรีา
5 5701445 เด็กหญิง พิชชานันท์ พันทุม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
6 5701446 เด็กหญิง พิชชาพร โหราถาน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
7 5701447 เด็กหญิง พิชชาภา จันฤาแสน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
8 5701448 เด็กหญิง พิชชาวร์ี ห่อไธสง โรงเรียนอนุบาลธรีา
9 5701449 เด็กหญิง พิชญ์สินี สุพันธมาตย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
10 5701450 เด็กหญิง พิชญ์สิริชล แผ้วพลสง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
11 5701451 เด็กหญิง พิชญาพร บรรดิดตา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
12 5701452 เด็กหญิง พิชญาภา หาญวเิศษ โรงเรียนอนุบาลธรีา
13 5701453 เด็กหญิง พิชามญชุ์ เภาโพนงาม โรงเรียนอนุบาลธรีา
14 5701454 เด็กชาย พิทวสั แอมกระโทก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
15 5701455 เด็กชาย พิพัฒนพงศ์ จงปัตนา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
16 5701456 เด็กหญิง พิมพ์ชนก รอบแควน้ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
17 5701457 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ลักษณนาราพงศ์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
18 5701458 เด็กหญิง พิมพ์มาดา แช่อึง โรงเรียนอนุบาลธรีา
19 5701459 เด็กหญิง พิมพรรณ โมรา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
20 5701460 เด็กหญิง พิมพ์ลดา พิพัฒนตันติวชั โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
21 5701461 เด็กหญิง พิมมาดา วเิศษฤทธิ์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
22 5701462 เด็กหญิง พิมลพัต ชมพูนุท โรงเรียนอนุบาลล าปลายมาศ
23 5701463 เด็กหญิง พีรดา พุธไธวฒัน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
24 5701464 เด็กชาย พีรพล นิเลิศรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
25 5701465 เด็กชาย พีรพัฒน์ สมัครสมาน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
26 5701466 เด็กชาย พีรพัฒน์ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธรีา
27 5701467 เด็กชาย พีรภัทร์ ช่วยบ ารุง โรงเรียนอนุบาลธรีา
28 5701468 เด็กชาย พีรภัทร ช่วยบ ารุง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
29 5701469 เด็กหญิง พีรภาว์ กรรม์ภิรมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
30 5701470 เด็กหญิง พีรภาว์ จ าปาแดง โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
31 5701471 เด็กชาย พีระพล โล่วรรธนะมาศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
32 5701472 เด็กชาย พีระพล สงวนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
33 5701473 เด็กชาย พีระวฒัน์ ศิริไชยบูลย์วฒัน์ โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
34 5701474 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา กิจจันทึก โรงเรียนเทศบาล 2
35 5701475 เด็กหญิง เพ็ญภัสสรา ปาค า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
36 5701476 เด็กชาย แพทย์ภูมิ ภูมิพงศ์ธนโชติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
37 5701477 เด็กหญิง ไพรญาดา ยุตธรรม โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
38 5701478 เด็กชาย ภคพล วชิัยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
39 5701479 เด็กหญิง ภควดี ระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
40 5701480 เด็กหญิง ภรันยา สงวนรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา

                      ลงชื่อ.......................................ผู้คุมสอบ สรุปจ านวนผู้เข้าสอบ        มา.......................คน ขาด.......................คน
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โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5701481 เด็กหญิง ภัณฑิลา จะเชิญรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
2 5701482 เด็กหญิง ภัทรพร ศรีสมศักด์ิ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
3 5701483 เด็กหญิง ภัทรภร ช านาญเนาว์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
4 5701484 เด็กหญิง ภัทรวดี มียอด โรงเรียนนิภาศิริ
5 5701485 เด็กหญิง ภัทรวดี คลองผักแวน่ โรงเรียนนิภาศิริ
6 5701486 เด็กหญิง ภัทราพร สุขธรรม โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
7 5701487 เด็กชาย ภาคิน ศิริวฒันมงคล โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
8 5701488 เด็กหญิง ภาณุมาศ ศรีคิริทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
9 5701489 เด็กชาย ภาณุวชิญ์ ศิขิรัมย์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
10 5701490 เด็กชาย ภาธร รติพรพันธุ์ โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
