
1 5701228 เด็กหญิง ณฐัภาส์ สุขสนิท โรงเรยีนสาธิตม.ราชภัฏบุรรีมัย์ 51 (ชนะเลิศ)

2 5701278 เด็กหญิง ธนวนัย์ ปัญญาบุญ โรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์ 50 (รองชนะเลิศอันดับ1)

3 5701546 เด็กชาย ลัทธพล กะการมัย์ โรงเรยีนสาธิตม.ราชภัฏบุรรีมัย์ 50 (รองชนะเลิศอันดับ1)

4 5701493 เด็กหญิง ภิญญดา โตประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 48 (ชมเชย)

5 5701592 เด็กหญิง วิมลสิริ โกษากลุ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 47 (ชมเชย)

6 5701733 เด็กหญิง อมราวดี คะเรรัมย์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 47 (ชมเชย)

7 5701165 เด็กหญิง ญาณภา แบ่งรัมย์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 45 (ชมเชย)

8 5701198 เด็กหญิง ณัฐกานต์ บุญมี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 45 (ชมเชย)

9 5701213 เด็กหญิง ณัฐประพาฬ ปาค า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 45 (ชมเชย)

10 5701260 เด็กชาย ทัพไทย ไชยหงษ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 45 (ชมเชย)

11 5701264 เด็กชาย ธงไท เจียมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 45 (ชมเชย)

12 5701551 เด็กหญิง วชริาภรณ์ นิเวศสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 45 (ชมเชย)

13 5701668 เด็กหญิง สิรินดา ต้ังสมบูรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 45 (ชมเชย)

14 5701041 เด็กหญิง กณัฐิกา ผกากอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 44 (ชมเชย)

15 5701125 เด็กหญิง ชนมน จิตไทย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 44 (ชมเชย)

16 5701131 เด็กหญิง ชมนภัส มงคลเกษตร โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 44 (ชมเชย)

17 5701189 เด็กชาย ณัชพล กลางวิชยั โรงเรียนอนุบาลพทุไธสง 44 (ชมเชย)

18 5701462 เด็กหญิง พมิพล์พตั ชมพนูุท โรงเรียนอนุบาลล าปลายมาศ 44 (ชมเชย)

19 5701513 เด็กหญิง มุทามาศ พะสุรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 44 (ชมเชย)

20 5701591 เด็กชาย วิภาวัส สุเทียบตะวัน โรงเรียนอนุบาลธีรา 44 (ชมเชย)

หมายเหตุ 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอนัดับ 1  ใหม้ารายงานตัวเพือ่รับรางวัล 
ณ อาคาร 5  โรงเรียนบุรีรัมย์พทิยาคม  ในวันที ่20 มกราคม 2557  เวลา 08.00 น.
2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลชมเชยล าดับที ่4 - 20  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจะจดัส่งเกยีรติบัตรไปที่
โรงเรียนของท่านทางไปรษณีย์

ประกาศผลการสอบวัดความรู้ภาษาไทย  ระดับช้ันประถมศึกษา



อาคาร 1 หอ้ง 111
โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ สถานศึกษา คะแนน (เต็ม 60 คะแนน)

1 5701001 เด็กชาย กตัณณ์ เตียตระกลู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 25

2 5701002 เด็กหญิง กนกพร รุ่งรัตน์พงศ์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 30

3 5701003 เด็กหญิง กนกพร พรภิรมย์สวัสด์ิ โรงเรียนอนุบาลธีรา 29

4 5701004 เด็กหญิง กนกวรรณ เป็นสุข โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ขาดสอบ

5 5701005 เด็กหญิง กนกวรรณ รัตนโสภา โรงเรียนเทศบาล 2 42

6 5701006 เด็กหญิง กนกวรรณ เพื่อนรัมย์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 22

7 5701007 เด็กหญิง กนิษฐา คะวินรัมย์ โรงเรียนบ้านพรส าราญ 23

8 5701008 เด็กหญิง กมลฉตัร บุญชดิ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 39

9 5701009 เด็กหญิง กมลทิพย์ ศันสนียชวิีน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 36

10 5701010 เด็กชาย กมลเทพ พสิาดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 25

11 5701011 เด็กหญิง กมลเนตร ไกรสีห์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 26

12 5701012 เด็กหญิง กมลพร สมใจ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 28

13 5701013 เด็กหญิง กมลวรรณ แสงมี โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 31

14 5701014 เด็กหญิง กรกช รัตนโพธ์ิ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 28

15 5701015 เด็กหญิง กรณิศ เจียมรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 30

16 5701016 เด็กหญิง กรวรรณ เทียรวรรณ์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 22

17 5701017 เด็กชาย กรวิชญ์ เสนามาตย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 32

18 5701018 เด็กชาย กรวิชญ์ ธรรมมา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 31

19 5701019 เด็กหญิง กรองทอง ล้ิมอบุัติตระกลู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 22

20 5701020 เด็กชาย กฤต ขติฌานัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 38

21 5701021 เด็กหญิง กฤติญา แสงสุนานนท์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 38

22 5701022 เด็กชาย กฤติน ประจญศานต์ โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ ขาดสอบ

23 5701023 เด็กชาย กฤษณพงศ์ บุญพนัธ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 23

24 5701024 เด็กชาย กฤษดา มุง่ดี โรงเรียนเทศบาล 2 28

25 5701025 เด็กหญิง กฤษติกา ภูเขยีว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ขาดสอบ

26 5701026 เด็กชาย กล้าณรงค์ เกงิรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 22

27 5701027 เด็กชาย กวินท์กฤช กราบไกรแกว้ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 32

28 5701028 เด็กชาย กษดิิ สุขตาม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ขาดสอบ

29 5701029 เด็กชาย กษด์ิิเดช มากมี โรงเรียนอนุบาลธีรา 23

30 5701030 เด็กชาย กษดิิศ สิงห์เขยีว โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 40

31 5701031 เด็กชาย กษดิิศ ล้ิมตระกลู โรงเรียนอนุบาลธีรา 24

32 5701032 เด็กชาย กษเิดช มีลาภ โรงเรียนอนุบาลธีรา 28

33 5701033 เด็กชาย กสานต์ มีซอง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 34

34 5701034 เด็กชาย กอ้งภพ สายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 20

35 5701035 เด็กหญิง กญัจนพร ส่ือกลาง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 43

36 5701036 เด็กหญิง กญัญากร ขวิรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 34

37 5701037 เด็กหญิง กญัญาภัค รัตนศรีวิโรจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 40

38 5701038 เด็กหญิง กญัญารัตน์ แกว้นาค โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ขาดสอบ

39 5701039 เด็กหญิง กญัญารัตน์ นนธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 40

40 5701040 เด็กหญิง กญัญาวีร์ ขนัติยานุวัฒน์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 38

ผลการสอบวดัความรู ้ วชิา  ภาษาไทย  ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย
ณ  โรงเรยีนบุรรีมัยพิ์ทยาคม

หอ้งสอบที ่1
ช่ือ - นามสกุล



อาคาร 1 หอ้ง 112
โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ สถานศึกษา คะแนน (เต็ม 60 คะแนน)

1 5701041 เด็กหญิง กณัฐิกา ผกากอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 44

2 5701042 เด็กหญิง กนัต์กนิษฐ์ ภัทรานนท์อทุัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 34

3 5701043 เด็กชาย กนัตพงศ์ ตันจาตุรนค์ โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 36

4 5701044 เด็กชาย กนัตพงษ์ แกว้ดอนรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 33

5 5701045 เด็กชาย กนัตภณ สุระรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 35

6 5701046 เด็กชาย กนัตินันท์ ค ายาง โรงเรียนบ้านพรส าราญ 15

7 5701047 เด็กหญิง กลัทิมา อนิทุกรรม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ขาดสอบ

8 5701048 เด็กหญิง กลัยกร ใจมัน่ โรงเรียนอนุบาลธีรา 36

9 5701049 เด็กหญิง กลัยกร เจนการ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 40

10 5701050 เด็กหญิง กลัยกร บุรา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 20

11 5701051 เด็กหญิง กลัยกร ทัศนาวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 25

12 5701052 เด็กหญิง กาญจนวดี บุญมาก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 37

13 5701053 เด็กหญิง กานต์พชิชา ศรีคร้าม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 29

14 5701054 เด็กหญิง กานต์มณี รัถยาภิชาติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 36

15 5701055 เด็กหญิง กานต์รวี รัถยาภิชาติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 37

16 5701056 เด็กหญิง การันตี กตัญญู โรงเรียนอนุบาลธีรา ขาดสอบ

17 5701057 เด็กชาย กจิจา ประจันบาล โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 30

18 5701058 เด็กชาย กติติธัช หอมสมบัติ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ขาดสอบ

19 5701059 เด็กชาย กติติธัช เชยีงรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2 30

20 5701060 เด็กชาย กติตินนท์ ส าเรียนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ขาดสอบ

21 5701061 เด็กชาย กติติพงษ์ ประกอบผล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 24

22 5701062 เด็กหญิง กติติยากร ชยับัง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 39

23 5701063 เด็กชาย กติติศักด์ิ วงศ์ไธสง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 34

24 5701064 เด็กชาย กติิภพ เจ็นประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 19

25 5701065 เด็กหญิง กรีติกา บุญประสาท โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 33

26 5701066 เด็กหญิง กลุการณ์ กญุชรรันต์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 32

27 5701067 เด็กหญิง กลุธรา กลองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ขาดสอบ

28 5701068 เด็กหญิง เกตน์สิรี นาโท โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 31

29 5701069 เด็กหญิง เกตุมาลา พทิักษว์าปี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 22

30 5701070 เด็กชาย เกมส์ศักด์ิ แกว้ดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 17

31 5701071 เด็กชาย เกรียงไกร สีสด โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 33

32 5701072 เด็กชาย เกรียงเดช แกว้วงษา โรงเรียนนิภาศิริ 18

33 5701073 เด็กหญิง เกวลิน ความรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 22

34 5701074 เด็กชาย เกือ้กลู มะเดือ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 24

35 5701075 เด็กหญิง ขนิษฐา เจืองรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2 37

36 5701076 เด็กหญิง ขนิษฐา การกระสัง โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 32

37 5701077 เด็กหญิง ขวัญจิรา เนริกลู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 39

38 5701078 เด็กชาย ขวัญชยั พละศักด์ิ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 21

39 5701079 เด็กหญิง ขวัญสกลุ คุณโคตร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 40

40 5701080 เด็กชาย คชรักษ์ เที่ยงคาม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 38

ผลการสอบวดัความรู ้ วชิา  ภาษาไทย  ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย
ณ  โรงเรยีนบุรรีมัยพิ์ทยาคม

