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๑ ๖๐๐๐๑ เด็กหญงิเพียงฟ้า  ศรีทอง ป.4 อบุลวิทยาคม
๒ ๖๐๐๐๒ เด็กชายพลวิชญ ์ อารียะธนวัลย์ ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓ ๖๐๐๐๓ เด็กชายพีรณัฐ  อารียะธนวัลย์ ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๔ ๖๐๐๐๔ เด็กชายพีรวัส  อารียะธนวัลย์ ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๕ ๖๐๐๐๕ เด็กชายอดามี่  พิมพลา  มาลีค ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๖ ๖๐๐๐๖ เด็กชายพรรษกร  แสงปราชญ์ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๗ ๖๐๐๐๗ เด็กหญงิพัทธนันท์  มาตย์วิเศษ ป.4 มารีย์นิรมล
๘ ๖๐๐๐๘ เด็กหญงิปรีสรา  อนุพันธางกรู ป.6 อบุลวิทยาคม
๙ ๖๐๐๐๙ เด็กหญงิกญัญาพัชร  สงวนจิราพัชร ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี

๑๐ ๖๐๐๑๐ เด็กหญงิพรณัชชา  ธิบูรณ์สุข ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๑ ๖๐๐๑๑ เด็กหญงิสิริรัฐ  อมรไชย ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๒ ๖๐๐๑๒ เด็กหญงิณัฏฐณิชา  สุภศร ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๓ ๖๐๐๑๓ เด็กหญงิอภชิญา  หอมชื่น ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๔ ๖๐๐๑๔ เด็กหญงิศภาพิชญ ์ ตีระสิทธิผล ป.6 อสัสัมชัญอบุลราชธานี
๑๕ ๖๐๐๑๕ เด็กหญงิพีรดา  อาภรณ์วิชานพ ป.6 อสัสัมชัญอบุลราชธานี
๑๖ ๖๐๐๑๖ เด็กหญงิเขมกิา  ไชยสนิท ป.6 อสัสัมชัญอบุลราชธานี
๑๗ ๖๐๐๑๗ เด็กหญงิกญัญว์รา  แซ่เตีย ป.6 อสัสัมชัญอบุลราชธานี
๑๘ ๖๐๐๑๘ เด็กชายภมูนิันท์  จรสาย ป.6 อสัสัมชัญอบุลราชธานี
๑๙ ๖๐๐๑๙ เด็กหญงิอฎัศราภฐัรณ์  วงษ์ศิริ ป.6 อสัสัมชัญอบุลราชธานี
๒๐ ๖๐๐๒๐ เด็กหญงิปราณชนก  จิตวรวิสุทธิ์ ป.6 อสัสัมชัญอบุลราชธานี
๒๑ ๖๐๐๒๑ เด็กชายอานนท์  จันทวารา ป.6 อสัสัมชัญอบุลราชธานี
๒๒ ๖๐๐๒๒ เด็กหญงิปทิตตา  ชุลีวัฒนกลุ ป.6 อสัสัมชัญอบุลราชธานี
๒๓ ๖๐๐๒๓ เด็กหญงิวิภาวดี  เส้นเกษ ป.6 อสัสัมชัญอบุลราชธานี
๒๔ ๖๐๐๒๔ เด็กหญงิชนิดาภา  จรสาย ป.5 อสัสัมชัญอบุลราชธานี
๒๕ ๖๐๐๒๕ เด็กหญงิปราณปรียา  จิตวรวิสุทธิ์ ป.5 อสัสัมชัญอบุลราชธานี
๒๖ ๖๐๐๒๖ เด็กหญงิธัญธิดา  ศิริภทัราชัย ป.5 อสัสัมชัญอบุลราชธานี
๒๗ ๖๐๐๒๗ เด็กชายพสิษฐ์  กล่ินหอม ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๘ ๖๐๐๒๘ เด็กชายธีธัช  วงชัยวรรณ์ ป.6 อบุลวิทยาคม
๒๙ ๖๐๐๒๙ เด็กหญงิวรวลัญช์  โมกข์ศาสตร์ ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๓๐ ๖๐๐๓๐ เด็กหญงิปุญญศิา  บุรีศรี ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๑ ๖๐๐๓๑ เด็กหญงิวริศรา  ศรีสันต์ ป.6 อบุลวิทยาคม
๓๒ ๖๐๐๓๒ เด็กหญงิกสุจิรา  วงศ์สุวรรณ ป.6 อนุบาลน้องหญงิ
๓๓ ๖๐๐๓๓ เด็กชายธรรมธ์ิป  ทับทิมหนิ ป.6 อบุลวิทยาคม
๓๔ ๖๐๐๓๔ เด็กหญงิปรณัฐพร  วีราสุขสันติลาภ ป.6 งามจิตวาริน2
๓๕ ๖๐๐๓๕ เด็กหญงิพิชชาพร  เชื้อประทุม ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๖ ๖๐๐๓๖ เด็กหญงิณัฐฐิญา  สัณธนะ ป.6 อสัสัมชัญอบุลราชธานี
๓๗ ๖๐๐๓๗ เด็กหญงิพิชญาภา  โพธิ์วิเศษ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๘ ๖๐๐๓๘ เด็กหญงิปณิสรา  เดชะค าภู ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๙ ๖๐๐๓๙ เด็กชายเตชณัฐ  พิบูลย์ศักด์ิโสภณ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๔๐ ๖๐๐๔๐ เด็กชายปิทารันดร์  ต้ังพิทักษ์ไกร ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๔๑ ๖๐๐๔๑ เด็กหญงิณัฐวดี  เทศาราช ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๔๒ ๖๐๐๔๒ เด็กชายปัณณธร  ภทูางนา ป.5 บ้านเด็กวารินช าราบ
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๑ ๖๐๐๔๓ เด็กหญงินงนภสั  ค านนท์ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๒ ๖๐๐๔๔ เด็กหญงิภสวิณี  จงจีน ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓ ๖๐๐๔๕ เด็กหญงิสุปรียา  โมคทิพย์ ป.6 อาเวมารีอา
๔ ๖๐๐๔๖ เด็กหญงิพาพรรณ  เชื้อตาโปน ป.6 พระกมุารอบุล
๕ ๖๐๐๔๗ เด็กชายเดชาวัฒน์  เจริญชัย ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๖ ๖๐๐๔๘ เด็กชายสหสัภพ  พรหมวงศ์ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๗ ๖๐๐๔๙ เด็กชายพูนพิพัฒน์  จันทร์เอี่ยม ป.6 บ้านเหล่าข้าวดอนกอ่
๘ ๖๐๐๕๐ เด็กชายพีรัชชัย  เจริญพร ป.6 บ้านเหล่าข้าวดอนกอ่
๙ ๖๐๐๕๑ เด็กชายเฟือ่งเดช  สีแดง ป.6 บ้านเหล่าข้าวดอนกอ่

๑๐ ๖๐๐๕๒ เด็กชายนนธวัฒน์  สายแวว ป.6 บ้านเหล่าข้าวดอนกอ่
๑๑ ๖๐๐๕๓ เด็กหญงิศิริพร  วันหลัง ป.6 บ้านเหล่าข้าวดอนกอ่
๑๒ ๖๐๐๕๔ เด็กหญงิศศิภา  การะเกษ ป.6 บ้านเหล่าข้าวดอนกอ่
๑๓ ๖๐๐๕๕ เด็กชายกชกร  นบนอบ ป.6 บ้านเหล่าข้าวดอนกอ่
๑๔ ๖๐๐๕๖ เด็กหญงิมนัสนันท์  สารบรรณ ป.6 บ้านเหล่าข้าวดอนกอ่
๑๕ ๖๐๐๕๗ เด็กหญงิวิโรจน์  มธีรรม ป.6 บ้านเหล่าข้าวดอนกอ่
๑๖ ๖๐๐๕๘ เด็กชายปนาบุด  บุญล้อม ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๑๗ ๖๐๐๕๙ เด็กหญงิปนัดดา  บุญล้อม ป.5 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๑๘ ๖๐๐๖๐ เด็กชายปฏภิาณ  เศรษฐมาตย์ ป.6 เทศบาล1บ้านโพธิ์กลาง
๑๙ ๖๐๐๖๑ เด็กหญงิปัณฑิตา  เศรษฐมาตย์ ป.6 เทศบาล1บ้านโพธิ์กลาง
๒๐ ๖๐๐๖๒ เด็กหญงิชนภทัรกลุ  เฉลิมศรี ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๒๑ ๖๐๐๖๓ เด็กหญงิสุชานันท์  มลุทาเย็น ป.6 เทศบาล2หนองบัว
๒๒ ๖๐๐๖๔ เด็กหญงิณัฐธิดา  เนาว์สุข ป.6 เทศบาล2หนองบัว
๒๓ ๖๐๐๖๕ เด็กหญงิปภาวรินทร์  ยามาพันธ์ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๔ ๖๐๐๖๖ เด็กหญงิสริวัฒนา  บุญยั้ง ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๕ ๖๐๐๖๗ เด็กหญงิณัฐกมล  เรืองศักด์ิเดชา ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๖ ๖๐๐๖๘ เด็กหญงิพิมมาดา  ส ารองพันธ์ ป.6 นาจะหลวย
๒๗ ๖๐๐๖๙ เด็กหญงิรักษ์ผล  บัวสาบาน ป.6 นาจะหลวย
๒๘ ๖๐๐๗๐ เด็กหญงิเนติพงศ์  ธรรมมา ป.6 นาจะหลวย
๒๙ ๖๐๐๗๑ เด็กชายภริูนทร์  สิบปรุ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๐ ๖๐๐๗๒ เด็กชายณัฐวรรธน์  วงศ์สุนา ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๑ ๖๐๐๗๓ เด็กชายนพพล  นามแกว้ ป.5 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓๒ ๖๐๐๗๔ เด็กหญงิปราณปรียา  พิมพบุตร ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๓๓ ๖๐๐๗๕ เด็กชายพชรดนัย  สุดชาติ ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๓๔ ๖๐๐๗๖ เด็กหญงินวลณหทัย  ไท้ทอง ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๓๕ ๖๐๐๗๗ เด็กชายกณัฑ์เอนก  กา้นทอง ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๓๖ ๖๐๐๗๘ เด็กชายเศวตโชติ  โสมเกษตรินทร์ ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๓๗ ๖๐๐๗๙ เด็กชายกณัตพง  ชนะภยั ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๓๘ ๖๐๐๘๐ เด็กชายเกยีรติศักด์ิ บุญเทีย่ง ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๓๙ ๖๐๐๘๑ เด็กชายปุณณวิช  เศิกศิริ ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๔๐ ๖๐๐๘๒ เด็กชายพุทธคุณ  พิทักษา ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๔๑ ๖๐๐๘๓ เด็กชายเอกสิทธิ์  ทองค า ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๔๒ ๖๐๐๘๔ เด็กหญงิอจัฮราพร  ธาราศรี ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
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๑ ๖๐๐๘๕ เด็กหญงิจุฑามาศ  บัวขาว ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๒ ๖๐๐๘๖ เด็กหญงิอนิทราณี  อดุด้วง ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๓ ๖๐๐๘๗ เด็กหญงิตะวันนา  บิลหมาน ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๔ ๖๐๐๘๘ เด็กหญงิพิยดา  สมมาตย์ ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๕ ๖๐๐๘๙ เด็กหญงิจิดาภา  เทพสุวรรณวร ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๖ ๖๐๐๙๐ เด็กหญงิวิริยา  อู่ไม้ ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๗ ๖๐๐๙๑ เด็กหญงินิติวดี  ศรีนวล ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๘ ๖๐๐๙๒ เด็กหญงิเลอลักษณ์  ประพันธ์ ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๙ ๖๐๐๙๓ เด็กหญงิจินดารัตน์  ส าเภา ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร

๑๐ ๖๐๐๙๔ เด็กหญงิฉัฏฐ  ศรีธัญรัตน์ ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๑๑ ๖๐๐๙๕ เด็กหญงิศิรประภา  สรรชัยเสริมพา ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๑๒ ๖๐๐๙๖ เด็กชายอริยศักด์ิ  แกน่ทน ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๑๓ ๖๐๐๙๗ เด็กหญงิวิชดาพรรณ  ทนยิ่ง ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๑๔ ๖๐๐๙๘ เด็กหญงิรภสัศา  ไชยกาล ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๑๕ ๖๐๐๙๙ เด็กหญงิอรัญญา  ลือชา ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๑๖ ๖๐๑๐๐ เด็กหญงิกญัญาวีร์  สอดศรี ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๑๗ ๖๐๑๐๑ เด็กหญงิณัฐธิดา  วงษ์สวัสด์ิ ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๑๘ ๖๐๑๐๒ เด็กหญงิวิชญาดา  จะแรมรัมย์ ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๑๙ ๖๐๑๐๓ เด็กหญงิภคนันท์  กนัภยั ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๒๐ ๖๐๑๐๔ เด็กหญงิปิติพร  สินทรัพย์ ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๒๑ ๖๐๑๐๕ เด็กหญงิสุมติรา  ศรีโนรส ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๒๒ ๖๐๑๐๖ เด็กหญงิณัฏฐณิชา  แท่นอว้น ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๒๓ ๖๐๑๐๗ เด็กหญงิภยิดา  เกษาราษฎร์ ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๒๔ ๖๐๑๐๘ เด็กหญงิกติติมา  แหนกลาง ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๒๕ ๖๐๑๐๙ เด็กหญงิประภสัสร  บรรพตะธิ ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๒๖ ๖๐๑๑๐ เด็กหญงิวิรังรอง  สุโภภาค ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๒๗ ๖๐๑๑๑ เด็กหญงิเอริตา  วรรธโนทัย ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๒๘ ๖๐๑๑๒ เด็กหญงิปภาวรินท์  วงษ์ค า ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๒๙ ๖๐๑๑๓ เด็กหญงิอภชิญา  ศรีมาค า ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๓๐ ๖๐๑๑๔ เด็กหญงิพัชราวรรณ  โสดากลุ ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๓๑ ๖๐๑๑๕ เด็กหญงิวริยดา  ยืนยาว ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๓๒ ๖๐๑๑๖ เด็กหญงิจุฑามาศ  ผลรักษ์ ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๓๓ ๖๐๑๑๗ เด็กหญงิวิไลลักษณ์  ดุมแกว้ ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๓๔ ๖๐๑๑๘ เด็กหญงิอภชิญา  กนัยามา ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๓๕ ๖๐๑๑๙ เด็กหญงิพิมพ์มาดา  งามชื่น ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๓๖ ๖๐๑๒๐ เด็กหญงิธนิชภรณ์  หอมเย็น ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๓๗ ๖๐๑๒๑ เด็กหญงิจินดารัตน์  ตาธุวัน ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๓๘ ๖๐๑๒๒ เด็กหญงิฉัตรมณี  สุรพันธ์ ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๓๙ ๖๐๑๒๓ เด็กหญงิชรินทร์ทิพย์  ศรีทอง ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๔๐ ๖๐๑๒๔ เด็กหญงิสิรินทรา  แสงสว่าง ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๔๑ ๖๐๑๒๕ เด็กหญงินิโคล  เทริโอ  ปาร์คเกอร์ ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๔๒ ๖๐๑๒๖ เด็กหญงิชนิดา  วงศ์พิมล ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
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๑ ๖๐๑๒๗ เด็กหญงิสุปราณี  ช่วยรักษ์ ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๒ ๖๐๑๒๘ เด็กหญงิกลุญา  ศรัทธาพันธ์ ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๓ ๖๐๑๒๙ เด็กชายทัศภฏวิชญ ์ โชติเนตร ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๔ ๖๐๑๓๐ เด็กหญงิสิริโสภา  ดุจดา ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๕ ๖๐๑๓๑ เด็กหญงิกฤติกา  โสภาพิมพ์ ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๖ ๖๐๑๓๒ เด็กชายฐปนรรฆ ์ นันทการ ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๗ ๖๐๑๓๓ เด็กชายเจษฎาพร  พาลค า ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๘ ๖๐๑๓๔ เด็กชายโศธนพงษ์  วงค์ใหญ่ ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๙ ๖๐๑๓๕ เด็กชายชนสิษฏ ์ พันธ์โชติ ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร

๑๐ ๖๐๑๓๖ เด็กหญงิอรนิชา  แกว้ดอน ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๑๑ ๖๐๑๓๗ เด็กหญงิพลอยรัศม ี จงพินิจ ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๑๒ ๖๐๑๓๘ เด็กหญงิพัชรีรัตน์  โพธิ์งาม ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๑๓ ๖๐๑๓๙ เด็กหญงิเบญชญา  บัวศรี ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๑๔ ๖๐๑๔๐ เด็กหญงิณัฐฐาวีรนุช  แซ่ต้ัง ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๑๕ ๖๐๑๔๑ เด็กชายภทัรพล  ประดา ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๑๖ ๖๐๑๔๒ เด็กหญงิวริศรา  เกล้ียงกลม ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๑๗ ๖๐๑๔๓ เด็กหญงิธาริณี  แสงงาม ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๑๘ ๖๐๑๔๔ เด็กหญงิรพีพรรณ  ไชยโกฏิ ป.6 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๑๙ ๖๐๑๔๕ เด็กหญงิธนนันท์  หติยรักษ์ ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒๐ ๖๐๑๔๖ เด็กหญงิเกตสิริยา  วรรณรัตน์ ป.6 งามจิตวาริน2
๒๑ ๖๐๑๔๗ เด็กหญงิน้ าทิพย์  ภะวัง ป.6 อาเวมารีอา
๒๒ ๖๐๑๔๘ เด็กหญงิกนกวรรณ  เส่งตระกลู ป.6 อนุบาลน้องหญงิ
๒๓ ๖๐๑๔๙ เด็กหญงิกาญจนศิริ  เทพวงค์ษา ป.6 เทศบาลแสนสุข
๒๔ ๖๐๑๕๐ เด็กหญงิปภาดา  สูงสังเกตุ ป.6 เทศบาลแสนสุข
๒๕ ๖๐๑๕๑ เด็กหญงิอมฤตา  แสงงาม ป.6 เทศบาลแสนสุข
๒๖ ๖๐๑๕๒ เด็กหญงิถิรดา  พิมแกว้ ป.6 เทศบาลแสนสุข
๒๗ ๖๐๑๕๓ เด็กชายตวงสกลุ  ค าแสน ป.6 อนุบาลบุณฑริก
๒๘ ๖๐๑๕๔ เด็กหญงิชนัญธิดา  แกว้สุข ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๙ ๖๐๑๕๕ เด็กหญงิชุติมณฑ์  น าภา ป.6 สถาบัน math ครูอาร์ต
๓๐ ๖๐๑๕๖ เด็กชายวุฒิชัย  สุวรรณภราดร ป.6 สถาบัน math ครูอาร์ต
๓๑ ๖๐๑๕๗ เด็กชายธรรม ์ หงศ์พันธ์กลุ ป.6 สถาบัน math ครูอาร์ต
๓๒ ๖๐๑๕๘ เด็กหญงิณัฐชยา  พละศักด์ิ ป.6 สถาบัน math ครูอาร์ต
๓๓ ๖๐๑๕๙ เด็กชายกอ้งภพ  ทัพธมาตร ป.6 สถาบัน math ครูอาร์ต
๓๔ ๖๐๑๖๐ เด็กชายชนินพัฒน์ กแุกว้ ป.6 สถาบัน math ครูอาร์ต
๓๕ ๖๐๑๖๑ เด็กหญงิปรินทร์นภา  สิริยะเดชพงษ์ ป.6 สถาบัน math ครูอาร์ต
๓๖ ๖๐๑๖๒ เด็กชายรัฐศาสตร์  ครองยุติ ป.6 สถาบัน math ครูอาร์ต
๓๗ ๖๐๑๖๓ เด็กชายพิสุทธิ์ศิริ  ศิริรังสรรค์กลุ ป.6 สถาบัน math ครูอาร์ต
๓๘ ๖๐๑๖๔ เด็กหญงิประภาวดี  ไหลหล่ัง ป.6 สถาบัน math ครูอาร์ต
๓๙ ๖๐๑๖๕ เด็กชายพีรภทัร  พุม่โพธิ์ ป.6 สถาบัน math ครูอาร์ต
๔๐ ๖๐๑๖๖ เด็กหญงิพัชรจิดานันท์  วสุรีย์ ป.6 สถาบัน math ครูอาร์ต
๔๑ ๖๐๑๖๗ เด็กชายศุภกริช  พันธะยุง ป.6 สถาบัน math ครูอาร์ต
๔๒ ๖๐๑๖๘ เด็กชายศุภกร  ภทูองพัน ป.6 สถาบัน math ครูอาร์ต
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๑ ๖๐๑๖๙ เด็กหญงิญาดา  โทจันทร์ ป.5 สถาบัน math ครูอาร์ต
๒ ๖๐๑๗๐ เด็กชายวิศรุตโชติ  เพิม่เติม ป.6 สถาบัน math ครูอาร์ต
๓ ๖๐๑๗๑ เด็กชายพีรภทัร  พุม่โพธิ์ ป.6 สถาบัน math ครูอาร์ต
๔ ๖๐๑๗๒ เด็กหญงิอชิรญา  อิ่มโศน ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๕ ๖๐๑๗๓ เด็กหญงิอรณิชชา  สุกฤตโอฬารกลุ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๖ ๖๐๑๗๔ เด็กหญงิญาณิศา  บุญชาลี ป.6 บ้านเด็กวารินช าราบ
๗ ๖๐๑๗๕ เด็กชายเบ็ญจมนิทร์  โคตชาติ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๘ ๖๐๑๗๖ เด็กหญงิพรปวีณ์  ล่ิวชวโรจน์ ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๙ ๖๐๑๗๗ เด็กชายธีรเมธ  สุนานนท์ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี

๑๐ ๖๐๑๗๘ เด็กหญงิกรกนก  จิตรจันทร์ ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๑๑ ๖๐๑๗๙ เด็กชายภโูช  ไชยชนะ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๒ ๖๐๑๘๐ เด็กชายศิวกร  ทองดา ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๓ ๖๐๑๘๑ เด็กชายศิววงศ์  ทองดา ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๔ ๖๐๑๘๒ เด็กหญงิจิรณิชชา  ดวงแกว้ ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๑๕ ๖๐๑๘๓ เด็กหญงิชญานันท์  เอี่ยมศรี ป.6 มารีย์นิรมล
๑๖ ๖๐๑๘๔ เด็กหญงิสุทธามาศ  ทวีวรรณ ป.5 อบุลวิทยาคม
๑๗ ๖๐๑๘๕ เด็กหญงิรติยา  สลับสี ป.6 อบุลวิทยาคม
๑๘ ๖๐๑๘๖ เด็กชายภทัร  เรืองศรี ป.6 อบุลวิทยาคม
๑๙ ๖๐๑๘๗ เด็กหญงิชนิกานต์  ผุยพรม ป.6 อบุลวิทยาคม
๒๐ ๖๐๑๘๘ เด็กหญงิวิมลสิริ  นามสิงห์ ป.6 อบุลวิทยาคม
๒๑ ๖๐๑๘๙ เด็กชายฉลองรัฐ  มรีาช ป.6 อบุลวิทยาคม
๒๒ ๖๐๑๙๐ เด็กหญงิจุฑามาศ  เคยพุดซา ป.6 อบุลวิทยาคม
๒๓ ๖๐๑๙๑ เด็กชายวิศรุต  เครือลุน ป.6 อบุลวิทยาคม
๒๔ ๖๐๑๙๒ เด็กหญงิณัฐชยา  ลาภรัตน์ ป.5 อบุลวิทยาคม
๒๕ ๖๐๑๙๓ เด็กหญงิณัฏฐนันท์  ค าดี ป.5 อบุลวิทยาคม
๒๖ ๖๐๑๙๔ เด็กหญงิฐิติพัทร  ประดิษฐ์ ป.5 อบุลวิทยาคม
๒๗ ๖๐๑๙๕ เด็กหญงิพรนัชชา  โฉมงาม ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๘ ๖๐๑๙๖ เด็กหญงิรนิษฐา  อาจนาฝาย ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๙ ๖๐๑๙๗ เด็กหญงิวรัทยา  อนิจ าปา ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๐ ๖๐๑๙๘ เด็กหญงิปาริษา  ศุภลักษณ์ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๑ ๖๐๑๙๙ เด็กหญงิรักษิณา  จ าปี ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๒ ๖๐๒๐๐ เด็กหญงิมนวรรธน์  บุญครอง ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๓ ๖๐๒๐๑ เด็กหญงิปริชญา  พลโสภา ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๔ ๖๐๒๐๒ เด็กหญงิธิติสุดา  จรูญเนตร ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๕ ๖๐๒๐๓ เด็กหญงิธนินท์ธร  เกษกลุ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๖ ๖๐๒๐๔ เด็กหญงิกลุภรณ์  จันทร์ศรี ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๗ ๖๐๒๐๕ เด็กชายสิรภพ  พันธ์ผูก ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๘ ๖๐๒๐๖ เด็กหญงิอจัริยา  แสนทวีสุข ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๙ ๖๐๒๐๗ เด็กหญงิศตพร  พลเทพ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๔๐ ๖๐๒๐๘ เด็กหญงิธนัญญา  โสภามี ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๔๑ ๖๐๒๐๙ เด็กหญงิภคัพร  ศิริพรมาโนชน์ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๔๒ ๖๐๒๑๐ เด็กหญงิฌานิทธี  ประทีปทอง ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
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๑ ๖๐๒๑๑ เด็กชายสิรวิชญ ์ ศรีวิชา ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๒ ๖๐๒๑๒ เด็กหญงิจินต์จุฑา  สุขสวัสด์ิ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓ ๖๐๒๑๓ เด็กหญงิณัฐกานต์  ดอกบัว ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๔ ๖๐๒๑๔ เด็กชายณภทัร  ดอกพิกลุ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๕ ๖๐๒๑๕ เด็กหญงิพรลภสั  วราทรัตน์ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๖ ๖๐๒๑๖ เด็กชายธนภทัร  จึงวิมติุพันธ์ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๗ ๖๐๒๑๗ เด็กหญงิศุภสิรา  สุทธิโคตร ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๘ ๖๐๒๑๘ เด็กหญงิปรมาภรณ์  วิริยะพันธ์ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๙ ๖๐๒๑๙ เด็กหญงิชญานิศ  หมั่นกจิ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี

๑๐ ๖๐๒๒๐ เด็กหญงิชิดชนก  แกว้คูณ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๑ ๖๐๒๒๑ เด็กหญงิอญัชนก  สวัสด์ิตระกลู ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๒ ๖๐๒๒๒ เด็กหญงิปริยากร  บรรพชาติ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๓ ๖๐๒๒๓ เด็กชายนันทพงศ์  ติดตารมย์ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๔ ๖๐๒๒๔ เด็กชายณัฐชัย  บัวสอน ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๕ ๖๐๒๒๕ เด็กชายธนานพ  กอ้นด้วง ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๖ ๖๐๒๒๖ เด็กชายธรรศกฤฒ  ชาญบัณฑิตนันท์ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๗ ๖๐๒๒๗ เด็กชายเปรมชนัน  ค ามี ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๘ ๖๐๒๒๘ เด็กหญงิชุติพัชร  วงค าตา ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๙ ๖๐๒๒๙ เด็กหญงิสาริศา  ไตรรงค์จิตเหมาะ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๐ ๖๐๒๓๐ เด็กหญงิชาลิสา  กอ้นทอง ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๑ ๖๐๒๓๑ เด็กหญงิธัญภทัร  ศรีสนาย ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๒ ๖๐๒๓๒ เด็กหญงิณัชชา  พลเขตต์ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๓ ๖๐๒๓๓ เด็กหญงิกมลวรรณ  ทัพขวา ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๔ ๖๐๒๓๔ เด็กชายปราชญ ์ โจทาราช ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๕ ๖๐๒๓๕ เด็กหญงิปรียาดา  พรมใจ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๖ ๖๐๒๓๖ เด็กหญงิอสิรีย์  โสดา ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๗ ๖๐๒๓๗ เด็กหญงิพชรพร  ค าผง ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๘ ๖๐๒๓๘ เด็กหญงิชาคริมา  นครพันธ์ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๙ ๖๐๒๓๙ เด็กหญงิรุ้งรัศม ี แฝงชัย ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๐ ๖๐๒๔๐ เด็กหญงิกญัญาเนตร  พงษ์บริบูรณ์ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๑ ๖๐๒๔๑ เด็กชายธรรม ์ หงศ์พันธ์กลุ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๒ ๖๐๒๔๒ เด็กชายภวูเดช  มะณีสังข์ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๓ ๖๐๒๔๓ เด็กหญงิพิมพกานต์  ประชุมรักษ์ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๔ ๖๐๒๔๔ เด็กหญงิชนิดาภา  จันทร์อฐิ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๕ ๖๐๒๔๕ เด็กหญงิเวธกา  พละบุตร ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๖ ๖๐๒๔๖ เด็กหญงิณัฐณิชา  พุม่แกว้ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๗ ๖๐๒๔๗ เด็กหญงิศตพร  พลเทพ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๘ ๖๐๒๔๘ เด็กหญงิกญัญาภคั  สมสอางค์ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๙ ๖๐๒๔๙ เด็กหญงิณัฏฐกมล  แกว้กลุ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๔๐ ๖๐๒๕๐ เด็กหญงิกนกพร  แกว้งาม ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๔๑ ๖๐๒๕๑ เด็กหญงิศิรดา  สุวรรณะ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๔๒ ๖๐๒๕๒ เด็กชายธนกร  เกษาพันธ์ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
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๑ ๖๐๒๕๓ เด็กชายช านาญ  สมพานนอก ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๒ ๖๐๒๕๔ เด็กหญงิสุชลธิชา  ทิวากรศศิธร ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓ ๖๐๒๕๕ เด็กชายภานุชนพงศ์  ปทุมมาศ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๔ ๖๐๒๕๖ เด็กหญงิจารีรัตน์  จันทกาญจน์ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๕ ๖๐๒๕๗ เด็กหญงิอญัชญาภา  แกว้กลม ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๖ ๖๐๒๕๘ เด็กหญงิพัชริดา  เอราวัติ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๗ ๖๐๒๕๙ เด็กชายณัฐนัน  มิ่งไชย ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๘ ๖๐๒๖๐ เด็กชายดลภพ  พงษ์เกษม ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๙ ๖๐๒๖๑ เด็กหญงินภสร  ตระกาลจันทร์ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี

๑๐ ๖๐๒๖๒ เด็กชายภทัรเดช  พัชรเกศกลุ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๑ ๖๐๒๖๓ เด็กหญงิณัฐวรา  บุญเจือ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๒ ๖๐๒๖๔ เด็กหญงิศิริศุภางค์  โชคศิริวรางค์ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๓ ๖๐๒๖๕ เด็กหญงิชนิดาภา  องอาจณรงค์ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๔ ๖๐๒๖๖ เด็กหญงิเบญชญา  วิชัยวงศ์ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๕ ๖๐๒๖๗ เด็กหญงิวีรยา  ธรรมานุชิต ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๖ ๖๐๒๖๘ เด็กหญงิณลดา  แกว้ลี ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๗ ๖๐๒๖๙ เด็กหญงิวรรณวิษา  หรัิญนวกลุ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๘ ๖๐๒๗๐ เด็กหญงิณัฏฐณิชา  สมทุรเวช ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๙ ๖๐๒๗๑ เด็กหญงินันทยา  สาริบุตร ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๐ ๖๐๒๗๒ เด็กหญงิสายชล  ธีรลีกลุ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๑ ๖๐๒๗๓ เด็กชายณัฐนนท์  ศรีธเนษฐ์กลุ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๒ ๖๐๒๗๔ เด็กหญงิณัฐณิชา  จิตทวี ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๓ ๖๐๒๗๕ เด็กชายชวภณ  นวภาณพงษ์ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๔ ๖๐๒๗๖ เด็กชายกายชิสส์  สุวรรณเนตร ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๕ ๖๐๒๗๗ เด็กหญงิบุณยวีร์  พรนิยมศิริ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๖ ๖๐๒๗๘ เด็กหญงิกฤตพร  ปัญญานุภาพ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๗ ๖๐๒๗๙ เด็กหญงิชยาภา  นินตระการ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๘ ๖๐๒๘๐ เด็กหญงิเอมกิา  ชุ่มวิจารณ์ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๙ ๖๐๒๘๑ เด็กชายธีมาฤทธิ์  เจริญบุญญา ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๐ ๖๐๒๘๒ เด็กชายเตโชดม  ฝุ่นเงิน ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๑ ๖๐๒๘๓ เด็กชายคณพศ  เนวลา ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๒ ๖๐๒๘๔ เด็กชายทักษดนน์  สุคม ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๓ ๖๐๒๘๕ เด็กชายสิรภพ  ส่องแสง ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๔ ๖๐๒๘๖ เด็กชายพุทธินันท์  จันทร์ออ่น ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๕ ๖๐๒๘๗ เด็กชายธนกฤต  พิมพ์สอน ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๖ ๖๐๒๘๘ เด็กชายสรัณกร  หอมออ่น ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๗ ๖๐๒๘๙ เด็กชายศรัณยพงษ์  ศรีธัญรัตน์ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๘ ๖๐๒๙๐ เด็กหญงิณุภทัรณีย์  จันทร์น้อย ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๙ ๖๐๒๙๑ เด็กหญงิสิริญาดารัตน์  ค าวัน ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๔๐ ๖๐๒๙๒ เด็กหญงิณภทัรา  ดีเลิศ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๔๑ ๖๐๒๙๓ เด็กหญงิพิมลวรรณ  วีระนันทาเวทย์ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๔๒ ๖๐๒๙๔ เด็กหญงินฤมล  ลอยลม ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
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๑ ๖๐๒๙๕ เด็กหญงิธิตญาภา  มิ่งขวัญ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๒ ๖๐๒๙๖ เด็กหญงิพินดารา  ทองมงคล ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓ ๖๐๒๙๗ เด็กหญงิพรนภสั  พิชัย ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๔ ๖๐๒๙๘ เด็กหญงิกวินทรา  เดชขจร ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๕ ๖๐๒๙๙ เด็กหญงิอาภากร  นวภาณพงษ์ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๖ ๖๐๓๐๐ เด็กหญงิสิรกานต์  สมาทอง ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๗ ๖๐๓๐๑ เด็กหญงิปณิชา  บรรเรืองทอง ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๘ ๖๐๓๐๒ เด็กหญงิวิมลวรรณ  กอ้นแกว้ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๙ ๖๐๓๐๓ เด็กหญงิศิรภสัสร  ฐานมั่น ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี

๑๐ ๖๐๓๐๔ เด็กหญงิอชิรญา  พูลเพิม่ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๑ ๖๐๓๐๕ เด็กหญงิณิชาภา  ชุติพงษ์ไพโรจน์ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๒ ๖๐๓๐๖ เด็กหญงิธรรธิชา  บุญยืน ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๓ ๖๐๓๐๗ เด็กชายพัชรพงษ์  มิ่งไชยอนันต์ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๔ ๖๐๓๐๘ เด็กชายพรรษกร  แสงปราชญ์ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๕ ๖๐๓๐๙ เด็กชายภานุ  เอกวิทยาเวชนุกลุ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๖ ๖๐๓๑๐ เด็กชายศุภณัฐ  ชัยมงั ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๗ ๖๐๓๑๑ เด็กชายธนาบดินทร์  ช าระศรี ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๘ ๖๐๓๑๒ เด็กชายศิริศักด์ิ  ยอดอนิทร์ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๙ ๖๐๓๑๓ เด็กหญงิพัณณิตา  สิมพันธ์ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๐ ๖๐๓๑๔ เด็กหญงิชนาพร  หมายดี ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๑ ๖๐๓๑๕ เด็กหญงิธิดามณี  ดวงสีดา ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๒ ๖๐๓๑๖ เด็กหญงิธนัชพร  เหรียญทอง ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๓ ๖๐๓๑๗ เด็กหญงิธัญชนก  คุณผล ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๔ ๖๐๓๑๘ เด็กหญงิเพ็ญพิชชา  ภริมย์ไกรภกัด์ิ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๕ ๖๐๓๑๙ เด็กหญงิปิยธิดา  สาลีงาม ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๖ ๖๐๓๒๐ เด็กหญงิกนกพิชญ ์ ธนูทอง ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๗ ๖๐๓๒๑ เด็กหญงิณิชากร  รุ่งตระกลูชัย ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๘ ๖๐๓๒๒ เด็กหญงิธชาดา  กนกวรรณากร ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๙ ๖๐๓๒๓ เด็กหญงินลินนิภา  โพธิ์ธานี ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๐ ๖๐๓๒๔ เด็กหญงิพุทธรักษ์  สีลามน ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๑ ๖๐๓๒๕ เด็กหญงิอชิรญาณ์  สอนสุภาพ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๒ ๖๐๓๒๖ เด็กหญงิภาวิตรา  ฉลวยศรี ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๓ ๖๐๓๒๗ เด็กหญงิณัฏฐ์วริน  จันทร์แกว้ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๔ ๖๐๓๒๘ เด็กหญงิพันธ์ธีรา  งามชื้น ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๕ ๖๐๓๒๙ เด็กหญงิณิชาภทัร  ภาณุมาศภญิโญ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๖ ๖๐๓๓๐ เด็กหญงิปีย์วรา  บุญปก ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๗ ๖๐๓๓๑ เด็กหญงิณัฐวิภา  ภกูานันท์ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๘ ๖๐๓๓๒ เด็กหญงิเบญญาภา  จารุตันติ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๙ ๖๐๓๓๓ เด็กชายฌาณวุฒิ  ไสว ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๔๐ ๖๐๓๓๔ เด็กชายศริตวรรธน์  เซียวสกลุ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๔๑ ๖๐๓๓๕ เด็กชายภณูภทัร  ธานีเวช ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๔๒ ๖๐๓๓๖ เด็กหญงิตรีทิพย์นิภา  จันทร์คุณาภาส ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
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๑ ๖๐๓๓๗ เด็กหญงิธิตยา  พละบุตร ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๒ ๖๐๓๓๘ เด็กหญงิปรวีย์  อิ่มโค่น ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓ ๖๐๓๓๙ เด็กหญงิกนกนภสั  ว่องไว ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๔ ๖๐๓๔๐ เด็กหญงิญาณิสา  ทองเจริญ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๕ ๖๐๓๔๑ เด็กหญฺงเอมมล่ีิ  ศรีวะรมย์ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๖ ๖๐๓๔๒ เด็กชายไกรเดช  เพ็งมี ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๗ ๖๐๓๔๓ เด็กชายกลุธวัช  วาทีโกวิท ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๘ ๖๐๓๔๔ เด็กชายธนกร  พืน้ทอง ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๙ ๖๐๓๔๕ เด็กชายนราวิชญ ์ อนุสนธิ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี

๑๐ ๖๐๓๔๖ เด็กชายณัฐปคันภ ์ ครองยุติ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๑ ๖๐๓๔๗ เด็กหญงินภชัยา  ปัตถาทุม ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๒ ๖๐๓๔๘ เด็กหญงิสินี  วรสุข ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๓ ๖๐๓๔๙ เด็กหญงิชัญญา  บางทราย ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๔ ๖๐๓๕๐ เด็กหญงิสุวรีย์  อธิศรัณย์พร ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๕ ๖๐๓๕๑ เด็กหญงิพัชรดา  เอราวัติ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๖ ๖๐๓๕๒ เด็กหญงิสุภาพันธ์  นวจองพันธ์ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๗ ๖๐๓๕๓ เด็กหญงิตะวันฉาย  บุรัชการ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๘ ๖๐๓๕๔ เด็กหญงิพัฒน์เนตร์  จรินวรานุกลู ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๙ ๖๐๓๕๕ เด็กหญงิทิพยการณ์  สันพนวัฒน์ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๐ ๖๐๓๕๖ เด็กหญงินิชากานต์  ทองเนตร ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๑ ๖๐๓๕๗ เด็กหญงิอติกานต์  พรมศิริ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๒ ๖๐๓๕๘ เด็กชายชนาเมธ  อภรัิตน์มนตรี ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๓ ๖๐๓๕๙ เด็กชายสุวิสุทธ์  พูลดี ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๔ ๖๐๓๖๐ เด็กชายศิรภทัร  ผาสุก ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๕ ๖๐๓๖๑ เด็กชายรชณัฐ  หาระสาร ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๖ ๖๐๓๖๒ เด็กชายกษิดิ  ปานเขียว ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๗ ๖๐๓๖๓ เด็กชายอชิตะ  แสนทวีสุข ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๘ ๖๐๓๖๔ เด็กชายณัฐชนน  วรุณธรรม ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๙ ๖๐๓๖๕ เด็กหญงิปัณฑ์ชนิต  เสลาวรรณ์ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๐ ๖๐๓๖๖ เด็กหญงิณิชา  อมรไชย ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๑ ๖๐๓๖๗ เด็กหญงิณัฐยมล  มนัส ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๒ ๖๐๓๖๘ เด็กหญงิวริศรา  บุญสุข ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๓ ๖๐๓๖๙ เด็กหญงิพรณรัตน์  พีระเศรษฐวุฒิ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๔ ๖๐๓๗๐ เด็กหญงิจิรภญิญา  โลมรัตน์ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๕ ๖๐๓๗๑ เด็กหญงิกญัญารัตน์  ศรีพิกลุ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๖ ๖๐๓๗๒ เด็กหญงิพรนัชชา  กอ้นค า ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๗ ๖๐๓๗๓ เด็กหญงิวิมลสิริ  มาศขาว ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๘ ๖๐๓๗๔ เด็กหญงิณิชากร  วงศ์สุนา ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๙ ๖๐๓๗๕ เด็กหญงิธวัลรัตน์  วงศ์แคน ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๔๐ ๖๐๓๗๖ เด็กหญงิณิชากร  ฟันธง ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๔๑ ๖๐๓๗๗ เด็กหญงิวริศรา  นามมณี ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๔๒ ๖๐๓๗๘ เด็กหญงิปุณยวีร์  แกว้เกดิมี ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
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๑ ๖๐๓๗๙ เด็กหญงิเบญญาภา  ทีปิวัฒน์ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๒ ๖๐๓๘๐ เด็กหญงินันท์นภสั  ค าศรี ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓ ๖๐๓๘๑ เด็กหญงิพิมพ์สุดา  ด ารงคุณาวุฒิ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๔ ๖๐๓๘๒ เด็กหญงิพิมพ์มาดา  ธนารักษ์ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๕ ๖๐๓๘๓ เด็กชายเพชรศิริ  ศิมานุรักษ์ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๖ ๖๐๓๘๔ เด็กหญงิธมลวันต์  สายเบาะ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๗ ๖๐๓๘๕ เด็กชายพชร  วิรัตกพันธ์ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๘ ๖๐๓๘๖ เด็กชายพงศกร  เรืองสวัสด์ิ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๙ ๖๐๓๘๗ เด็กชายนิติภมู ิ พิมพ์กจิ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี

๑๐ ๖๐๓๘๘ เด็กชายกติติธัช  กจิเพิม่เกยีรติ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๑ ๖๐๓๘๙ เด็กหญงิอารีย์รัตน์  จริยวรานุกลู ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๒ ๖๐๓๙๐ เด็กชายเปรม  มว่งออ่น ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๓ ๖๐๓๙๑ เด็กชายจิราเจต  สุวรรณกฎู ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๔ ๖๐๓๙๒ เด็กชายวริศ  มหีนองหว้า  ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๕ ๖๐๓๙๓ เด็กหญงิชลลดา  สมดี ป.6 บ้านหนองแสง (สพป.อบ.5)
๑๖ ๖๐๓๙๔ เด็กหญงิณัฐยาน์  บุญรมย์ ป.6 บ้านหนองแสง (สพป.อบ.5)
๑๗ ๖๐๓๙๕ เด็กหญงิลฬินทร์กานต์  วรรคสังข์ ป.6 บ้านหนองแสง (สพป.อบ.5)
๑๘ ๖๐๓๙๖ เด็กหญงิศิริวรรณ  ชุณหก์ลุ ป.6 บ้านหนองแสง (สพป.อบ.5)
๑๙ ๖๐๓๙๗ เด็กหญงิกมลวรรณ  ไชยเสริฐ ป.6 บ้านหนองแสง (สพป.อบ.5)
๒๐ ๖๐๓๙๘ เด็กหญงิปรินดา  ลอดคูบอน ป.6 บ้านหนองแสง (สพป.อบ.5)
๒๑ ๖๐๓๙๙ เด็กหญงิเกริดา  แจ่มแจ้ง ป.6 บ้านหนองแสง (สพป.อบ.5)
๒๒ ๖๐๔๐๐ เด็กหญงิมนพร  ออ่นละมนุ ป.6 บ้านหนองแสง (สพป.อบ.5)
๒๓ ๖๐๔๐๑ เด็กชายณัฏฐพงศ์  วีระทรัพย์ ป.6 บ้านหนองแสง (สพป.อบ.5)
๒๔ ๖๐๔๐๒ เด็กชายเมธาสิทธิ์  ขจรฤทธิ์อนันต์ ป.6 บ้านหนองแสง (สพป.อบ.5)
๒๕ ๖๐๔๐๓ เด็กชายพงศภคั  วิโรจน์อไุรเรือง ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๖ ๖๐๔๐๔ เด็กชายณภทัร  จันทร์สระน้อย ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๗ ๖๐๔๐๕ เด็กชายสรวิชญ ์ นาคะวงศ์ ป.4 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๘ ๖๐๔๐๖ เด็กชายปัณณวัฒน์  บุญเลิศ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๙ ๖๐๔๐๗ เด็กชายปณกานต์  บุญเลิศ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๐ ๖๐๔๐๘ เด็กหญงิภริญา  นาคช่วย ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๑ ๖๐๔๐๙ เด็กหญงิณัฏฐณิชา  สินสิมหา ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓๒ ๖๐๔๑๐ เด็กหญงิณิชาดา  เสาหนิ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๓ ๖๐๔๑๑ เด็กชายภาสวิญ ์ อาจนิยม ป.6 อนุบาลอ านาจเจริญ
๓๔ ๖๐๔๑๒ เด็กหญงิธฤษวรรณ  ทาสระคู ป.6 อนุบาลศรีประชานุกลู
๓๕ ๖๐๔๑๓ เด็กหญงิพิชญาภคั  ผลสุข ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๖ ๖๐๔๑๔ เด็กชายชัยวัฒน์  ผลสุข ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๗ ๖๐๔๑๕ เด็กหญงิสิมลัิน  หงษ์ภกัดี ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๘ ๖๐๔๑๖ เด็กชายธีทัต  สายแกว้ ป.6 ฮ้ัวเฉียวอบุลราชธานี
๓๙ ๖๐๔๑๗ เด็กหญงิฐานิตา บุญศักด์ิ ป.6 อนุบาลน้องหญงิ
๔๐ ๖๐๔๑๘ เด็กชายอภชิัย  จันทร์มี ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๔๑ ๖๐๔๑๙ เด็กชายนนทวัชร์  มากดี ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๔๒ ๖๐๔๒๐ เด็กหญงิอชิรญา  ศิริชัย ป.6 บ้านหนองแสง (สพป.อบ.5)
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๑ ๖๐๔๒๑ เด็กหญงิปัณฑารีย์  ทองพิมพ์ ป.6 อนุบาลน้องหญงิ
๒ ๖๐๔๒๒ เด็กชายธนานันท์  รูปคม ป.6 อนุบาลน้องหญงิ
๓ ๖๐๔๒๓ เด็กหญงินฤมล  ส่องแสง ป.6 อนุบาลน้องหญงิ
๔ ๖๐๔๒๔ เด็กชายสรยุทธ  มาโพธิ์ ป.6 อนุบาลน้องหญงิ
๕ ๖๐๔๒๕ เด็กหญงิอรกญัญา  น้อยตา ป.6 อนุบาลน้องหญงิ
๖ ๖๐๔๒๖ เด็กหญงิปาริตา  รูปแกะ ป.6 อนุบาลน้องหญงิ
๗ ๖๐๔๒๗ เด็กหญงิธัญพิชชา  ต้นสิงห์ ป.6 อนุบาลน้องหญงิ
๘ ๖๐๔๒๘ เด็กชายปุณณภพ  พิทักษ์ ป.6 อนุบาลน้องหญงิ
๙ ๖๐๔๒๙ เด็กหญงิวรนิษฐา  มฐัยา ป.6 อนุบาลน้องหญงิ