11 5701491 เด็กชาย ภานุพงศ์ นิสสัยดี โรงเรียนเทศบาล 2
12 5701492 เด็กหญิง ภาวณีิ เรืองประโคน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
13 5701493 เด็กหญิง ภิญญดา โตประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
14 5701494 เด็กหญิง ภิญญดา ขวางรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธรีา
15 5701495 เด็กชาย ภูดิศ สังคหะ โรงเรียนอนุบาลธรีา
16 5701496 เด็กชาย ภูผา ภูผานิล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
17 5701497 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ บุญมะยา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
18 5701498 เด็กหญิง ภูริชญา เชิกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธรีา
19 5701499 เด็กชาย ภูริพัฒน์ ศรีงาน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
20 5701500 เด็กชาย ภูวทิ กิตติเวศสกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
21 5701501 เด็กหญิง ภูษิตา พนารินทร์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
22 5701502 เด็กชาย มงคลชัย หง์ทอง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
23 5701503 เด็กหญิง มนพร มิ่งมาลา โรงเรียนอนุบาลธรีา
24 5701504 เด็กหญิง มนัศรา ปราบภัย โรงเรียนนิภาศิริ
25 5701505 เด็กหญิง มนัสวร์ี เจียมรัมย์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
26 5701506 เด็กหญิง มนัสสา ฉวรัีมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
27 5701507 เด็กหญิง มยรฉัตร เจริญรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
28 5701508 เด็กหญิง มัชฌิมา อิสโร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
29 5701509 เด็กหญิง มัทธมน จินตนสถิตย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
30 5701510 เด็กชาย มานนท์ มารารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
31 5701511 เด็กหญิง มิ่งขวญั บุราสิทธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
32 5701512 เด็กชาย มินธาดา พวงมินธาดา โรงเรียนอนุบาลธรีา
33 5701513 เด็กหญิง มุทามาศ พะสุรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
34 5701514 เด็กหญิง มุทิตา ไตรคุ้มมะดัน โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
35 5701515 เด็กหญิง เมฆขลา รุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
36 5701516 เด็กชาย เมธสั กุลพินิจ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
37 5701517 เด็กหญิง เมธาวี เพรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
38 5701518 เด็กหญิง ยศวดี บุตรดีวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
39 5701519 เด็กหญิง เยาวลักษณ์ การเพียร โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
40 5701520 เด็กหญิง รพีพร ชิดตันสกุล โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
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โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5701521 เด็กหญิง รมิดา ประทาน โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
2 5701522 เด็กหญิง รมิตา ช่วงไธสง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
3 5701523 เด็กหญิง รวนิันท์ ขันเสน โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
4 5701524 เด็กชาย รวโิรจน์ ไชยรววีฒัน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
5 5701525 เด็กหญิง รสริน การเพียร โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
6 5701526 เด็กชาย ระพีภัทร นิไรรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2
7 5701527 เด็กชาย รักษิต แก้วมะเริง โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
8 5701528 เด็กชาย รังสิมันต์ ยศนีย์ โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
9 5701529 เด็กชาย รัชชานนท์ นิธรัุมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
10 5701530 เด็กชาย รัชพล โนนสิงห์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
11 5701531 เด็กหญิง รัฐกานต์ บุญเกิด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
12 5701532 เด็กหญิง รัฐกานต์ สินไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
13 5701533 เด็กชาย รัฐธนินท์ เถียรสายออ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
14 5701534 เด็กหญิง รัตนา มิตรแสง โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
15 5701535 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ พรรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
16 5701536 เด็กหญิง รัตนาวดี จันทร์ประกอบ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
17 5701537 เด็กหญิง รัตนาวลี ปล้ืมกมล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