ช่ือ - นามสกุล
หอ้งสอบที ่2



อาคาร 1 หอ้ง 113
โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ สถานศึกษา คะแนน (เต็ม 60 คะแนน)

1 5701081 เด็กชาย คณัสนันท์ ประทุมตัง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 22

2 5701082 เด็กชาย คมิก จะแรบรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 34

3 5701083 เด็กหญิง ครองขวัญ ชุม่กระโทก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 34

4 5701084 เด็กหญิง คีตกานท์ สมานมิตร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 21

5 5701085 เด็กหญิง จรรพร รุ่งโรจน์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 17

6 5701086 เด็กหญิง จรรยารัตน์ มิง่ขวัญ โรงเรียนเทศบาล 2 27

7 5701087 เด็กชาย จักรพงษ์ สุขวิเศษ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 21

8 5701088 เด็กชาย จักรพงษ์ คิดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 22

9 5701089 เด็กชาย จักรพนัธ์ สถริอนันต์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 20

10 5701090 เด็กหญิง จันจิรา โมรารัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 34

11 5701091 เด็กหญิง จันทกานต์ นนท์พละ โรงเรียนมารีพทิักษ์ 38

12 5701092 เด็กหญิง จันทร์จิรา อะรัญ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 29

13 5701093 เด็กชาย จารุกร เหล่าสี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 26

14 5701094 เด็กชาย จารุกติต์ิ เภาโพนงาม โรงเรียนอนุบาลธีรา 38

15 5701095 เด็กหญิง จารุวี เหล่าสี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 29

16 5701096 เด็กหญิง จิดาภา ตันสกลุ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 38

17 5701097 เด็กหญิง จิตราภรณ์ ย่อยไธสง โรงเรียนเทศบาล 2 28

18 5701098 เด็กชาย จิธพนธ์ สอนประเทศ โรงเรียนอนุบาลธีรา 16

19 5701099 เด็กหญิง จินดารัตน์ นึกชนะ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ขาดสอบ

20 5701100 เด็กหญิง จิรจินดา โสศรีสุข โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ขาดสอบ

21 5701101 เด็กชาย จิรภัทร วัชรินทรางกรู โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 30

22 5701102 เด็กหญิง จิรภิญญา จันทร์ดากลุ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 26

23 5701103 เด็กชาย จิรวัฒน์ มีแกว้ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 30

24 5701104 เด็กชาย จิรวัฒน์ คุ้มครอง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 19

25 5701105 เด็กหญิง จิระวดี ไซรถ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 30

26 5701106 เด็กหญิง จิรัชยา หล่าบุตรศรี โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว ขาดสอบ

27 5701107 เด็กหญิง จิราพร ไกรษร โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 27

28 5701108 เด็กหญิง จิราพชัร กาญจนการุณ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 35

29 5701109 เด็กชาย จิรายุ ปิติหงษนันท์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 23

30 5701110 เด็กชาย จิรายุ เปไธสง โรงเรียนอนุบาลธีรา 31

31 5701111 เด็กหญิง จุฑามาศ พวงศรีเคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 23

32 5701112 เด็กหญิง จุฑารัตน์ ขะจีฟา้ โรงเรียนอนุบาลธีรา 31

33 5701113 เด็กหญิง จุฑาลักษณ์ เงียบประโคน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 36

34 5701114 เด็กหญิง จุลจิรา ชยัพร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 39

35 5701115 เด็กหญิง เจนนิเฟอร์ สาหร่ายกลาง โรงเรียนนิภาศิริ 27

36 5701116 เด็กหญิง เจมมี่ สวาฟเฟอร์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 40

37 5701117 เด็กชาย เจษฎาภรณ์ เสนีโสด โรงเรียนอนุบาลธีรา 32

38 5701118 เด็กชาย ฉตัรดนัย ประชานันท์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 24

39 5701119 เด็กชาย ฉตัรดนัย หาญสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 20

40 5701120 เด็กหญิง ฉตัรตราภรณ์ จันท์ครบ โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 35

ผลการสอบวดัความรู ้ วชิา  ภาษาไทย  ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย
ณ  โรงเรยีนบุรรีมัยพิ์ทยาคม

หอ้งสอบที ่3
ช่ือ - นามสกุล



อาคาร 1 หอ้ง 114
โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ สถานศึกษา คะแนน (เต็ม 60 คะแนน)

1 5701121 เด็กหญิง ชณัญชฎิา แสนแกว้ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 35

2 5701122 เด็กหญิง ชดาภร สอนภักดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 37

3 5701123 เด็กชาย ชนธัญ บุตดาวัน โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 28

4 5701124 เด็กชาย ชนภัทร ทะนวนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 28

5 5701125 เด็กหญิง ชนมน จิตไทย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 44

6 5701126 เด็กชาย ชนรัฐ วังภูงา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 33

7 5701127 เด็กชาย ชนะชยั แกว้พกุมั โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ขาดสอบ

8 5701128 เด็กชาย ชนาธิป ชวีะอสิระกลุ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 14

9 5701129 เด็กชาย   ชนุดม ฤกษส์กลุเรือง โรงเรียนเทศบาล 2 25

10 5701130 เด็กหญิง ชบาบน รัตนวัน โรงเรียนอนุบาลธีรา 24

11 5701131 เด็กหญิง ชมนภัส มงคลเกษตร โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 42

12 5701132 เด็กชาย ชยกร จุฑารุจิเวศ โรงเรียนอนุบาลธีรา 27

13 5701133 เด็กชาย ชยธร พนูไชย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 35

14 5701134 เด็กชาย ชยรพ ชุม่ทองพทิักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 22

15 5701135 เด็กชาย ชยางกรู ค าสอน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 18

16 5701136 เด็กหญิง ชลธร อนิยาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ขาดสอบ

17 5701137 เด็กหญิง ชลธิชา โวหาร โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 32

18 5701138 เด็กหญิง ชลธิชา เหล่ียมพมิาย โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 26

19 5701139 เด็กหญิง ชลธิชา ย่ิงเสมอ โรงเรียนบ้านพรส าราญ 25

20 5701140 เด็กหญิง ชลธิชา แกว้ตา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 30

21 5701141 เด็กชาย ชลนันท์ อดุมธรเสถยีร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 25

22 5701142 เด็กหญิง ชลนิภา พุ่มพวง โรงเรียนเทศบาล 2 30

23 5701143 เด็กหญิง ชลมาศ ณัฐกติต์ิกลุ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 27

24 5701144 เด็กหญิง ชลิตา นาดี โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ขาดสอบ

25 5701145 เด็กชาย ชวลิต จึงอนุวัตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 39

26 5701146 เด็กหญิง ชอ่ผกา กยุรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 19

27 5701147 เด็กชาย ชยักร หลงรัก โรงเรียนบ้านพรส าราญ 26

28 5701148 เด็กชาย ชยัภัทร นามปรีดา โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 19

29 5701149 เด็กชาย ชยัวัฒน์ เขือ่นค า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 41

30 5701150 เด็กชาย ชาญชนะชยั นาคาธร โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 35

31 5701151 เด็กชาย ชาญณรงค์ กเุลารัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2 22

32 5701152 เด็กหญิง ชชิญา กลุวงศ์วรกร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 40

33 5701153 เด็กหญิง ชญิณิภา อาจทวีกลุ โรงเรียนอนุบาลธีรา ขาดสอบ

34 5701154 เด็กหญิง ชดิชนก เสรีสงแสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 35

35 5701155 เด็กชาย ชนิวัฒน์ ชะลอชล โรงเรียนอนุบาลธีรา 22

36 5701156 เด็กชาย ชษิณุพงศ์ ประคองใจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 36

37 5701157 เด็กชาย ชษิณุพงษ์ สงศิริ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 37

38 5701158 เด็กชาย เชาวราช โททอง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 19

39 5701159 เด็กชาย โชติพฒัน์ นวลออ่นธีรโชติ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 30

40 5701160 เด็กหญิง โชติรส ไชยบ ารุง โรงเรียนเทศบาล 2 32

ผลการสอบวดัความรู ้ วชิา  ภาษาไทย  ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย
ณ  โรงเรยีนบุรรีมัยพิ์ทยาคม

ช่ือ - นามสกุล
หอ้งสอบที ่4



อาคาร 1 หอ้ง 115
โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ สถานศึกษา คะแนน (เต็ม 60 คะแนน)

1 5701161 เด็กหญิง โชษติา สุขแจ่ม โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 21

2 5701162 เด็กหญิง ซารอ สมานประธาน โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ ขาดสอบ

3 5701163 เด็กหญิง ซาร่า เมนน่า โรงเรียนอนุบาลธีรา ขาดสอบ

4 5701164 เด็กชาย ฌานิศ อดุม โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 19

5 5701165 เด็กหญิง ญาณภา แบ่งรัมย์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 45

6 5701166 เด็กหญิง ญาณินทร์ พลพวก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 35

7 5701167 เด็กหญิง ญาณิศา รอดสุโข โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 31

8 5701168 เด็กหญิง ญาณิศา ไชยขนัธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 40

9 5701169 เด็กหญิง ญาโณทัย สุขประเสริฐ โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 33

10 5701170 เด็กหญิง ญาดา ล้ิมเจริญ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 33

11 5701171 เด็กหญิง ญานิศา เสริมผล โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 24

12 5701172 เด็กหญิง ฐนิชา สระทองแพ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 25

13 5701173 เด็กชาย ฐากรู มูลสิน โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 15

14 5701174 เด็กหญิง ฐานิดา จารัมย์วงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 42

15 5701175 เด็กหญิง ฐิฏิภิญญา จันทรัศมี โรงเรียนทศพรวิทยา 42

16 5701176 เด็กหญิง ฐิติกานต์ สีโชติ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 21

17 5701177 เด็กหญิง ฐิติประภา แสงอนิทร์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 40

18 5701178 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ศิริจิตเกษม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 39

19 5701179 เด็กชาย ณฐานิธ์ิ เทอดไพรสันต์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 40

20 5701180 เด็กหญิง ณฐิตาภา พนัธุลี โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 27

21 5701181 เด็กหญิง ณพชร หล้าแหล่ง โรงเรียนอนุบาลธีรา 26

22 5701182 เด็กชาย ณพดนัย ตันจาตุรนต์ โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 34

23 5701183 เด็กหญิง ณภัทร ภายไธสง โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 40

24 5701184 เด็กหญิง ณภัทร ล้ิมศักด์ิชยักจิ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 39

25 5701185 เด็กชาย ณรงค์วิทย์ องักลุดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 30