๑๐ ๖๐๔๓๐ เด็กชายกนกพล  กนัทะมา ป.6 อนุบาลน้องหญงิ
๑๑ ๖๐๔๓๑ เด็กหญงิเกษราภรณ์  จันทพันธ์ ป.6 อนุบาลน้องหญงิ
๑๒ ๖๐๔๓๒ เด็กหญงิจุฑาทิพย์  ศรีสมชัย ป.6 อนุบาลน้องหญงิ
๑๓ ๖๐๔๓๓ เด็กหญงิปริยาภทัร  บุญปก ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๔ ๖๐๔๓๔ เด็กชายณภทัร  ภกัดี ป.6 บ้านหนองแสง
๑๕ ๖๐๔๓๕ เด็กชายกฤตณ์พัทร์  สุทธิยากลุ ป.6 ฮ้ัวเฉียวอบุล
๑๖ ๖๐๔๓๖ เด็กชายกติติภพ  โชคธีรสวัสด์ิ ป. 4 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๗ ๖๐๔๓๗ เด็กหญงิศิรดา  สุวรรณะ ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๘ ๖๐๔๓๘ ด.ญ.กฤติยาภรณ์  กาญจนสิงห์ ป.5 อาเวมารีอาอ านาจเจริญ
๑๙ ๖๐๔๓๙ ด.ช.อภวิิชญ ์ เหม็สุข ป.6 อาเวมารีอาอ านาจเจริญ
๒๐ ๖๐๔๔๐ ด.ช.ธนภทัร  มารัตน์ ป.5 อาเวมารีอาอ านาจเจริญ
๒๑ ๖๐๔๔๑ ด.ญ.ศุภสุตา  บุตตะ ป.5 อาเวมารีอาอ านาจเจริญ
๒๒ ๖๐๔๔๒ ด.ญ.ศิริลักษณ์  กาญจนสิงห์ ป.5 อาเวมารีอาอ านาจเจริญ
๒๓ ๖๐๔๔๓ ด.ช.ภมูพิิพัฒน์  กทุอง ป.5 อาเวมารีอาอ านาจเจริญ
๒๔ ๖๐๔๔๔ ด.ช.ภทัรเนติ  เสนทา ป.5 อาเวมารีอาอ านาจเจริญ
๒๕ ๖๐๔๔๕ ด.ญ.ชิตาภา  แพงจ่าย ป.5 อาเวมารีอาอ านาจเจริญ
๒๖ ๖๐๔๔๖ ด.ญ.ลฎาภา  อนิงามธีรติ ป.5 อาเวมารีอาอ านาจเจริญ
๒๗ ๖๐๔๔๗ ด.ญ.ภทัรศิกาณฑ์  จุนแสง ป.5 อาเวมารีอาอ านาจเจริญ
๒๘ ๖๐๔๔๘ ด.ญ.กลุจิรา  บุษดี ป.5 อาเวมารีอาอ านาจเจริญ
๒๙ ๖๐๔๔๙ ด.ญ.ชัญญา  ชูศรีวาสน์ ป.5 อาเวมารีอาอ านาจเจริญ
๓๐ ๖๐๔๕๐ ด.ญ.ชญาภา  สายทอง ป.5 อาเวมารีอาอ านาจเจริญ
๓๑ ๖๐๔๕๑ ด.ญ.สุรีรัตน์  ภมูศีรี ป.5 อาเวมารีอาอ านาจเจริญ
๓๒ ๖๐๔๕๒ ด.ญ.กานต์ธีรา  พยัฆพันธ์ ป.5 อาเวมารีอาอ านาจเจริญ
๓๓ ๖๐๔๕๓ ด.ช.สิปปกร   วรรณสินธุ์ ป.5 อาเวมารีอาอ านาจเจริญ
๓๔ ๖๐๔๕๔ ด.ช.อสิรายศ  แกว้มงคล ป.5 อาเวมารีอาอ านาจเจริญ
๓๕ ๖๐๔๕๕ ด.ญ.พิยดา  ผาสุข ป.5 อาเวมารีอาอ านาจเจริญ
๓๖ ๖๐๔๕๖ ด.ญ.อารดา   แสงโชติ ป.5 อาเวมารีอาอ านาจเจริญ
๓๗ ๖๐๔๕๗ ด.ญ.พธู  อปุริวงศ์ ป.5 อาเวมารีอาอ านาจเจริญ
๓๘ ๖๐๔๕๘ ด.ญ.ชัยรัมภา  แสนค า ป.5 อาเวมารีอาอ านาจเจริญ
๓๙ ๖๐๔๕๙ ด.ญ.ปนัสยา  ธิสาเวช ป.5 อาเวมารีอาอ านาจเจริญ
๔๐ ๖๐๔๖๐ เด็กชายกรณ์ดนัย  ค าแพง ป.5 อนุบาลยโสธร
๔๑ ๖๐๔๖๑ เด็กชายกฤตฑญาพงษ์  ใจธรรม ป.5 อนุบาลยโสธร
๔๒ ๖๐๔๖๒ เด็กชายกฤษฎา  แกว้ศรีใส ป.5 อนุบาลยโสธร
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๑ ๖๐๔๖๓ เด็กชายเกร็ดประกาย  เต๋-ยะ ป.5 อนุบาลยโสธร
๒ ๖๐๔๖๔ เด็กชายจิรพิพรรธ  ทองนรินทร์ ป.5 อนุบาลยโสธร
๓ ๖๐๔๖๕ เด็กชายณัฐชนน  อนิธิจักร ป.5 อนุบาลยโสธร
๔ ๖๐๔๖๖ เด็กชายณัฐพล  โซ่ทอง ป.5 อนุบาลยโสธร
๕ ๖๐๔๖๗ เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีกู่กา ป.5 อนุบาลยโสธร
๖ ๖๐๔๖๘ เด็กชายณัฐวุฒิ  อาชญาทา ป.5 อนุบาลยโสธร
๗ ๖๐๔๖๙ เด็กชายธนบูลย์  จันทร์เซ่ง ป.6 อนุบาลยโสธร
๘ ๖๐๔๗๐ เด็กชายนราวิทญ ์ สิทธิพาที ป.6 อนุบาลยโสธร
๙ ๖๐๔๗๑ เด็กชายพรรณกร  เนินทราย ป.6 อนุบาลยโสธร

๑๐ ๖๐๔๗๒ เด็กชายพิชญุตม ์ อนิทะมน ป.6 อนุบาลยโสธร
๑๑ ๖๐๔๗๓ เด็กชายพีรณัฐ  ไพศาล ป.6 อนุบาลยโสธร
๑๒ ๖๐๔๗๔ เด็กชายภาณุวิชย์  ทวีสุข ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๓ ๖๐๔๗๕ เด็กชายธัชชัย  ค าแพง ป.6 อาเวมารีอา
๑๔ ๖๐๔๗๖ เด็กหญงิแพรผ้าไหม  ร่วมรักษ์ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๕ ๖๐๔๗๗ เด็กหญงิปัทมา  อาจภกัดี ป.5 อบุลวิทยาคม
๑๖ ๖๐๔๗๘ เด็กหญงิรัตนาภรณ์  อาทิเวช ป.5 อบุลวิทยาคม
๑๗ ๖๐๔๗๙ เด็กหญงิวรรณนิภา  ผลพันธ์ ป.5 อบุลวิทยาคม
๑๘ ๖๐๔๘๐ เด็กหญงิปัณฑิตา  นิลแสง ป.5 อบุลวิทยาคม
๑๙ ๖๐๔๘๑ เด็กหญงิณัชภทัร  เงินช้าง ป.5 อบุลวิทยาคม
๒๐ ๖๐๔๘๒ เด็กหญงิบงกช  บุญครอง ป.5 อบุลวิทยาคม
๒๑ ๖๐๔๘๓ เด็กหญงิวรรษมล  นนทการ ป.5 อบุลวิทยาคม
๒๒ ๖๐๔๘๔ เด็กหญงิจิราภรณ์  ศิริกจิ ป.5 อบุลวิทยาคม
๒๓ ๖๐๔๘๕ เด็กหญงิเมธาวี  ถนอมใจ ป.5 อบุลวิทยาคม
๒๔ ๖๐๔๘๖ เด็กหญงิอนิทร์กรแกว้  ศรีส่ง ป.5 อบุลวิทยาคม
๒๕ ๖๐๔๘๗ เด็กหญงิกรกนัยา  สามี ป.5 อบุลวิทยาคม
๒๖ ๖๐๔๘๘ เด็กชายสิรวิชญ ์ ชิณพันธ์ ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒๗ ๖๐๔๘๙ เด็กชายภคัพล  ไพบูลย์ ป.6 อนุบาลยโสธร
๒๘ ๖๐๔๙๐ เด็กชายวิชยา  นานาค ป.6 อนุบาลยโสธร
๒๙ ๖๐๔๙๑ เด็กชายศิวกร  สุพรรณ์กลาง ป.6 อนุบาลยโสธร
๓๐ ๖๐๔๙๒ เด็กชายอภสิิทธิ์  วงศ์ษาสน ป.6 อนุบาลยโสธร
๓๑ ๖๐๔๙๓ เด็กชายอมรเทพ  ไชยลา ป.6 อนุบาลยโสธร
๓๒ ๖๐๔๙๔ เด็กหญงิกญัญานันท์  เชิญบ่อแก ป.6 อนุบาลยโสธร
๓๓ ๖๐๔๙๕ เด็กหญงิกลัยารัตน์  นามโคตร ป.6 อนุบาลยโสธร
๓๔ ๖๐๔๙๖ เด็กหญงิกาญจนภทัสฐ์  วงศ์จันทร์ ป.6 อนุบาลยโสธร
๓๕ ๖๐๔๙๗ เด็กหญงิครัทธิยา  อดุด า ป.6 อนุบาลยโสธร
๓๖ ๖๐๔๙๘ เด็กหญงิจิรไปรยา  นากอก ป.6 อนุบาลยโสธร
๓๗ ๖๐๔๙๙ เด็กหญงิจิราพัชร  ประทุมวัน ป.6 อนุบาลยโสธร
๓๘ ๖๐๕๐๐ เด็กหญงิกศิมา  โทสมบูรณ์ ป.6 อนุบาลยโสธร
๓๙ ๖๐๕๐๑ เด็กชายชานน  แกว้กนัยา ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๔๐ ๖๐๕๐๒ เด็กหญงิอโรชา  สุวรรณกฏู ป.5 อบุลวิทยาคม
๔๑ ๖๐๕๐๓ เด็กชายกฤติพัฒน์  พันธุ์เพ็ง ป.5 อบุลวิทยาคม
๔๒ ๖๐๕๐๔ เด็กหญงิสุภชัญญา  ตรีจันทร์ ป.5 อบุลวิทยาคม
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๑ ๖๐๕๐๕ เด็กหญงิชนิกานต์  ไชยมงคล ป.5 อบุลวิทยาคม
๒ ๖๐๕๐๖ เด็กหญงิอมรรัตน์  พึม่กลุ ป.5 อบุลวิทยาคม
๓ ๖๐๕๐๗ เด็กหญงิณัฐธิดา  ส าเภา ป.5 อบุลวิทยาคม
๔ ๖๐๕๐๘ เด็กหญงินวพร  ประกอบศรี ป.5 อบุลวิทยาคม
๕ ๖๐๕๐๙ เด็กหญงิกรุณา  ศิริบุรี ป.5 อบุลวิทยาคม
๖ ๖๐๕๑๐ เด็กหญงิณัชฐ์ชญา  ยอดทอง ป.5 อบุลวิทยาคม
๗ ๖๐๕๑๑ เด็กหญงิปฏมิา  พรมวงศ์ ป.5 อบุลวิทยาคม
๘ ๖๐๕๑๒ เด็กหญงิธัญจิรา  ซ่ึงบางยาง ป.5 อบุลวิทยาคม
๙ ๖๐๕๑๓ เด็กชายวีรภทัร  ทองวงศ์ ป.5 อบุลวิทยาคม