18 5701538 เด็กหญิง ริญญานัตย์ สมบัติก าไร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
19 5701539 เด็กหญิง รุจิกาญจน์ ริยะบุตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
20 5701540 เด็กหญิง รุจิรดา สีเทีย่ง โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
21 5701541 เด็กหญิง ลดาวลัย์ ราชวชิา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
22 5701542 เด็กชาย ลภัส สิงห์นันท์ โรงเรียนเทศบาล 2
23 5701543 เด็กหญิง ลลิดา พรหมงาม โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
24 5701544 เด็กหญิง ลักขนา สุทธยากร โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
25 5701545 เด็กชาย ลัทธพล วงษ์แก้ว โรงเรียนบ้านพรส าราญ
26 5701546 เด็กชาย ลัทธพล กะการัมย์ โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
27 5701547 เด็กหญิง ลันตา แก้วบุตรดี โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ
28 5701548 เด็กชาย วงศธร วงศ์สุขสวสัด์ิ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
29 5701549 เด็กชาย วงศพล พูนสิน โรงเรียนอนุบาลธรีา
30 5701550 เด็กชาย วชรินทร์ ตรีสกุลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
31 5701551 เด็กหญิง วชิราภรณ์ นิเวศสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
32 5701552 เด็กหญิง วชิรามาศ กล้าแข็ง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
33 5701553 เด็กหญิง วนัสนันท์ กันยะมี โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
34 5701554 เด็กชาย วรโชติ นิลนนท์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
35 5701555 เด็กชาย วรโชติ วงศ์สุขสวสัด์ิ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
36 5701556 เด็กหญิง วรพิชชา จอกทอง โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
37 5701557 เด็กชาย วรเมธ วริิยาชีวกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
38 5701558 เด็กหญิง วรรณนิษา พลราษฎร์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
39 5701559 เด็กหญิง วรรณวลีย์ สมคุณา โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
40 5701560 เด็กชาย วรรณสิทธิ์ ลากูล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
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โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5701561 เด็กชาย วรวฒัน์ รุ่งอร่ามศิลป์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
2 5701562 เด็กชาย วรวฒิุ วอนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย(์บ้านบัว)
3 5701563 เด็กหญิง วรัญญา อดุลรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
4 5701564 เด็กหญิง วรัญญา วงัสนาม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
5 5701565 เด็กหญิง วรัญนภัส สุขเกษม โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
6 5701566 เด็กชาย วรัท สิริประภากร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
7 5701567 เด็หชาย วรัท ล้ิมศักด์ิชัยกิจ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
8 5701568 เด็กชาย วรากร บุตรศรีภักดีกุล โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
9 5701569 เด็กหญิง วราพร จันทะเสริม โรงเรียนนิภาศิริ
10 5701570 เด็กหญิง วราภรณ์ ศรีรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
11 5701571 เด็กหญิง วรารัตน์ วงัสนาม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
12 5701572 เด็กหญิง วราลี โฆษิตอัมพรเสนีย์ โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
13 5701573 เด็กหญิง วรินท์นิภา ปักกาสาร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
14 5701574 เด็กหญิง วริศรา สวา่งภพ โรงเรียนเทศบาล 2
15 5701575 เด็กหญิง วริศรา จริตรัมย์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
16 5701576 เด็กหญิง วลัยทิพย์ โอรสรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
17 5701577 เด็กหญิง วลัยพรรณ สุดสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
18 5701578 เด็กชาย วสุ สิริประภากร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
19 5701579 เด็กชาย วสุธร ฉิมจารย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
20 5701580 เด็กชาย วสุพล ฉิมจารย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
21 5701581 เด็กชาย วชัรพันธ์ บรรเลง โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
22 5701582 เด็กชาย วฒันศิลป์ ฤทัยภิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
23 5701583 เด็กหญิง วนัวสิาข์ มโนบาล โรงเรียนเทศบาล 2
24 5701584 เด็กหญิง วาสนา หมื่นไธสง โรงเรียนอนุบาลธรีา
25 5701585 เด็กหญิง วชิญาดา กางรัมย์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
26 5701586 เด็กหญิง วชิญาพร จิราวฒันาพร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