26 5701186 เด็กหญิง ณริสสา พลอยรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2 30

27 5701187 เด็กหญิง ณัจสุภางค์ ลิขติทัศชวูงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 39

28 5701188 เด็กหญิง ณัชชา หนองพทุซา โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 22

29 5701189 เด็กชาย ณัชพล กลางวิชยั โรงเรียนอนุบาลพทุไธสง 44

30 5701190 เด็กหญิง ณัฏฐ์กฤตา พรหมณี โรงเรียนเทศบาล 2 28

31 5701191 เด็กชาย ณัฐกติต์ิ คะเรรัมย์ โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 21

32 5701192 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา อศัวจุฬามณี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 29

33 5701193 เด็กชาย ณัฏฐ์ดนัย โฉสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 22

34 5701194 เด็กชาย ณัฏฐ์ทรนันท์ รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 23

35 5701195 เด็กหญิง ณัฐกมล อ านวยศรี โรงเรียนกมลลักษณ์ 31

36 5701196 เด็กหญิง ณัฐกมล พลแสน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ขาดสอบ

37 5701197 เด็กหญิง ณัฐกลัยา เกรินรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 27

38 5701198 เด็กหญิง ณัฐกานต์ บุญมี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 45

39 5701199 เด็กชาย ณัฐกติต์ิ คะเรรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ขาดสอบ

40 5701200 เด็กหญิง ณัฐชญา เอยีกลุ โรงเรียนนิภาศิริ 31

หอ้งสอบที ่5
ช่ือ - นามสกุล
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อาคาร 1 หอ้ง 122
โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ สถานศึกษา คะแนน (เต็ม 60 คะแนน)

1 5701201 เด็กชาย ณัฐชนน ทองยู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 22

2 5701202 เด็กชาย ณัฐชนนท์ เอกะวิภาต โรงเรียนอนุบาลล าปลายมาศ 36

3 5701203 เด็กหญิง ณัฐชา ติระรัตน์ชยัเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 32

4 5701204 เด็กหญิง ณัฐญดา มงคลชาติ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 34

5 5701205 เด็กหญิง ณัฐณิชา วิชยัรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 40

6 5701206 เด็กหญิง ณัฐณิชา ฉลาดเจน โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 22

7 5701207 เด็กหญิง ณัฐณิชา สาลีรัมย์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 20

8 5701208 เด็กหญิง ณัฐตฤณา ราชโสม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 42

9 5701209 เด็กหญิง ณัฐธิดา เถยีรในเมือง โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 33

10 5701210 เด็กหญิง ณัฐธิดา โคตรสมบัติ โรงเรียนนิภาศิริ 33

11 5701211 เด็กชาย ณัฐนนท์ ธัญญะประกอบ โรงเรียนอนุบาลธีรา 29

12 5701212 เด็กหญิง ณัฐนันท์ พลูดี โรงเรียนนิภาศิริ 24

13 5701213 เด็กหญิง ณัฐประพาฬ ปาค า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 44

14 5701214 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ศิริศิลป์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 27

15 5701215 เด็กหญิง ณัฐพร นามะสงค์ โรงเรียนนิภาศิริ 24

16 5701216 เด็กหญิง ณัฐพร บุญล้อม โรงเรียนนิภาศิริ 30

17 5701217 เด็กหญิง ณัฐพร รุ่งเรืองศิลป์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 41

18 5701218 เด็กหญิง ณัฐพร ธัญญะประกอบ โรงเรียนอนุบาลธีรา 27

19 5701219 เด็กหญิง ณัฐพร พนัธ์โท โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 23

20 5701220 เด็กหญิง ณัฐพร นาคนาคา โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 24

21 5701221 เด็กหญิง ณัฐพร เหลืองทองใบ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 29

22 5701222 เด็กชาย ณัฐพล เอการัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 32

23 5701223 เด็กชาย ณัฐพล มัน่ธรรมมงคล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 33

24 5701224 เด็กชาย ณัฐพล ทองอไุร โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 29

25 5701225 เด็กชาย ณัฐภัทร ชณิปัตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ขาดสอบ

26 5701226 เด็กชาย ณัฐภัทร สุขใส โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 18

27 5701227 เด็กหญิง ณัฐภัสรา อฐัวิฐาน โรงเรียนนิภาศิริ 28

28 5701228 เด็กหญิง ณัฐภาส์ สุขสนิท โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 51

29 5701229 เด็กหญิง ณัฐมล อรุะศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 28

30 5701230 เด็กชาย ณัฐรพงษ์ เกตุแกว้ โรงเรียนนิภาศิริ 29

31 5701231 เด็กหญิง ณัฐริกา มารศรี โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 32

32 5701232 เด็กหญิง ณัฐวดี อนิทร์ขามป้อม โรงเรียนอนุบาลธีรา 30

33 5701233 เด็กชาย ณัฐวัตร วงศ์สุขสวัสด์ิ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 21

34 5701234 เด็กหญิง ณัฐวิชญา จันทรัศมี โรงเรียนทศพรวิทยา 23

35 5701235 เด็กหญิง ณัฐวิภา สุตะนนท์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 38

36 5701236 เด็กหญิง ณัฐวิภา กวางรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 26

37 5701237 เด็กหญิง ณัฐวิภา พวัพนัธ์ โรงเรียนนิภาศิริ 27

38 5701238 เด็กหญิง ณัฐวีกานต์ แจ่มสงวน โรงเรียนนิภาศิริ 30

39 5701239 เด็กชาย ณัฐวุฒิ วงเวียน โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 27

40 5701240 เด็กหญิง ณัฐิญาดา แกว้เกตุ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 41

ผลการสอบวดัความรู ้ วชิา  ภาษาไทย  ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย
ณ  โรงเรยีนบุรรีมัยพิ์ทยาคม
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อาคาร 1 หอ้ง 123
โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ สถานศึกษา คะแนน (เต็ม 60 คะแนน)

1 5701241 เด็กหญิง ณิชกมล วงศ์สุขสวัสด์ิ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 43

2 5701242 เด็กหญิง ณิชา พาสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ขาดสอบ

3 5701243 เด็กหญิง ณิชาพชัร์ พทิยานันท์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 32

4 5701244 เด็กหญิง ณิชาภัทร นาประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 35

5 5701245 เด็กหญิง ณิชาภัทร นาคดี โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 40

6 5701246 เด็กหญิง ณิรดา ภรธนบูรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ขาดสอบ

7 5701247 เด็กหญิง ดรันต์ภรณ์ มโนรัฐโรจน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 17

8 5701248 เด็กหญิง ดวงพร มนเทียนอาจ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ขาดสอบ

9 5701249 เด็กหญิง ดารกา แซ่ล้ิม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 37

10 5701250 เด็กชาย เดชาธร บุญรอง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 33

11 5701251 เด็กชาย ติณณ์นภัส สร้างนา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 35

12 5701252 เด็กหญิง ทยากร มงคลเจริญ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 20

13 5701253 เด็กชาย ทรงวุฒิ เหลาคม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 34

14 5701254 เด็กหญิง ทรายแกว้ บัวกรด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 27

15 5701255 เด็กชาย ทักษณิ เพชรเนือ้นิล โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 28

16 5701256 เด็กหญิง ทัชชกร วิเศษฤทธ์ิ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 23

17 5701257 เด็กชาย ทัตเทพ กุย้บ ารุง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ขาดสอบ

18 5701258 เด็กชาย ทัตเมฆ กจิคติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 20

19 5701259 เด็กชาย ทัพชยั พมิพต์ะครอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 34

20 5701260 เด็กชาย ทัพไทย ไชยหงษ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 45

21 5701261 เด็กหญิง ทัศณีพร กองชะนะ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 35

22 5701262 เด็กหญิง เทพติา ทรงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ขาดสอบ

23 5701263 เด็กชาย   โทน สิทธิวงศ์ษา โรงเรียนเทศบาล 2 36

24 5701264 เด็กชาย ธงไท เจียมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 45

25 5701265 เด็กหญิง ธณัฏฐา เล้ียงผ่องพนัธ์ุ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 41

26 5701266 เด็กชาย ธนกร สาเจริญ โรงเรียนนิภาศิริ 27

27 5701267 เด็กชาย ธนกฤต สุขสมคิด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 22

28 5701268 เด็กชาย ธนกฤต เหมือนพระ โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 18

29 5701269 เด็กชาย ธนกฤต เรืองไพศาล โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 20

30 5701270 เด็กชาย ธนกฤต คงสวัสด์ิ โรงเรียนอนุบาลธีรา 32

31 5701271 เด็กชาย ธนชยั เจียดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ขาดสอบ

32 5701272 เด็กชาย ธนดล ดวงนิล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ขาดสอบ

33 5701273 เด็กชาย ธนดล ตีระมาศวณิช โรงเรียนอนุบาลธีรา 27

34 5701274 เด็กหญิง ธนพรรณ เจริญสวัสด์ิ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ขาดสอบ

35 5701275 เด็กชาย ธนภัทร เกรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ขาดสอบ

36 5701276 เด็กชาย ธนภัทร ใหม่กนัทะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 40

37 5701277 เด็กชาย ธนภัทร บุญทศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 43

38 5701278 เด็กหญิง ธนวันย์ ปัญญาบุญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 50

39 5701279 เด็กชาย ธนะพฒัน์ นรินทร์รัมย์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 16

40 5701280 เด็กหญิง ธนัชชา ตาปราบ โรงเรียนอนุบาลธีรา 16

หอ้งสอบที ่7
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โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ สถานศึกษา คะแนน (เต็ม 60 คะแนน)

1 5701281 เด็กหญิง ธนัชพร พงษส์วัสด์ิ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 30

2 5701282 เด็กหญิง ธนัญชนก การดี โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 33

3 5701283 เด็กชาย ธนัทท์ สุทธิ โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 25

4 5701284 เด็กชาย ธนากร อาจทวีกลุ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 28

5 5701285 เด็กชาย ธนาธร เมินแกว้ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 19

6 5701286 เด็กชาย ธนาธิป ว่องไว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 30

7 5701287 เด็กชาย ธนาธิป จันทร์เขยีว โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว ขาดสอบ

8 5701288 เด็กชาย ธนาธิษณ์ รัตนาถาวร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 31

9 5701289 เด็กหญิง ธนาภรณ์ ต้ังสกลุ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 29

10 5701290 เด็กชาย ธนายุต ใจมา โรงเรียนบ้านพรส าราญ 18

11 5701291 เด็กหญิง ธนิกานต์ ยืนย่ิง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 26

12 5701292 เด็กหญิง ธนิดา ต้ังสกลุ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 30

13 5701293 เด็กชาย ธนิสร วิโสรัมย์ โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 37

14 5701294 เด็กชาย ธรรมรัตน์ ดวงพรม โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 40

15 5701295 เด็กชาย ธราธิป ประสิทธ์ินอก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 25

16 5701296 เด็กชาย ธฤต ขติฌานัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 42

17 5701297 เด็กชาย ธวัชชยั แซ่ล้ิม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 30

18 5701298 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ ทองธนาวัฒน์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 41

19 5701299 เด็กชาย ธวิท ธัญวุฒิภัทร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 16

20 5701300 เด็กชาย ธัชพล วงศ์สุขสวัสด์ิ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 33

21 5701301 เด็กหญิง ธัญชนก จงรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 26

22 5701302 เด็กหญิง ธัญญรัศม์ ลีลัครานนท์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 22

23 5701303 เด็กหญิง ธัญณัฎฐา เพง็ธรรม โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 28

24 5701304 เด็กชาย ธัญณุพงศ์ บุราณสุข โรงเรียนเทศบาล 2 ขาดสอบ

25 5701305 เด็กชาย ธันย์ธ ารง สุขเกษม โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 25

26 5701306 เด็กหญิง ธันยพร ชยัเสนา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 37

27 5701307 เด็กหญิง ธันยพร ปรีวัฒนศักด์ิ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 39

28 5701308 เด็กหญิง ธารธกาญจน์ ทุมทอง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ขาดสอบ

29 5701309 เด็กหญิง ธิดาพฒัน์ โพธ์ิหิรัญ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 40

30 5701310 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ทองมุกดา โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 25

31 5701311 เด็กหญิง ธิติยาภรณ์ ปัตตาโพธ์ิ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 25

32 5701312 เด็กหญิง ธิษณา สิทธ์ิสุธีชนนนท์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 22

33 5701313 เด็กชาย ธีรพชิญ์ ศิริไชยบูลย์วัฒน์ โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 41

34 5701314 เด็กชาย   ธีรภัทร เป็นรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 34

35 5701315 เด็กชาย ธีรภัทร บุตรแกว้ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 20

36 5701316 เด็กชาย ธีรวัฒน์ บุตรอ าคา โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 21

37 5701317 เด็กชาย ธีระพงศ์ คติรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2 32

38 5701318 เด็กชาย ธุวพสั รัตนวัน โรงเรียนอนุบาลธีรา 39

39 5701319 เด็กชาย นครเขต ตินตะบุระ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 39

40 5701320 เด็กชาย นครินทร์ สุดสวาส โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 24

ผลการสอบวดัความรู ้ วชิา  ภาษาไทย  ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย

หอ้งสอบที ่8
ช่ือ - นามสกุล

ณ  โรงเรยีนบุรรีมัยพิ์ทยาคม



อาคาร 1 หอ้ง 125
โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ สถานศึกษา คะแนน (เต็ม 60 คะแนน)

1 5701321 เด็กหญิง นงนภัส อาทวัง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ขาดสอบ

2 5701322 เด้กหญิง นงนุช ขนัดี โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ขาดสอบ

3 5701323 เด็กหญิง นฎา กรีติตระกลู โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ ขาดสอบ

4 5701324 เด็กหญิง นนท์ธิยา วิเศษกลุ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 21

5 5701325 เด็กชาย นพกร สินสุข โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 20

6 5701326 เด็กชาย นพจิรา สุทธิประภา โรงเรียนบ้านพรส าราญ 20

7 5701327 เด็กหญิง นพนิภา ฤทธิรอด โรงเรียนอนุบาลธีรา 16

8 5701328 เด็กหญิง นภัส กณัหา โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 26

9 5701329 เด็กชาย นภัสรพี อตุมะโภคิน โรงเรียนกลัยาประสิทธ์ิ 38

10 5701330 เด็กชาย นรภัทร ศรีค า โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 15

11 5701331 เด็กชาย นฤชา เจริญรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 32

12 5701332 เด็กหญิง นฤมล อาจทวีกลุ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 35

13 5701333 เด็กหญิง นลินทิพย์ วงค์อามาตย์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 39

14 5701334 เด็กหญิง นัชชา งามพยุงพงษ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 29

15 5701335 เด็กหญิง นัทฐริกา อวดคร่อง โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 29

16 5701336 เด็กหญิง นันท์นภัส ชมุศรี โรงเรียนอนุบาลธีรา 42

17 5701337 เด็กหญิง นันทพงศ์ สาริกา โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว ขาดสอบ

18 5701338 เด็กหญิง นันทพร พลสิงห์ชาญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 41

19 5701339 เด็กหญิง นันทภัค ศรีลารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 37

20 5701340 เด็กหญิง นันทภัค บุ้งทองชยักจิ โรงเรียนอนุบาลธีรา 29

21 5701341 เด็กหญิง นันทัชพร เรืองประโคน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 34

22 5701342 เด็กหญิง นันทิพฒัน์ พฒันประสิทธ์ิชยั โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 34

23 5701343 เด็กหญิง นาถลญา ทองยัง โรงเรียนเทศบาล 2 18

24 5701344 เด็กหญิง น้ าหนึง่ จ าปาสาร โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 33

25 5701345 เด็กหญิง นิชาฎา นะรินทร์รัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ขาดสอบ

26 5701346 เด็กหญิง นิชาภา ไตรวิทยากร โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 43

27 5701347 เด็กหญิง นิชาภา อนิทะนู โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 37

28 5701348 เด็กหญิง นิติพร พวงพนัธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 33

29 5701349 เด็กชาย นิติพฒัน์ เกยีรติไกรสิน โรงเรียนอนุบาลธีรา 26

30 5701350 เด็กชาย นิติศาสตร์ กลมเกล้ียง โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 31

31 5701351 เด็กชาย นิธิ วิโสรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 22

32 5701352 เด็กหญิง นิภาพร สนิทพจน์ โรงเรียนเทศบาล 2 28

33 5701353 เด็กหญิง นิราภร แกว้นวล โรงเรียนนิภาศิริ 15

34 5701354 เด็กหญิง นิศารัตน์ กระจงรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 22

35 5701355 เด็กชาย เนติพงษ์ สีมา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ขาดสอบ

36 5701356 เด็กชาย บริรักษ์ ศรีธรรมมา โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 18

37 5701357 เด็กหญิง บัณฑิตา เกยีรติไกรสิน โรงเรียนอนุบาลธีรา 37

38 5701358 เด็กชาย บุญถงึ เป็งเพราะ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 26

39 5701359 เด็กชาย บุญบารมี บุญขาว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 28

40 5701360 เด็กหญิง บุญยนุช ไพรบึง โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 29

หอ้งสอบที ่9
ช่ือ - นามสกุล

ผลการสอบวดัความรู ้ วชิา  ภาษาไทย  ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย
ณ  โรงเรยีนบุรรีมัยพิ์ทยาคม



อาคาร 1 หอ้ง 131
โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ สถานศึกษา คะแนน (เต็ม 60 คะแนน)

1 5701361 เด็กหญิง บุญสิตา สวยสี โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 31

2 5701362 เด็กหญิง ปุณยาพร เฮ่ประโคน โรงเรียนประโคนชยัวิทยา 35

3 5701363 เด็กหญิง บุษยชาติ ชนิศิริพนัธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 34

4 5701364 เด็กหญิง บุษยา กะสุรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 40

5 5701365 เด็กหญิง เบญจวรรณ ฝอยศาลา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 31

6 5701366 เด็กหญิง เบญญทิพย์ เปล่ียนไธสง โรงเรียนนิภาศิริ 28

7 5701367 เด็กหญิง เบญญาภา โสมประโคน โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 22

8 5701368 เด็กหญิง เบญญาภา สารนอก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 28

9 5701369 เด็กหญิง ปกติตา สีหาวะบุตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 42

10 5701370 เด็กชาย ปฏิพทัธ์ิ ส าเร็จรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 27

11 5701371 เด็กชาย ปฏิภาณ เจียนรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2 33

12 5701372 เด็กชาย   ปฐวี พลสยม โรงเรียนเทศบาล 2 22

13 5701373 เด็กชาย ปณัยกร มณีราชกจิ โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 24

14 5701374 เด็กหญิง ปณิดา สวัสดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 29

15 5701375 เด็กหญิง ปณิตา งาหอม โรงเรียนนิภาศิริ 21

16 5701376 เด็กหญิง ปติณยา ส าก าปัง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 35

17 5701377 เด็กหญิง ปนัดดา หนองบัว โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ขาดสอบ

18 5701378 เด็กหญิง ปนัดดา อดุมพนัธ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ขาดสอบ

19 5701379 เด็กหญิง ปพชิญา แวววุฒินันท์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 39

20 5701380 เด็กหญิง ปภาพนิท์ ไกรรณภูมิ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 36

21 5701381 เด็กหญิง ปภาวี เรืองสุขศรีวงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 38

22 5701382 เด็กชาย ปภินวิช ปะทิรัมย์ โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 17

23 5701383 เด็กชาย ปรเรศ ทัศนะ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ขาดสอบ

24 5701384 เด็กหญิง ประกายดาว สุดมูล โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 34

25 5701385 เด็กชาย ประตินัทน์ หาญธงชยั โรงเรียนเทศบาล 2 ขาดสอบ

26 5701386 เด็กหญิง ประพมิพร พาพาน โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 26

27 5701387 เด็กหญิง ประภาดา ศรีบุญ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 19

28 5701388 เด็กหญิง ประวีณมัย ไถจะโปะ โรงเรียนอนุบาลธีรา 24

29 5701389 เด็กหญิง ประสิตา คล่องแคล่ว โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 34

30 5701390 เด็กหญิง ปริชญา ประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 28

31 5701391 เด็กหญิง ปริญญาฉตัร ภาษติ โรงเรียนนิภาศิริ 21

32 5701392 เด็กหญิง ปริยากร ชะนอบรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 15

33 5701393 เด็กหญิง ปริยานุช นิม่เรือง โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ขาดสอบ

34 5701394 เด็กชาย ปัญญากร ดวงตารัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 34

35 5701395 เด็กชาย ปัณณฑัต เรืองสุขศรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 30

36 5701396 เด็กหญิง ปัทมา ประเสริฐศรี โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ขาดสอบ

37 5701397 เด็กหญิง ปารดา วงค์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 32

38 5701398 เด็กหญิง ปาลิตา ตะละมา โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 26

39 5701399 เด็กชาย ปิติพฒัน์ กมลรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 25

40 5701400 เด็กหญิง ปิยธิดา มาตราตัง โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 40