27 5701587 เด็กชาย วชินันท์ เรืองจินดาวลัย โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
28 5701588 เด็กชาย วทิวสั จันทรขันตี โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
29 5701589 เด็กหญิง วธิาวดี สมุติรัมย์ โรงเรียนบ้านพรส าราญ
30 5701590 เด็กหญิง วภิาดา สุวรรณกาญจน์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
31 5701591 เด็กชาย วภิาวสั สุเทียบตะวนั โรงเรียนอนุบาลธรีา
32 5701592 เด็กหญิง วมิลสิริ โกษากุล โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
33 5701593 เด็กหญิง วลิาวลัย์ เผือกแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2
34 5701594 เด็กชาย ววิฒันพงษ์ แซ่บู้ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
35 5701595 เด็กชาย วศิรุต แซ่จึง โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
36 5701596 เด็กชาย วศิรุต หอมสมบัติ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
37 5701597 เด็กชาย วษิณุ เรืองจินดาวลัย โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
38 5701598 เด็กชาย วรีภัทร์ พัลวลั โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
39 5701599 เด็กชาย วรีภัทร สุขจิต โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
40 5701600 เด็กชาย วรีภัทร ชลากรโกศล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
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โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5701601 เด็กหญิง วรียา วงศ์สุพรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2
2 5701602 เด็กชาย วฒิุวฒัน์ วารุลัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
3 5701603 เด็กหญิง ศกุลรัตน์ กรุงรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2
4 5701604 เด็กชาย ศรัณย์ ซะรุงรัมย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
5 5701605 เด็กชาย ศรัณย์วฒิุ เรืองสุขศรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลธรีา
6 5701606 เด็กหญิง ศรัทธนิตย์ เกรัมย์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
7 5701607 เด็กชาย ศราวนิ โพทอง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
8 5701608 เด็กชาย ศราวฒิุ ผะกาเกตุ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
9 5701609 เด็กหญิง ศรินยา กองรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
10 5701610 เด็กหญิง ศรินยา เอกา โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
11 5701611 เด็กหญิง ศรุดา ตราชู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
12 5701612 เด็กหญิง ศรุตาภัทร เวชการกุล โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
13 5701613 เด็กหญิง ศลิษา เหล็กล้ิม โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
14 5701614 เด็กหญิง ศศิกานต์ เชื่อนิจ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
15 5701615 เด็กหญิง ศศิกานต์ สุโข โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
16 5701616 เด็กหญิง ศศิญา สถิตสุข โรงเรียนอนุบาลธรีา
17 5701617 เด็กหญิง ศศิปรียา นิลนันท์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
18 5701618 เด็กหญิง ศศิวรรณ เรืองไพศาล โรงเรียนเทศบาล 2
19 5701619 เด็กหญิง ศศิวมิล ชาวเขา โรงเรียนเทศบาล 2
20 5701620 เด็กหญิง ศศิวมิล จิตไทย โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
21 5701621 เด็กหญิง ศศิวมิล นามยง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
22 5701622 เด็กชาย ศักด์ิสิทธิ์ ด าดี โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
23 5701623 เด็กหญิง ศิตวษิา อาจบุราย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
24 5701624 เด็กหญิง ศิรดา ค าสงคราม โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
25 5701625 เด็กหญิง ศิรภัสสร เดชโยธนิ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
26 5701626 เด็กหญิง ศิริกาญจน์ เดิมท ารัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
27 5701627 เด็กหญิง ศิริญญา ชินวงศ์ โรงเรียนนิภาศิริ
28 5701628 เด็กหญิง ศิริประภา เดชโยธนิ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
29 5701629 เด็กหญิง ศิริพรรณ พินึกรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2
30 5701630 เด็กชาย ศิริมงคล หมั่นประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
31 5701631 เด็กหญิง ศิริมา ก าแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
32 5701632 เด็กหญิง ศิริรัตน์ ปิดตาทะโน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
33 5701633 เด็กหญิง ศิริวรรณ ชัยวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
34 5701634 เด็กชาย ศิวชั จีบเกาะ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