ผลการสอบวดัความรู ้ วชิา  ภาษาไทย  ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย

หอ้งสอบที ่10
ช่ือ - นามสกุล

ณ  โรงเรยีนบุรรีมัยพิ์ทยาคม



อาคาร 1 หอ้ง 132
โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ สถานศึกษา คะแนน (เต็ม 60 คะแนน)

1 5701401 เด็กหญิง ปิยะกลุ นิกลูรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 16

2 5701402 เด็กหญิง ปิยะดา นิกลูรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 13

3 5701403 เด็กชาย ปิยะพงษ์ ศรีสุข โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 20

4 5701404 เด็กหญิง ปิยาพชัร เพช็รเสิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 34

5 5701405 เด็กชาย ปีติภัทร บัตรประโคน โรงเรียนอนุบาลธีรา 27

6 5701406 เด็กหญิง ปุณยนุช ปะโปตินัง โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ขาดสอบ

7 5701407 เด็กชาย ปุราณ ใยแจ่ม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 31

8 5701408 เด็กหญิง เปมิกา พนูสวัสด์ิ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ขาดสอบ

9 5701409 เด็กหญิง เปรมิกา เอีย่มศรี โรงเรียนอนุบาลล าปลายมาศ 29

10 5701410 เด็กหญิง ผกาพนัธ์ บุญช านาญ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 26

11 5701411 เด็กชาย พงศกร ชยัศรีบุรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 22

12 5701412 เด็กชาย พงศกร แดนแกว้มูล โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 18

13 5701413 เด็กชาย พงศธร วงษโ์สภา โรงเรียนบ้านพรส าราญ 21

14 5701414 เด็กชาย พงศพศั ทับทิมเสน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 24

15 5701415 เด็กชาย พงษพ์ชัร บัวมาศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 40

16 5701416 เด็กชาย พชร โรจน์ศิริทรัพย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 40

17 5701417 เด็กหญิง พชรพร ประชาชติร โรงเรียนอนุบาลธีรา 28

18 5701418 เด็กหญิง พนัทดา ศรีสุพนัธ์ โรงเรียนนิภาศิริ 37

19 5701419 เด็กชาย พยุงศักด์ิ คุดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 22

20 5701420 เด็กชาย พยุงศักด์ิ สุวรรณไตย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 22

21 5701421 เด็กหญิง พรชนก นรวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 37

22 5701422 เด็กหญิง พรชนก กลขนุทด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 38

23 5701423 เด็กหญิง พรนภัส โคตุทา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 33

24 5701424 เด็กหญิง พรปวีณ์ ไพศาลพชัรชยั โรงเรียนอนุบาลธีรา 33

25 5701425 เด็กหญิง พรพนา รอบไธสง โรงเรียนเทศบาล 2 37

26 5701426 เด็กชาย พรพพิฒัน์ กริดรัมย์ โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 20

27 5701427 เด็กหญิง พรพมิล สาคีรี โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 26

28 5701428 เด็กหญิง พรลภัส โคตุทา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 32

29 5701429 เด็กหญิง พรวดี ลาดนอก โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 9

30 5701430 เด็กหญิง พรสวรรค์ โกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ขาดสอบ

31 5701431 เด็กหญิง พรหมพฤกษา ฤกษช์ยั โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 24

32 5701432 เด็กชาย พสิษฐ์ วรรณโกษติย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 27

33 5701433 เด็กหญิง พลอยแพรวา ประนมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว) 38

34 5701434 เด็กหญิง พลอยไพลิน ศิริปี โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 24

35 5701435 เด็กหญิง พลอยวดี วอไธสง โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 21

36 5701436 เด็กชาย พศวีร์ ด้วงโพนทัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 28

37 5701437 เด็กชาย พสธร อมรชยักจิ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 40

38 5701438 เด็กชาย พสิษฐ์ ชยัอริยวรวัฒน์ โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 29

39 5701439 เด็กหญิง พชัพร พสิาดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 36

40 5701440 เด็กหญิง พชัราภา เกรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 29

หอ้งสอบที ่11
ช่ือ - นามสกุล
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อาคาร 1 หอ้ง 133
โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ สถานศึกษา คะแนน (เต็ม 60 คะแนน)

1 5701441 เด็กหญิง พทัธ์ธีรา ภู่ทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 25

2 5701442 เด็กหญิง พทัธนันท์ ธนูศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 2 37

3 5701443 เด็กหญิง พาขวัญ กชิะรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 25

4 5701444 เด็กหญิง พาณิภัค ดินรมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 32

5 5701445 เด็กหญิง พชิชานันท์ พนัทุม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 23

6 5701446 เด็กหญิง พชิชาพร โหราถาน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 22

7 5701447 เด็กหญิง พชิชาภา จันฤาแสน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 38

8 5701448 เด็กหญิง พชิชาวีร์ ห่อไธสง โรงเรียนอนุบาลธีรา 37

9 5701449 เด็กหญิง พชิญ์สินี สุพนัธมาตย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 15

10 5701450 เด็กหญิง พชิญ์สิริชล แผ้วพลสง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 41

11 5701451 เด็กหญิง พชิญาพร บรรดิดตา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ขาดสอบ

12 5701452 เด็กหญิง พชิญาภา หาญวิเศษ โรงเรียนอนุบาลธีรา 32

13 5701453 เด็กหญิง พชิามญชุ์ เภาโพนงาม โรงเรียนอนุบาลธีรา 32

14 5701454 เด็กชาย พทิวัส แอมกระโทก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 24

15 5701455 เด็กชาย พพิฒันพงศ์ จงปัตนา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 19

16 5701456 เด็กหญิง พมิพช์นก รอบแคว้น โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 36

17 5701457 เด็กหญิง พมิพช์นก ลักษณนาราพงศ์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 23

18 5701458 เด็กหญิง พมิพม์าดา แชอ่งึ โรงเรียนอนุบาลธีรา 24

19 5701459 เด็กหญิง พมิพรรณ โมรา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 42

20 5701460 เด็กหญิง พมิพล์ดา พพิฒันตันติวัช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 38

21 5701461 เด็กหญิง พมิมาดา วิเศษฤทธ์ิ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 38

22 5701462 เด็กหญิง พมิพล์พตั ชมพนูุท โรงเรียนอนุบาลล าปลายมาศ 44

23 5701463 เด็กหญิง พรีดา พธุไธวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 35

24 5701464 เด็กชาย พรีพล นิเลิศรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 30

25 5701465 เด็กชาย พรีพฒัน์ สมัครสมาน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 33

26 5701466 เด็กชาย พรีพฒัน์ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 31

27 5701467 เด็กชาย พรีภัทร์ ชว่ยบ ารุง โรงเรียนอนุบาลธีรา ขาดสอบ

28 5701468 เด็กชาย พรีภัทร ชว่ยบ ารุง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ขาดสอบ

29 5701469 เด็กหญิง พรีภาว์ กรรม์ภิรมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 40

30 5701470 เด็กหญิง พรีภาว์ จ าปาแดง โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 20

31 5701471 เด็กชาย พรีะพล โล่วรรธนะมาศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 29

32 5701472 เด็กชาย พรีะพล สงวนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 39

33 5701473 เด็กชาย พรีะวัฒน์ ศิริไชยบูลย์วัฒน์ โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 34

34 5701474 เด็กหญิง เพญ็พชิชา กจิจันทึก โรงเรียนเทศบาล 2 28

35 5701475 เด็กหญิง เพญ็ภัสสรา ปาค า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 22

36 5701476 เด็กชาย แพทย์ภูมิ ภูมิพงศ์ธนโชติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 33

37 5701477 เด็กหญิง ไพรญาดา ยุตธรรม โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 33

38 5701478 เด็กชาย ภคพล วิชยัรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 20

39 5701479 เด็กหญิง ภควดี ระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 30

40 5701480 เด็กหญิง ภรันยา สงวนรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 23

หอ้งสอบที ่12
ช่ือ - นามสกุล

ณ  โรงเรยีนบุรรีมัยพิ์ทยาคม
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อาคาร 1 หอ้ง 134
โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ สถานศึกษา คะแนน (เต็ม 60 คะแนน)

1 5701481 เด็กหญิง ภัณฑิลา จะเชญิรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ขาดสอบ

2 5701482 เด็กหญิง ภัทรพร ศรีสมศักด์ิ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 27

3 5701483 เด็กหญิง ภัทรภร ช านาญเนาว์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 40

4 5701484 เด็กหญิง ภัทรวดี มียอด โรงเรียนนิภาศิริ 30

5 5701485 เด็กหญิง ภัทรวดี คลองผักแว่น โรงเรียนนิภาศิริ 37

6 5701486 เด็กหญิง ภัทราพร สุธรรม โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 31

7 5701487 เด็กชาย ภาคิน ศิริวัฒนมงคล โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 20

8 5701488 เด็กหญิง ภาณุมาศ ศรีคิรินทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 36

9 5701489 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ ศิขรัิมย์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 24

10 5701490 เด็กชาย ภาธร รติพรพนัธ์ุ โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 25

11 5701491 เด็กชาย ภานุพงศ์ นิสสัยดี โรงเรียนเทศบาล 2 37

12 5701492 เด็กหญิง ภาวิณี เรืองประโคน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ขาดสอบ

13 5701493 เด็กหญิง ภิญญดา โตประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 48

14 5701494 เด็กหญิง ภิญญดา ขวางรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 26

15 5701495 เด็กชาย ภูดิศ สังคหะ โรงเรียนอนุบาลธีรา 30

16 5701496 เด็กชาย ภูผา ภูผานิล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 30

17 5701497 เด็กชาย ภูมิพฒัน์ บุญมะยา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 15

18 5701498 เด็กหญิง ภูริชญา เชกิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 23

19 5701499 เด็กชาย ภูริพฒัน์ ศรีงาน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 20

20 5701500 เด็กชาย ภูวิท กติติเวศสกลุ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 33

21 5701501 เด็กหญิง ภูษติา พนารินทร์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 27

22 5701502 เด็กชาย มงคลชยั หง์ทอง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 28

23 5701503 เด็กหญิง มนพร มิง่มาลา โรงเรียนอนุบาลธีรา 20

24 5701504 เด็กหญิง มนัศรา ปราบภัย โรงเรียนนิภาศิริ 27

25 5701505 เด็กหญิง มนัสวีร์ เจียมรัมย์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 27

26 5701506 เด็กหญิง มนัสสา ฉวีรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 35

27 5701507 เด็กหญิง มยุรฉตัร เจริญรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 21

28 5701508 เด็กหญิง มัชฌิมา อสิโร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 36

29 5701509 เด็กหญิง มัทธมน จินตนสถติย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ขาดสอบ

30 5701510 เด็กชาย มานนท์ มารารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 32

31 5701511 เด็กหญิง มิง่ขวัญ บุราสิทธ์ิ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 43

32 5701512 เด็กชาย มินธาดา พวงมินธาดา โรงเรียนอนุบาลธีรา 40

33 5701513 เด็กหญิง มุทามาศ พะสุรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 44

34 5701514 เด็กหญิง มุทิตา ไตรคุ้มมะดัน โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 28

35 5701515 เด็กหญิง เมฆขลา รุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 29

36 5701516 เด็กชาย เมธัส กลุพนิิจ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 13

37 5701517 เด็กหญิง เมธาวี เพรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 20

38 5701518 เด็กหญิง ยศวดี บุตรดีวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 33

39 5701519 เด็กหญิง เยาวลักษณ์ การเพยีร โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 37

40 5701520 เด็กหญิง รพพีร ชดิตันสกลุ โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 33

หอ้งสอบที ่13
ช่ือ - นามสกุล

ผลการสอบวดัความรู ้ วชิา  ภาษาไทย  ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย
ณ  โรงเรยีนบุรรีมัยพิ์ทยาคม



อาคาร 1 หอ้ง 135
โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ สถานศึกษา คะแนน (เต็ม 60 คะแนน)

1 5701521 เด็กหญิง รมิดา ประทาน โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 19

2 5701522 เด็กหญิง รมิตา ชว่งไธสง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 41

3 5701523 เด็กหญิง รวินันท์ ขนัเสน โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ขาดสอบ

4 5701524 เด็กชาย รวิโรจน์ ไชยรวีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ขาดสอบ

5 5701525 เด็กหญิง รสริน การเพยีร โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 33

6 5701526 เด็กชาย ระพภัีทร นิไรรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2 ขาดสอบ

7 5701527 เด็กชาย รักษติ แกว้มะเริง โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 40

8 5701528 เด็กชาย รังสิมันต์ ยศนีย์ โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 29

9 5701529 เด็กชาย รัชชานนท์ นิธุรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 31

10 5701530 เด็กชาย รัชพล โนนสิงห์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 16

11 5701531 เด็กหญิง รัฐกานต์ บุญเกดิ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 42

12 5701532 เด็กหญิง รัฐกานต์ สินไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 31

13 5701533 เด็กชาย รัฐธนินท์ เถยีรสายออ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 22

14 5701534 เด็กหญิง รัตนา มิตรแสง โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 36

15 5701535 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ พรรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ขาดสอบ

16 5701536 เด็กหญิง รัตนาวดี จันทร์ประกอบ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ขาดสอบ

17 5701537 เด็กหญิง รัตนาวลี ปล้ืมกมล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 45

18 5701538 เด็กหญิง ริญญานัตย์ สมบัติก าไร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ขาดสอบ

19 5701539 เด็กหญิง รุจิกาญจน์ ริยะบุตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 41

20 5701540 เด็กหญิง รุจิรดา สีเที่ยง โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ขาดสอบ

21 5701541 เด็กหญิง ลดาวัลย์ ราชวิชา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 34

22 5701542 เด็กชาย ลภัส สิงห์นันท์ โรงเรียนเทศบาล 2 24

23 5701543 เด็กหญิง ลลิดา พรหมงาม โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ขาดสอบ

24 5701544 เด็กหญิง ลักขนา สุทธยากร โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 33

25 5701545 เด็กชาย ลัทธพล วงษแ์กว้ โรงเรียนบ้านพรส าราญ 18

26 5701546 เด็กชาย ลัทธพล กะการัมย์ โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 50

27 5701547 เด็กหญิง ลันตา แกว้บุตรดี โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 21

28 5701548 เด็กชาย วงศธร วงศ์สุขสวัสด์ิ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 36

29 5701549 เด็กชาย วงศพล พนูสิน โรงเรียนอนุบาลธีรา 30

30 5701550 เด็กชาย วชรินทร์ ตรีสกลุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ขาดสอบ

31 5701551 เด็กหญิง วชริาภรณ์ นิเวศสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 45

32 5701552 เด็กหญิง วชริามาศ กล้าแขง็ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 30

33 5701553 เด็กหญิง วนัสนันท์ กนัยะมี โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 28

34 5701554 เด็กชาย วรโชติ นิลนนท์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 29

35 5701555 เด็กชาย วรโชติ วงศ์สุขสวัสด์ิ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 21

36 5701556 เด็กหญิง วรพชิชา จอกทอง โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 27

37 5701557 เด็กชาย วรเมธ วิริยาชวีกจิ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 21

38 5701558 เด็กหญิง วรรณนิษา พลราษฎร์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 15

39 5701559 เด็กหญิง วรรณวลีย์ สมคุณา โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 26

40 5701560 เด็กชาย วรรณสิทธ์ิ ลากลู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 27

ผลการสอบวดัความรู ้ วชิา  ภาษาไทย  ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย
ณ  โรงเรยีนบุรรีมัยพิ์ทยาคม

หอ้งสอบที ่14
ช่ือ - นามสกุล



อาคาร 2 หอ้ง 212
โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ สถานศึกษา คะแนน (เต็ม 60 คะแนน)

1 5701561 เด็กชาย วรวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 43

2 5701562 เด็กชาย วรวุฒิ วอนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว) 30

3 5701563 เด็กหญิง วรัญญา อดุลรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 24

4 5701564 เด็กหญิง วรัญญา วังสนาม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 40

5 5701565 เด็กหญิง วรัญนภัส สุขเกษม โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ ขาดสอบ

6 5701566 เด็กชาย วรัท สิริประภากร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 38

7 5701567 เด็หชาย วรัท ล้ิมศักด์ิชยักจิ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 18

8 5701568 เด็กชาย วรากร บุตรศรีภักดีกลุ โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 20

9 5701569 เด็กหญิง วราพร จันทะเสริม โรงเรียนนิภาศิริ 37

10 5701570 เด็กหญิง วราภรณ์ ศรีรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 22

11 5701571 เด็กหญิง วรารัตน์ วังสนาม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 35

12 5701572 เด็กหญิง วราลี โฆษติอมัพรเสนีย์ โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 32

13 5701573 เด็กหญิง วรินท์นิภา ปักกาสาร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 41

14 5701574 เด็กหญิง วริศรา สว่างภพ โรงเรียนเทศบาล 2 30

15 5701575 เด็กหญิง วริศรา จริตรัมย์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 34

16 5701576 เด็กหญิง วลัยทิพย์ โอรสรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ขาดสอบ

17 5701577 เด็กหญิง วลัยพรรณ สุดสัมฤทธ์ิ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 21

18 5701578 เด็กชาย วสุ สิริประภากร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 36

19 5701579 เด็กชาย วสุธร ฉมิจารย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 29

20 5701580 เด็กชาย วสุพล ฉมิจารย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 21

21 5701581 เด็กชาย วัชรพนัธ์ บรรเลง โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 24

22 5701582 เด็กชาย วัฒนศิลป์ ฤทัยภิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 29

23 5701583 เด็กหญิง วันวิสาข์ มโนบาล โรงเรียนเทศบาล 2 25

24 5701584 เด็กหญิง วาสนา หมืน่ไธสง โรงเรียนอนุบาลธีรา 38

25 5701585 เด็กหญิง วิชญาดา กางรัมย์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 33

26 5701586 เด็กหญิง วิชญาพร จิราวัฒนาพร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 26

27 5701587 เด็กชาย วิชนันท์ เรืองจินดาวลัย โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 37

28 5701588 เด็กชาย วิทวัส จันทรขนัตี โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 30

29 5701589 เด็กหญิง วิธาวดี สมุติรัมย์ โรงเรียนบ้านพรส าราญ 22

30 5701590 เด็กหญิง วิภาดา สุวรรณกาญจน์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 35

31 5701591 เด็กชาย วิภาวัส สุเทียบตะวัน โรงเรียนอนุบาลธีรา 42

32 5701592 เด็กหญิง วิมลสิริ โกษากลุ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 47

33 5701593 เด็กหญิง วิลาวัลย์ เผือกแกว้ โรงเรียนเทศบาล 2 23

34 5701594 เด็กชาย วิวัฒนพงษ์ แซ่บู้ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 19

35 5701595 เด็กชาย วิศรุต แซ่จึง โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 20

36 5701596 เด็กชาย วิศรุต หอมสมบัติ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ขาดสอบ

37 5701597 เด็กชาย วิษณุ เรืองจินดาวลัย โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 31

38 5701598 เด็กชาย วีรภัทร์ พลัวัล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 26

39 5701599 เด็กชาย วีรภัทร สุขจิต โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 22

40 5701600 เด็กชาย วีรภัทร ชลากรโกศล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 40

ณ  โรงเรยีนบุรรีมัยพิ์ทยาคม

ช่ือ - นามสกุล
หอ้งสอบที ่15

ผลการสอบวดัความรู ้ วชิา  ภาษาไทย  ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย



อาคาร 2 หอ้ง 213
โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ สถานศึกษา คะแนน (เต็ม 60 คะแนน)

1 5701601 เด็กหญิง วีรยา วงศ์สุพรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 30

2 5701602 เด็กชาย วุฒิวัฒน์ วารุลัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 23

3 5701603 เด็กหญิง ศกลุรัตน์ กรุงรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2 32

4 5701604 เด็กชาย ศรัณย์ ชะรุงรัมย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 20

5 5701605 เด็กชาย ศรัณย์วุฒิ เรืองสุขศรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 17

6 5701606 เด็กหญิง ศรัทธนิตย์ เกรัมย์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 34

7 5701607 เด็กชาย ศราวิน โพทอง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 20

8 5701608 เด็กชาย ศราวุฒิ ผะกาเกตุ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 19

9 5701609 เด็กหญิง ศรินยา กองรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 35

10 5701610 เด็กหญิง ศรินยา เอกา โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 30

11 5701611 เด็กหญิง ศรุดา ตราชู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 36

12 5701612 เด็กหญิง ศรุตาภัทร เวชการกลุ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 22

13 5701613 เด็กหญิง ศลิษา เหล็กล้ิม โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 38

14 5701614 เด็กหญิง ศศิกานต์ เชือ่นิจ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 31

15 5701615 เด็กหญิง ศศิกานต์ สุโข โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 21

16 5701616 เด็กหญิง ศศิญา สถติสุข โรงเรียนอนุบาลธีรา 28

17 5701617 เด็กหญิง ศศิปรียา นิลนันท์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 19