35 5701635 เด็กชาย ศิวาพัชร์ ชอบธรรม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
36 5701636 เด็กชาย ศุภกร สิบทัศน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
37 5701637 เด็กชาย ศุภกร ด้วงจาด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
38 5701638 เด็กชาย ศุภกฤต นิธเิกตุกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
39 5701639 เด็กหญิง ศุภกานต์ แก้วสุขสุด โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
40 5701640 เด็กชาย ศุภโชค รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
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โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5701641 เด็กชาย ศุภณัฐ ณะธรรม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
2 5701642 เด็กชาย ศุภนัฐ ธนัยรุ่งโรจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
3 5701643 เด็กหญิง ศุภมาส เพีย้นสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล 2
4 5701644 เด็กหญิง ศุภรดา บุรมย์ศรี โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
5 5701645 เด็กชาย ศุภวชิญ์ ปุญญพัฒน์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
6 5701646 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ พานนนท์ โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
7 5701647 เด็กหญิง ศุภาวร์ี จรัสบ ารุงโรจน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
8 5701648 เด็กหญิง ศุภิสรา วรรณกูล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
9 5701649 เด็กชาย เศรษฐสิษฐ์ สวา่งวฒันกิจ โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
10 5701650 เด็กหญิง สกาวใจ ไตรล้ า โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
11 5701651 เด็กหญิง สมันตชิดา แสนกลาง โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
12 5701652 เด็กชาย สรวชิญ์ บุตรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
13 5701653 เด็กหญิง สร้อยสายใจ ชนะบ ารุง โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
14 5701654 เด็กชาย สราวฒิุ จันทร์แดง โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
15 5701655 เด็กหญิง สริมา สีทองหลาง โรงเรียนนิภาศิริ
16 5701656 เด็กหญิง สลินทิพย์ ศรีสนชัย โรงเรียนนิภาศิริ
17 5701657 เด็กหญิง สศิกาญจน์ ล าดวน โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
18 5701658 เด็กหญิง สสิธร สิทธสิารท โรงเรียนอนุบาลธรีา
19 5701659 เด็กชาย สหรัฐ ทวคูีณ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
20 5701660 เด็กชาย สัณหณัฐ ไวโสภา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
21 5701661 เด็กหญิง สาชิตา ก้อนรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
22 5701662 เด็กชาย สิตณ รักษาวฒันะ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
23 5701663 เด็กหญิง สิทธนิี เทพนคร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
24 5701664 เด็กชาย สิทธภิาคย์ ธ ารงค์อนันต์สกุล โรงเรียนอนุบาลธรีา
25 5701665 เด็กชาย สิรวชิญ์ มวลทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
26 5701666 เด็กหญิง สิริกร สันติวงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
27 5701667 เด็กหญิง สิริกาญจน์ ชะลองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
28 5701668 เด็กหญิง สิรินดา ต้ังสมบูรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
29 5701669 เด็กหญิง สิรินทร ค ายาง โรงเรียนบ้านพรส าราญ
30 5701670 เด็กหญิง สิริภัสสร ธนานุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
31 5701671 เด็กหญิง สุกฤตยา อินทร์หมื่นไวย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
32 5701672 เด็กหญิง สุกฤตา ปล้ืมกมล โรงเรียนเทศบาล 2
33 5701673 เด็กหญิง สุกัญญา นาเมือง โรงเรียนทศพรวทิยา
34 5701674 เด็กหญิง สุค าจันทร์ สวสัดี โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
35 5701675 เด็กหญิง สุจิตรา แก้วค าหล่า โรงเรียนนิภาศิริ
36 5701676 เด็กหญิง สุจินณา ทับไธสง โรงเรียนบ้านพรส าราญ
37 5701677 เด็กหญิง สุชัญญา ปุสารัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
38 5701678 เด็กหญิง สุชัญญา เลิศสกุลกิจ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
39 5701679 เด็กหญิง สุชาวดี เลาอารีกิจ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
40 5701680 เด็กหญิง สุชาวลัญช์ เขียนนิลศิริ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
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อาคาร 2 ห้อง 215

โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5701681 เด็กหญิง สุณิสา มาตรแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2