18 5701618 เด็กหญิง ศศิวรรณ เรืองไพศาล โรงเรียนเทศบาล 2 ขาดสอบ

19 5701619 เด็กหญิง ศศิวิมล ชาวเขา โรงเรียนเทศบาล 2 23

20 5701620 เด็กหญิง ศศิวิมล จิตไทย โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 30

21 5701621 เด็กหญิง ศศิวิมล นามยง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 27

22 5701622 เด็กชาย ศักด์ิสิทธ์ิ ด าดี โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 23

23 5701623 เด็กหญิง ศิตวิษา อาจบุราย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 29

24 5701624 เด็กหญิง ศิรดา ค าสงคราม โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 41

25 5701625 เด็กหญิง ศิรภัสสร เดชโยธิน โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 26

26 5701626 เด็กหญิง ศิริกาญจน์ เดิมท ารัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 25

27 5701627 เด็กหญิง ศิริญญา ชนิวงศ์ โรงเรียนนิภาศิริ 20

28 5701628 เด็กหญิง ศิรประภา เดชโยธิน โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 28

29 5701629 เด็กหญิง ศิริพรรณ พนิึกรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2 31

30 5701630 เด็กชาย ศิริมงคล หมัน่ประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 12

31 5701631 เด็กหญิง ศิริมา ก าแกว้ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 23

32 5701632 เด็กหญิง ศิริรัตน์ ปิดตาทะโน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 28

33 5701633 เด็กหญิง ศิริวรรณ ชยัวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 25

34 5701634 เด็กชาย ศิวัช จีบเกาะ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 18

35 5701635 เด็กชาย ศิวาพชัร์ ชอบธรรม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 29

36 5701636 เด็กชาย ศุภกร สิบทัศน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 30

37 5701637 เด็กชาย ศุภกร ด้วงจาด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 25

38 5701638 เด็กชาย ศุภกฤต นิธิเกตุกลุ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 35

39 5701639 เด็กหญิง ศุภกานต์ แกว้สุขสุด โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 23

40 5701640 เด็กชาย ศุภโชค รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 27

ผลการสอบวดัความรู ้ วชิา  ภาษาไทย  ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย
ณ  โรงเรยีนบุรรีมัยพิ์ทยาคม

หอ้งสอบที ่16
ช่ือ - นามสกุล



อาคาร 2 หอ้ง 214
โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ สถานศึกษา คะแนน (เต็ม 60 คะแนน)

1 5701641 เด็กชาย ศุภณัฐ ณะธรรม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 38

2 5701642 เด็กชาย ศุภนัฐ ธนัยรุ่งโรจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 19

3 5701643 เด็กหญิง ศุภมาส เพี้ยนสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล 2 24

4 5701644 เด็กหญิง ศุภรดา บุรมย์ศรี โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 37

5 5701645 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ปุญญพฒัน์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 34

6 5701646 เด็กหญิง ศุภาพชิญ์ พานนนท์ โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 20

7 5701647 เด็กหญิง ศุภาวีร์ จรัสบ ารุงโรจน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 36

8 5701648 เด็กหญิง ศุภิสรา วรรณกลู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 33

9 5701649 เด็กชาย เศรษฐสิษฐ์ สว่างวัฒนกจิ โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 18

10 5701650 เด็กหญิง สกาวใจ ไตรล้ า โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 29

11 5701651 เด็กหญิง สมันตชดิา แสนกลาง โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 31

12 5701652 เด็กชาย สรวิชญ์ บุตรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 35

13 5701653 เด็กหญิง สร้อยสายใจ ชนะบ ารุง โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 37

14 5701654 เด็กชาย สราวุฒิ จันทร์แดง โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 20

15 5701655 เด็กหญิง สริมา สีทองหลาง โรงเรียนนิภาศิริ 30

16 5701656 เด็กหญิง สลินทิพย์ ศรีสนชยั โรงเรียนนิภาศิริ 23

17 5701657 เด็กหญิง สศิกาญจน์ ล าดวน โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 23

18 5701658 เด็กหญิง สสิธร สิทธิสารท โรงเรียนอนุบาลธีรา 29

19 5701659 เด็กชาย สหรัฐ ทวีคูณ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 17

20 5701660 เด็กชาย สัณหณัฐ ไวโสภา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ขาดสอบ

21 5701661 เด็กหญิง สาชติา กอ้นรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 24

22 5701662 เด็กชาย สิตณ รักษาวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 30

23 5701663 เด็กหญิง สิทธินี เทพนคร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 38

24 5701664 เด็กชาย สิทธิภาคย์ ธ ารงค์อนันต์สกลุ โรงเรียนอนุบาลธีรา 30

25 5701665 เด็กชาย สิรวิชญ์ มวลทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 43

26 5701666 เด็กหญิง สิริกร สันติวงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 39

27 5701667 เด็กหญิง สิริกาญจน์ ชะลองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ขาดสอบ

28 5701668 เด็กหญิง สิรินดา ต้ังสมบูรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 45

29 5701669 เด็กหญิง สิรินทร ค ายาง โรงเรียนบ้านพรส าราญ 19

30 5701670 เด็กหญิง สิริภัสสร ธนานุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 42

31 5701671 เด็กหญิง สุกฤตยา อนิทร์หมืน่ไวย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 39

32 5701672 เด็กหญิง สุกฤตา ปล้ืมกมล โรงเรียนเทศบาล 2 21

33 5701673 เด็กหญิง สุกญัญา นาเมือง โรงเรียนทศพรวิทยา ขาดสอบ

34 5701674 เด็กหญิง สุค าจันทร์ สวัสดี โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 27

35 5701675 เด็กหญิง สุจิตรา แกว้ค าหล่า โรงเรียนนิภาศิริ 27

36 5701676 เด็กหญิง สุจินณา ทับไธสง โรงเรียนบ้านพรส าราญ 15

37 5701677 เด็กหญิง สุชญัญา ปุสารัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 37

38 5701678 เด็กหญิง สุชญัญา เลิศสกลุกจิ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 38

39 5701679 เด็กหญิง สุชาวดี เลาอารีกจิ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 39

40 5701680 เด็กหญิง สุชาวลัญช์ เขยีนนิลศิริ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 41

ผลการสอบวดัความรู ้ วชิา  ภาษาไทย  ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย
ณ  โรงเรยีนบุรรีมัยพิ์ทยาคม

หอ้งสอบที ่17
ช่ือ - นามสกุล



อาคาร 2 หอ้ง 215
โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ สถานศึกษา คะแนน (เต็ม 60 คะแนน)

1 5701681 เด็กหญิง สุณิสา มาตรแกว้ โรงเรียนเทศบาล 2 31

2 5701682 เด็กหญิง สุดารัตน์ แสงรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ขาดสอบ

3 5701683 เด็กหญิง สุดารัตน์ เรืองไพศาล โรงเรียนเทศบาล 2 37

4 5701684 เด็กหญิง สุดารัตน์ วาประโคน โรงเรียนอนุบาลธีรา 27

5 5701685 เด็กหญิง สุทธิกานต์ วรรณโกษติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 36

6 5701686 เด็กหญิง สุทธิกานต์ กล้าณรงค์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 34

7 5701687 เด็กหญิง สุทธิดา จันท์สังข์ โรงเรียนเทศบาล 2 25

8 5701688 เด็กหญิง สุทธิสา เรืองภาสกร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 39

9 5701689 เด็กหญิง สุธาดา อทุธสิงห์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 28

10 5701690 เด็กหญิง สุธาศิณี นิพรรัมย์ โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 26

11 5701691 เด็กหญิง สุธาสินี ราชประโคน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 39

12 5701692 เด็กชาย สุธิเทพ เฉลิมรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 27

13 5701693 เด็กหญิง สุธิมา ผิวทน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 28

14 5701694 เด็กหญิง สุธิรา บนใหม่ โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 38

15 5701695 เด็กหญิง สุนันทนา ภูเขยีว โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 32

16 5701696 เด็กหญิง สุนิดา ประเสริฐสินเดิม โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 35

17 5701697 เด็กหญิง สุนิสา แจ้งไพร โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 12

18 5701698 เด็กชาย สุพจน์ ล้อประสิทธ์ิ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 33

19 5701699 เด็กหญิง สุพรรณษา โล่ห์นารายณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 38

20 5701700 เด็กหญิง สุพรรณี สุทธิสน โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 21

21 5701701 เด็กหญิง สุพจิิตรา เหลือสนุก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 38

22 5701702 เด็กหญิง สุพชิญา จ่าภา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ขาดสอบ

23 5701703 เด็กหญิง สุพชิญา ข าเอนก โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 35

24 5701704 เด็กหญิง สุพชิญา เกดิสุข โรงเรียนอนุบาลธีรา 33

25 5701705 เด็กหญิง สุภัชญา พชัรกรีติ โรงเรียนอนุบาลธีรา 31

26 5701706 เด็กหญิง สุภาพศิ กว่างกระโทก โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 25

27 5701707 เด็กหญิง สุภาภัทร ต้นจาน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 40

28 5701708 เด็กชาย สุรพศั พนัธุระ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 26

29 5701709 เด็กชาย สุรภูมิ รักการศิลป์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 40

30 5701710 เด็กชาย สุรภูมิ มณีราช โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 28

31 5701711 เด็กชาย สุรยุทธ์ พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 31

32 5701712 เด็กหญิง สุรัชญา ยืนยง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ขาดสอบ

33 5701713 เด็กหญิง สุรางคณา บุญยัง โรงเรียนอนุบาลธีรา 22

34 5701714 เด็กชาย สุริวงศ์ เนียมกนั โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 28

35 5701715 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ คริรัมย์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 31

36 5701716 เด็กชาย แสงทอง แสงรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ขาดสอบ

37 5701717 เด็กหญิง โสรยา ชยัสูงเนิน โรงเรียนบ้านพรส าราญ 22

38 5701718 เด็กหญิง หทัยกาญจน์ รอดทองเสน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 34

39 5701719 เด็กชาย อชติพล วิมุตตะสูงวิริยะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 37

40 5701720 เด็กชาย อชติพล คะรานรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 23

ผลการสอบวดัความรู ้ วชิา  ภาษาไทย  ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย

ช่ือ - นามสกุล

ณ  โรงเรยีนบุรรีมัยพิ์ทยาคม
หอ้งสอบที ่18



อาคาร 2 หอ้ง 216
โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ สถานศึกษา คะแนน (เต็ม 60 คะแนน)

1 5701721 เด็กหญิง อณุตมา พมิพดี์ โรงเรียนนิภาศิริ 32

2 5701722 เด็กชาย อดิศร ตีระมาศวณิช โรงเรียนอนุบาลธีรา 23

3 5701723 เด็กหญิง อทิตยา ช านาญกจิ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 40