2 5701682 เด็กหญิง สุดารัตน์ แสงรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
3 5701683 เด็กหญิง สุดารัตน์ เรืองไพศาล โรงเรียนเทศบาล 2
4 5701684 เด็กหญิง สุดารัตน์ วาประโคน โรงเรียนอนุบาลธรีา
5 5701685 เด็กหญิง สุทธกิานต์ วรรณโกษิต โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
6 5701686 เด็กหญิง สุทธกิานต์ กล้าณรงค์ โรงเรียนอนุบาลธรีา
7 5701687 เด็กหญิง สุทธดิา จันท์สังข์ โรงเรียนเทศบาล 2
8 5701688 เด็กหญิง สุทธสิา เรืองภาสกร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
9 5701689 เด็กหญิง สุธาดา อุทธสิงห์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
10 5701690 เด็กหญิง สุธาศิณี นิพรรัมย์ โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
11 5701691 เด็กหญิง สุธาสินี ราชประโคน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
12 5701692 เด็กชาย สุธเิทพ เฉลิมรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
13 5701693 เด็กหญิง สุธมิา ผิวทน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
14 5701694 เด็กหญิง สุธริา บนใหม่ โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
15 5701695 เด็กหญิง สุนันทนา ภูเขียว โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
16 5701696 เด็กหญิง สุนิดา ประเสริฐสินเดิม โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
17 5701697 เด็กหญิง สุนิสา แจ้งไพร โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
18 5701698 เด็กชาย สุพจน์ ล้อประสิทธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
19 5701699 เด็กหญิง สุพรรณษา โล่ห์นารายณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
20 5701700 เด็กหญิง สุพรรณี สุทธสิน โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
21 5701701 เด็กหญิง สุพิจิตรา เหลือสนุก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
22 5701702 เด็กหญิง สุพิชญา จ่าภา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
23 5701703 เด็กหญิง สุพิชญา ข าเอนก โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
24 5701704 เด็กหญิง สุพิชญา เกิดสุข โรงเรียนอนุบาลธรีา
25 5701705 เด็กหญิง สุภัชญา พัชรกีรติ โรงเรียนอนุบาลธรีา
26 5701706 เด็กหญิง สุภาพิศ กวา่งกระโทก โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ
27 5701707 เด็กหญิง สุภาภัทร ต้นจาน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
28 5701708 เด็กชาย สุรพัศ พันธรุะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
29 5701709 เด็กชาย สุรภูมิ รักการศิลป์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
30 5701710 เด็กชาย สุรภูมิ มณีราช โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
31 5701711 เด็กชาย สุรยุทธ์ พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
32 5701712 เด็กหญิง สุรัชญา ยืนยง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
33 5701713 เด็กหญิง สุรางคณา บุญยัง โรงเรียนอนุบาลธรีา
34 5701714 เด็กชาย สุริวงศ์ เนียมกัน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
35 5701715 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ คริรัมย์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
36 5701716 เด็กชาย แสงทอง แสงรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
37 5701717 เด็กหญิง โสรยา ชัยสูงเนิน โรงเรียนบ้านพรส าราญ
38 5701718 เด็กหญิง หทัยกาญจน์ รอดทองเสน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
39 5701719 เด็กชาย อชิตพล วมิุตตะสูงวริิยะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
40 5701720 เด็กชาย อชิตพล คะรานรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
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อาคาร 2 ห้อง 216

โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5701721 เด็กหญิง อณุตมา พิมพ์ดี โรงเรียนนิภาศิริ
2 5701722 เด็กชาย อดิศร ตีระมาศวณิช โรงเรียนอนุบาลธรีา
3 5701723 เด็กหญิง อทิตยา ช านาญกิจ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
4 5701724 เด็กหญิง อนัญญา จ าเนียรกุล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
5 5701725 เด็กหญิง อนัญพร กนกศิลป์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
6 5701726 เด็กหญิง อนันตพร อินทรามะ โรงเรียนนิภาศิริ
7 5701727 เด็กชาย อนุพันธ์ กูบกระโทก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
8 5701728 เด็กหญิง อภัฎชา ทองค า โรงเรียนนิภาศิริ
9 5701729 เด็กหญิง อภิญญา วฒิุยา โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ
10 5701730 เด็กชาย อภิรักษ์ ปะโนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
11 5701731 เด็กหญิง อภิสรากร มีศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
12 5701732 เด็กหญิง อมรประภา ล้ าเลิศ โรงเรียนสาธติม.ราชภัฏบุรีรัมย์
13 5701733 เด็กหญิง อมราวดี คะเรรัมย์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
14 5701734 เด็กหญิง อรพิชญ์ ยิ่งคง โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
15 5701735 เด็กชาย อรรถพล ภาคสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
16 5701736 เด็กชาย อรรถวฒิุ ทิพย์อักษร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
17 5701737 เด็กหญิง อรุณี โซรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธรีา
18 5701738 เด็กหญิง อรุณี ทองฉลาด โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว
19 5701739 เด็กหญิง อลิเชีย บูคลิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
20 5701740 เด็กหญิง อลิษา โซรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2
21 5701741 เด็กหญิง อลิสา เคิก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
22 5701742 เด็กหญิง อวสัดา แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
23 5701743 เด็กหญิง อสมาภรณ์ สราญบุรุษ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
24 5701744 เด็กหญิง อักษราภัค วงศ์ทองเจริญ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
25 5701745 เด็กชาย อัครเดช อาจทวกีุล โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
26 5701746 เด็กชาย อัครนันท์ ดีปัญญา โรงเรียนนิภาศิริ
27 5701747 เด็กหญิง อังค์วรารินทร์ เทียบฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
28 5701748 เด็กหญิง อัจจิมา มงคลสมบัติศิริ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
29 5701749 เด็กหญิง อัจฉริยา ชัยพรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
30 5701750 เด็กหญิง อัญชลี อนุพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
31 5701751 เด็กหญิง อัสมา แผ้วพลสง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
32 5701752 เด็กหญิง อาจนรี ตรีสกุลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
33 5701753 เด็กหญิง อาทิตยา วาสุชาติ โรงเรียนเทศบาล 2
34 5701754 เด็กหญิง อาทิตยา ศรีโพนทอง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
35 5701755 เด็กหญิง อารยา นิ่มวญิญา โรงเรียนเทศบาล 2
36 5701756 เด็กหญิง อารียา หงษ์ทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
37 5701757 เด็กหญิง อาลิษา พันธสุ์ข โรงเรียนเทศบาล 2
38 5701758 เด็กชาย อิศรา สาทิพย์จันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
39 5701759 เด็กหญิง อุทัยรันต์ ปะนัดเต โรงเรียนอนุบาลธรีา
40 5701760 เด็กหญิง อุษณีย์ ลมพัดนา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์

                      ลงชื่อ.......................................ผู้คุมสอบ สรุปจ านวนผู้เข้าสอบ        มา.......................คน ขาด.......................คน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้  วิชา  ภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
สนามสอบโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ห้องสอบที ่19
วันสอบ เสาร์ ที ่20 ธันวาคม 2557  เวลา 08.30 - 10.00 น.

ชื่อ - นามสกุล



อาคาร 2 ห้อง 222

โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5701761 เด็กหญิง อุษณียาภรณ์ พุม่พฤกษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
2 5701762 เด็กหญิง อุสา ตอนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธรีา
3 5701763 เด็กชาย เอกรัฐ คะรานรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2
4 5701764 เด็กหญิง เอื้อการย์ อินรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธรีา
5 5701765 เด็กหญิง โอบเอื้อ เจียมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
6 5701766 เด็กชาย อภิวฒัน์ โลแพทย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
7 5701767 เด็กชาย เพชรกล้า แก้วนาค โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
8 5701768 เด็กชาย กิตติศักด์ิ นัคราภิบาล โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
9 5701769 เด็กชาย ธวชัชัย พะวอนรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
10 5701770 เด็กหญิง ฑาริกา ทองค า โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
11 5701771 เด็กหญิง ขวญัตา โสร าพัน โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
12 5701772 เด็กหญิง พิชญาพร รักษา โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

                      ลงชื่อ.......................................ผู้คุมสอบ สรุปจ านวนผู้เข้าสอบ        มา.......................คน ขาด.......................คน
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