4 5701724 เด็กหญิง อนัญญา จ าเนียรกลุ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 31

5 5701725 เด็กหญิง อนัญพร กนกศิลป์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 40

6 5701726 เด็กหญิง อนันตพร อนิทรามะ โรงเรียนนิภาศิริ 34

7 5701727 เด็กชาย อนุพนัธ์ กบูกระโทก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 25

8 5701728 เด็กหญิง อภัฎชา ทองค า โรงเรียนนิภาศิริ 26

9 5701729 เด็กหญิง อภิญญา วุฒิยา โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 30

10 5701730 เด็กชาย อภิรักษ์ ปะโนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 15

11 5701731 เด็กหญิง อภิสรากร มีศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 37

12 5701732 เด็กหญิง อมรประภา ล้ าเลิศ โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 31

13 5701733 เด็กหญิง อมราวดี คะเรรัมย์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 47

14 5701734 เด็กหญิง อรพชิญ์ ย่ิงคง โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 22

15 5701735 เด็กชาย อรรถพล ภาคสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ขาดสอบ

16 5701736 เด็กชาย อรรถวุฒิ ทิพย์อกัษร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 15

17 5701737 เด็กหญิง อรุณี โซรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 26

18 5701738 เด็กหญิง อรุณี ทองลาด โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 34

19 5701739 เด็กหญิง อลิเชยี บูคลิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 25

20 5701740 เด็กหญิง อลิษา โซรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2 21

21 5701741 เด็กหญิง อลิสา เคิก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 28

22 5701742 เด็กหญิง อวัสดา แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 33

23 5701743 เด็กหญิง อสมาภรณ์ สราญบุรุษ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 34

24 5701744 เด็กหญิง อกัษราภัค วงศ์ทองเจริญ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 34

25 5701745 เด็กชาย อคัรเดช อาจทวีกลุ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 15

26 5701746 เด็กชาย อคัรนันท์ ดีปัญญา โรงเรียนนิภาศิริ 34

27 5701747 เด็กหญิง องัค์วรารินทร์ เทียบฤทธ์ิ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 31

28 5701748 เด็กหญิง อจัจิมา มงคลสมบัติศิริ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 26

29 5701749 เด็กหญิง อจัฉริยา ชยัพรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 27

30 5701750 เด็กหญิง อญัชลี อนุพนัธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 27

31 5701751 เด็กหญิง อสัมา แผ้วพลสง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 24

32 5701752 เด็กหญิง อาจนรี ตรีสกลุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 38

33 5701753 เด็กหญิง อาทิตยา วาสุชาติ โรงเรียนเทศบาล 2 29

34 5701754 เด็กหญิง อาทิตยา ศรีโพนทอง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 34

35 5701755 เด็กหญิง อารยา นิม่วิญญา โรงเรียนเทศบาล 2 15

36 5701756 เด็กหญิง อารียา หงษท์อง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 37

37 5701757 เด็กหญิง อาลิษา พนัธ์สุข โรงเรียนเทศบาล 2 31

38 5701758 เด็กชาย อศิรา สาทิพย์จันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 43

39 5701759 เด็กหญิง อทุัยรันต์ ปะนัดเต โรงเรียนอนุบาลธีรา 22

40 5701760 เด็กหญิง อษุณีย์ ลมพดันา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 40

หอ้งสอบที ่19
ช่ือ - นามสกุล

ผลการสอบวดัความรู ้ วชิา  ภาษาไทย  ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย
ณ  โรงเรยีนบุรรีมัยพิ์ทยาคม



อาคาร 2 หอ้ง 222
โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ สถานศึกษา คะแนน (เต็ม 60 คะแนน)

1 5701761 เด็กหญิง อษุณียาภรณ์ พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 35

2 5701762 เด็กหญิง อสุา ตอนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 36

3 5701763 เด็กชาย เอกรัฐ คะรานรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2 44

4 5701764 เด็กหญิง เอือ้การย์ อนิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 34

5 5701765 เด็กหญิง โอบเอือ้ เจียมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ขาดสอบ

6 5701766 เด็กชาย อภิวัฒน์ โลแพทย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 20

7 5701767 เด็กชาย เพชรกล้า แกว้นาค โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 30

8 5701768 เด็กชาย กติติศักด์ิ นัคราภิบาล โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 15

9 5701769 เด็กชาย ธวัชชยั พะวอนรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ขาดสอบ

10 5701770 เด็กหญิง ฑาริกา ทองค า โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 27

11 5701771 เด็กหญิง ขวัญตา โสร าพนั โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 34

12 5701772 เด็กหญิง พชิญาพร รักษา โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 34

13 5701773 เด็กหญิง แพรวา เพช็รเสิศ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 18

14 5701774 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ศักด์ิเทวินทร์ โรงเรียนมาลีอนุสรณ์ 27

15 5701775 เด็กหญิง กญัญาภัค บุษย์ดี โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 23

16 5701776 เด็กชาย ธรรมาธิป ธรรมรักษา โรงเรียนอนุบาลพทุไธสง 36

17 5701777 เด็กชาย ปกรณ์ อยู่เส็ง โรงเรียนวัดหงษ์ 30

18 5701778 เด็กชาย ณัฐพล ไกรจันทร์ โรงเรียนวัดหงษ์ 32

19 5701779 เด็กชาย วีรกฤตย์ เปล่ียนมา โรงเรียนมารีอนุสรณ์ 28

20 5701780 เด็กชาย ธัญธร จารัตน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 20

21 5701781 เด็กชาย พสิษฐ์ เจริญย่ิง โรงเรียนมารีอนุสรณ์ 39

22 5701782 เด็กชาย ธีรวัฒน์ กลุวงศ์วรกร โรงเรียนมารีอนุสรณ์ 29

23 5701783 เด็กหญิง ศศิวิมล เตียมไธสง โรงเรียนมารีอนุสรณ์ 30

24 5701784 เด็กชาย รัชกร เมธาเมติภัทร โรงเรียนมารีอนุสรณ์ 41

25 5701785 เด็กชาย สุริยพงศ์ ปุเลโต โรงเรียนมารีอนุสรณ์ 27

26 5701786 เด็กหญิง ณิชมน แสนจันทร์ โรงเรียนมารีอนุสรณ์ 37

27 5701787 เด็กชาย ชนาธิป จันทร์เขยีว โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 25

28 5701788 เด็กหญิง วรรษมน โล่วรพงษ์ โรงเรียนมารีอนุสรณ์ 29

29 5701789 เด็กชาย กนกพล ฉนัทะไท โรงเรียนมารีอนุสรณ์ 33

30 5701790 เด็กชาย อนุชติ บุญใส โรงเรียนมารีอนุสรณ์ ขาดสอบ

31 5701791 เด็กชาย กติติพงศ์ กจิสุจริตกลุ โรงเรียนมารีอนุสรณ์ ขาดสอบ

32 5701792 เด็กชาย ศิวกร กา่ยแกว้ โรงเรียนมารีอนุสรณ์ ขาดสอบ

33 5701793 เด็กชาย รัชชานนท์ บุตรครุฑ โรงเรียนมารีอนุสรณ์ ขาดสอบ

34 5701794 เด็กชาย วชริวิทย์ แกว้กล้า โรงเรียนมารีอนุสรณ์ ขาดสอบ

35 5701795 เด็กชาย ณพล ประยงค์ โรงเรียนมารีอนุสรณ์ ขาดสอบ

36 5701796 เด็กชาย จิรายุทธ ชะลุนรัมย์ โรงเรียนมารีอนุสรณ์ ขาดสอบ

37 5701797 เด็กชาย สรศักด์ิ นิโรรัมย์ โรงเรียนมารีอนุสรณ์ ขาดสอบ

38 5701798 เด็กชาย ภัทรุจน์ เทาขนุทด โรงเรียนมารีอนุสรณ์ ขาดสอบ

ช่ือ - นามสกุล

ณ  โรงเรยีนบุรรีมัยพิ์ทยาคม
หอ้งสอบที ่20

ผลการสอบวดัความรู ้ วชิา  ภาษาไทย  ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย



อาคาร  โรงอาหาร 1
โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ สถานศึกษา คะแนน (เต็ม 60 คะแนน)

1 5701799 เด็กหญิง กนกรส เฮ่ประโคน โรงเรียนอนุบาลกลัยาประสิทธ์ิ 34

2 5701800 เด็กชาย ณธรรศ เฮ่ประโคน โรงเรียนอนุบาลกลัยาประสิทธ์ิ 34

3 5701801 เด็กหญิง ธนพรรณ เสรีสงแสง โรงเรียนมารีอนุสรณ์ 41

4 5701802 เด็กหญิง ลลิตวดี ผลเจริญ โรงเรียนมารีอนุสรณ์ 32

5 5701803 เด็กหญิง สุทธญาณ์ พรัิมย์ โรงเรียนมารีอนุสรณ์ 37

6 5701799 เด็กชาย ภัทรุจน์ เทาขนุทด โรงเรียนมารีอนุสรณ์ 35

7 5701792 เด็กชาย ศิวกร กา่ยแกว้ โรงเรียนมารีอนุสรณ์ 22

8 5701793 เด็กชาย รัชชานนท์ บุตรครุฑ โรงเรียนมารีอนุสรณ์ 14

9 5701804 เด็กหญิง ชฎาพร เกยีรติรัมย์ โรงเรียนเทศบาล1 13

10 5701805 เด็กหญิง ณัฐธินี คะเรรัมย์ โรงเรียนเทศบาล1 20

อาคาร 5 หอ้งประชุมเครอืข่ายไรพ้รมแดน
โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ สถานศึกษา คะแนน (เต็ม 60 คะแนน)

1 5701806 เด็กหญิง ธนัชชา ปัญญารัมย์ โรงเรียนอนุบาลพทุไธสง 21

2 5701794 เด็กชาย วชริวิทย์ แกว้กล้า โรงเรียนมารีอนุสรณ์ 40

3 5701807 เด็กหญิง ลลิดา อนุพฒันกลุ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 29

ผลการสอบวดัความรู ้ วชิา  ภาษาไทย  ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย

หอ้งสอบ  พิเศษ
ช่ือ - นามสกุล

หอ้งสอบ  พิเศษ
ช่ือ - นามสกุล

ณ  โรงเรยีนบุรรีมัยพิ์ทยาคม

ผลการสอบวดัความรู ้ วชิา  ภาษาไทย  ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย
ณ  โรงเรยีนบุรรีมัยพิ์ทยาคม