๑๐ ๖๐๕๑๔ เด็กชายกติติศักด์ิ  โคตตะ ป.5 อบุลวิทยาคม
๑๑ ๖๐๕๑๕ เด็กหญงิณฤดี  สีสิงห์ ป.5 อบุลวิทยาคม
๑๒ ๖๐๕๑๖ เด็กหญงิสุทธินันท์  ชินโชติ ป.5 อบุลวิทยาคม
๑๓ ๖๐๕๑๗ เด็กหญงิบงกช  แถลงจิตร ป.5 อบุลวิทยาคม
๑๔ ๖๐๕๑๘ เด็กหญงิกฤตเมธ  สายเจียง ป.5 อบุลวิทยาคม
๑๕ ๖๐๕๑๙ เด็กหญงิองิอร  บุญเนตร ป.5 อบุลวิทยาคม
๑๖ ๖๐๕๒๐ เด็กชายธีรภทัร  ปริปุรณะ ป.4 อนุบาลอ านาจเจริญ
๑๗ ๖๐๕๒๑ เด็กชายยกพล  นิลบารันต์ ป. 6 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๑๘ ๖๐๕๒๒ เด็กชายเปร่ืองปราชญ ์ จันทร์มณี ป. 6 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๑๙ ๖๐๕๒๓ เด็กหญงิฟ้ารุ่ง  กรีเมฆ ป. 6 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒๐ ๖๐๕๒๔ เด็กหญงิณัฏฐธิดา  แกว้กลึงกลม ป. 6 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒๑ ๖๐๕๒๕ เด็กหญงิณิชารัตน์  สารีที ป. 6 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒๒ ๖๐๕๒๖ เด็กหญงิจิดาภา  โพธิจัตร ป. 6 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒๓ ๖๐๕๒๗ เด็กหญงิณัฏณิชา แกว้กลึงกลม ป. 6 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒๔ ๖๐๕๒๘ เด็กชายนนทภมู ิ ณูรักษา ป. 6 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒๕ ๖๐๕๒๙ เด็กหญงิธิติกานต์  วงศ์นามเถาว์ ป. 6 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒๖ ๖๐๕๓๐ เด็กหญงิณัฏฐชา  พันธุ์เพ็ง ป. 6 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒๗ ๖๐๕๓๑ เด็กชายบารม ี กติติวงศ์สิริ ป. 6 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒๘ ๖๐๕๓๒ เด็กชายกรีฑาทัพ  นิลปารันต์ ป. 6 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒๙ ๖๐๕๓๓ เด็กชายชนาภทัร  ประเสริฐศรี ป. 6 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๓๐ ๖๐๕๓๔ เด็กชายพีระภทัร  ธงศรี ป. 6 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๓๑ ๖๐๕๓๕ เด็กหญงิวทันญา  กายสิทธิ์ ป. 6 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๓๒ ๖๐๕๓๖ เด็กหญงิณัฐกมล  ศุภเสถียร ป. 6 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๓๓ ๖๐๕๓๗ เด็กหญงิมณีน่า  บุญมาวัด ป. 6 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๓๔ ๖๐๕๓๘ เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์ ป. 6 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๓๕ ๖๐๕๓๙ เด็กหญงิวีรภทัรา  มงคลน า ป. 6 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๓๖ ๖๐๕๔๐ เด็กชายเตชิษฎ ์ สิริวงศ์ ป. 6 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๓๗ ๖๐๕๔๑ เด็กหญงิธัญชนก  เหมเคน ป. 6 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๓๘ ๖๐๕๔๒ เด็กหญงิปพิชญา  ทองค าพิมพ์ ป. 6 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๓๙ ๖๐๕๔๓ เด้กหญงิชนิษฐา  ธะประวัติ ป. 6 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๔๐ ๖๐๕๔๔ เด็กหญงิกนัต์กมล  แสนทวีสุข ป. 6 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๔๑ ๖๐๕๔๕ เด็กหญงิอติกานต์  จ าปาแพง ป. 6 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๔๒ ๖๐๕๔๖ เด็กชายธนวัฒน์  ศรีภาค์  ป. 6 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ

ระดบัชั้นประถมศึกษำปทีี ่6  เวลำ  08.30 - 09.30 น.
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บญัชรีำยชื่อนักเรียนสมคัรสอบแขง่ขนัอัจฉริยภำพทำงภำษำไทย (Thai Test 2017) 



เลขที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล ระดบัชั้น โรงเรียน ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
๑ ๖๐๕๔๗ เด็กหญงิณัฐพร  บัวศรียอด ป. 6 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒ ๖๐๕๔๘ เด็กหญงิศุภาพิชญ ์ ทัดเทียม ป. 4 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๓ ๖๐๕๔๙ เด็กหญงิวิชญาดา  ทรัพย์สิน ป. 4 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๔ ๖๐๕๕๐ เด็กหญงิกณัทรวิชา  จูมสิมา ป. 4 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๕ ๖๐๕๕๑ เด็กชายชโนทัย  ใจบุญสวัสดี ป. 4 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๖ ๖๐๕๕๒ เด็กชายทีปกร  ถาแกว้ ป. 4 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๗ ๖๐๕๕๓ เด็กหญงิจตุทิพย์  สุภาษี ป. 4 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๘ ๖๐๕๕๔ เด็กหญงิลสมาภรณ์  ชมชัย ป. 4 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๙ ๖๐๕๕๕ เด็กชายราชพฤกษ์  โพธารินทร์ ป. 4 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ

๑๐ ๖๐๕๕๖ เด็กหญงิมลัลิกา  บุบผาวงศ์ ป. 4 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๑๑ ๖๐๕๕๗ เด็กหญงิรัตติกาล  แสนทวีสุข ป. 4 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๑๒ ๖๐๕๕๘ เด็กหญงิปภาดา  ต้ังสุวรรณสุข ป. 4 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๑๓ ๖๐๕๕๙ เด็กหญงิปริชญา  พาประจง ป. 4 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๑๔ ๖๐๕๖๐ เด็กชายวิริทธิ์พล  แซ่เตียง ป. 4 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๑๕ ๖๐๕๖๑ เด็กชายวีรพันธ์  ชาประวัง ป. 4 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๑๖ ๖๐๕๖๒ เด็กหญงิสุนัฎฐา  กาเผือก ป. 4 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๑๗ ๖๐๕๖๓ เด็กหญงิสุภาวีร์  ชอบเสียง ป. 4 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๑๘ ๖๐๕๖๔ เด็กหญงิประกายแกว้  หงษ์ศิริ ป. 4 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๑๙ ๖๐๕๖๕ เด็กหญงิกญัญารัตน์  อดิศัยเดชรินทร์ ป. 4 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒๐ ๖๐๕๖๖ เด็กชายพิชเญศ  ค าเคนบ้ง ป. 4 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒๑ ๖๐๕๖๗ เด็กหญงิพิสุทธิ์สินีย์  ท้าวด่อน ป. 4 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒๒ ๖๐๕๖๘ เด็กชายปัณณวิชญ ์ ชิตตรงสวัสด์ิ ป. 4 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒๓ ๖๐๕๖๙ เด็กหญงิพิมพ์พิชา  สินทร ป. 4 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒๔ ๖๐๕๗๐ เด็กชายพงศธร  ดุจตา ป. 4 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒๕ ๖๐๕๗๑ เด็กชายศิระ  แกว้วงษ์ ป. 4 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒๖ ๖๐๕๗๒ เด็กหญงิพรปวีณ์  ดอกพุฒธนะพงศ์ ป. 4 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒๗ ๖๐๕๗๓ เด็กหญงิปวริศา  บุญอุ้ม ป. 4 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒๘ ๖๐๕๗๔ เด็กชายเตโชดม  ศรีพันธ์ ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒๙ ๖๐๕๗๕ เด็กชายชนมส์วัสด์ิ  ขันค า ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๓๐ ๖๐๕๗๖ เด็กชายชาญเดชา  วงษา ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๓๑ ๖๐๕๗๗ เด็กชายชลธิศ  นาคแนวดี ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๓๒ ๖๐๕๗๘ เด็กชายคุณภทัร  แดเนียล เวส ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๓๓ ๖๐๕๗๙ เด็กชายีร์ปกรณ์  สงนค าเสนด ารง ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๓๔ ๖๐๕๘๐ เด็กหญงิขวัญข้าว  บุคะจ าปา ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๓๕ ๖๐๕๘๑ เด็กหญงิพิมพ์ชนก  โสสว่าง ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๓๖ ๖๐๕๘๒ เด็กชายปัณณวัตน์  นางาม ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๓๗ ๖๐๕๘๓ เด็กชายจักริน  สีดากรกติิกลุ ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๓๘ ๖๐๕๘๔ เด็กหญงิเคทเลน  สแมนต้า เลย์ ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๓๙ ๖๐๕๘๕ เด็กหญงิสรัญญา  ปัสสาราช  ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๔๐ ๖๐๕๘๖ เด็กชายอทิธิมนต์  อนิทนา ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๔๑ ๖๐๕๘๗ เด็กหญงิญาณิศา  จ าปารัตน์ ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๔๒ ๖๐๕๘๘ เด็กหญงิเมธาวี  จะตรุพานิชย์ ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ

บญัชรีำยชื่อนักเรียนสมคัรสอบแขง่ขนัอัจฉริยภำพทำงภำษำไทย (Thai Test 2017) 
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เลขที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล ระดบัชั้น โรงเรียน ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
๑ ๖๐๕๘๙ เด็กหญงิศุภจิรา  ค าโกน ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒ ๖๐๕๙๐ เด็กหญงิกมลชนก  มว่งคู ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๓ ๖๐๕๙๑ เด็กชายนันทกติต์ิ  แสงกล้า ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๔ ๖๐๕๙๒ เด็กหญงิสุชานันท์  สาธรพันธ์ ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๕ ๖๐๕๙๓ เด็กหญงิจินต์จุฑา  สุขโท ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๖ ๖๐๕๙๔ เด็กหญงิณัฏฐณิชา  สินทร ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๗ ๖๐๕๙๕ เด็กชายอคัรวัฒน์  เหลากลม ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๘ ๖๐๕๙๖ เด็กหญงิมกุรวี  คงนุ่น ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๙ ๖๐๕๙๗ เด็กหญงิกวินธิดา  ออ่นส าอางค์ ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ

๑๐ ๖๐๕๙๘ เด็กหญงิพรรณรต  บุญมี ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๑๑ ๖๐๕๙๙ เด็กหญงิพิชญาภรณ์  มงคลเสริม ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๑๒ ๖๐๖๐๐ เด็กหญงิวรัณต์พัช  ภทัรศิริโชติ ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๑๓ ๖๐๖๐๑ เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ด่านจอมฟอน ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๑๔ ๖๐๖๐๒ เด็กชายปิยสิทธิ์  เตียตระกลู ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๑๕ ๖๐๖๐๓ เด็กชายจิรเมธ  แสนสวาสด์ิ ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๑๖ ๖๐๖๐๔ เด็กหญงิสิทธิสินี  เทียรประสงค์ ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๑๗ ๖๐๖๐๕ เด็กหญงิสมญัญา  พรหมสิงห์ ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๑๘ ๖๐๖๐๖ เด็กหยิงญาณิศา  สุวรรณกฏู ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๑๙ ๖๐๖๐๗ เด็กหญงิจิตติมา  นาสวน ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒๐ ๖๐๖๐๘ เด็กหญงิอาทิตยาพร  ศรีภกัดี ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒๑ ๖๐๖๐๙ เด็กหญงิวไรภรณ์  ชนะชัย ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒๒ ๖๐๖๑๐ เด็กหญงิณัฐธิดา  ทาลา ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒๓ ๖๐๖๑๑ เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมมากอง ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒๔ ๖๐๖๑๒ เด็กหญงิธัญชนก  ประหา ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒๕ ๖๐๖๑๓ เด็กหญงิกชพร  สายราช ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒๖ ๖๐๖๑๔ เด็กชายภมูเิดชา  นาสิงหค์าน ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒๗ ๖๐๖๑๕ เด็กชายสิรภทัร  มทุุกนัต์ ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒๘ ๖๐๖๑๖ เด็กหญงิอภชิญา  บุตศรีนนท์ ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒๙ ๖๐๖๑๗ เด็กหญงิญาณิศา  พรสุวรรณ ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๓๐ ๖๐๖๑๘ เด็กหญงิณิชชาพัชร์  กจิมงคลศักด์ิ ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๓๑ ๖๐๖๑๙ เด็กหญงิเวมาติกา  ศรีโคตร ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๓๒ ๖๐๖๒๐ เด็กชายจิรภทัร  ศิริแกว้ ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๓๓ ๖๐๖๒๑ เด็กหญงิสุภาวดี  ศรีค าคง ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๓๔ ๖๐๖๒๒ เด็กหญงิมทุิตา  ศุภผลา ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๓๕ ๖๐๖๒๓ เด็กหญงิกนกนภา  ค าเคร่ือง ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๓๖ ๖๐๖๒๔ เด็กชายรัชชานนท์  ภเูกดิ ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๓๗ ๖๐๖๒๕ เด็กหญงิมญัชรี  ราชวันดี ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๓๘ ๖๐๖๒๖ เด็กชายณัฐภทัร  สมจันทร์ ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๓๙ ๖๐๖๒๗ เด็กหญงิญาดา  กอ้นแกว้ ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๔๐ ๖๐๖๒๘ เด็กหญงิปภาวารินทร์  วงศ์พินิจ ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๔๑ ๖๐๖๒๙ เด็กหญงิศุภาพิชญ ์ ธานี ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๔๒ ๖๐๖๓๐ เด็กหญงิกนัยารัตน์  พลบุรี ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
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เลขที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล ระดบัชั้น โรงเรียน ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
๑ ๖๐๖๓๑ เด็กหญงิอภชิญา  ชาทอง ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒ ๖๐๖๓๒ เด็กหญงิสุภสัสรา  ไหว้พรหม ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๓ ๖๐๖๓๓ เด็กหญงิพิมญาดา  โทนันต์ ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๔ ๖๐๖๓๔ เด็กหญงิกนกดารินทร์  ใจสบาย ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๕ ๖๐๖๓๕ เด็กหญงิรวิภา  ศรีสมบุตร ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๖ ๖๐๖๓๖ เด็กชายทัศน์มล  สาลีพงศ์ ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๗ ๖๐๖๓๗ เด็กชายพิพัฒน์  สินโคกสูง ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๘ ๖๐๖๓๘ เด็กชายณัฐดนัย  ชนะกลุ ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๙ ๖๐๖๓๙ เด็กหญงินลิศา  ไหมแพง ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ

๑๐ ๖๐๖๔๐ เด็กชายมงักร  บุดสีนนท์ ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๑๑ ๖๐๖๔๑ เด็กหญงิรัชกร  นามราช ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๑๒ ๖๐๖๔๒ เด็กหญงิกานต์ธิดา  ค าประเสริฐ ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๑๓ ๖๐๖๔๓ เด็กหญงิศรัณยา  บัวทุม ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๑๔ ๖๐๖๔๔ เด็กชายภมูพิัฒน์  พิมพ์บุญมา ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๑๕ ๖๐๖๔๕ เด็กชายธนเดช  สิทธิสุข ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๑๖ ๖๐๖๔๖ เด็กชายภทัรพล  อรุะจันทร์ ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๑๗ ๖๐๖๔๗ เด็กชายสรชัช  เครือหรัิญ ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๑๘ ๖๐๖๔๘ เด็กชายฐิติวัชร์  สุวรรณศรี ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๑๙ ๖๐๖๔๙ เด็กชายอรรถพันธ์  ศรีลาทิพย์ ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒๐ ๖๐๖๕๐ เด็กชายเมธัส  งามเสมอ ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒๑ ๖๐๖๕๑ เด็กชายปัณณธร  ภทูางนา ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒๒ ๖๐๖๕๒ เด็กหญงิกมลพร  บุญหล้า ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒๓ ๖๐๖๕๓ เด็กหญงิสิริกร  ศรชัย ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒๔ ๖๐๖๕๔ เด็กหญงิญาณิศา  จันทิมา ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒๕ ๖๐๖๕๕ เด็กชายจักรพรรด์ิ  ล้อธนวิจิตร ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒๖ ๖๐๖๕๖ เด็กชายสิทธิ์ศักด์ิ  พาหวิน ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒๗ ๖๐๖๕๗ เด็กชายสุวรรณภมู ิ ภามาเนตร ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒๘ ๖๐๖๕๘ เด็กชายสุชานันท์  นิยมพันธ์ ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๒๙ ๖๐๖๕๙ เด็กชายทรัพย์ทวี  มณีสาย ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๓๐ ๖๐๖๖๐ เด็กชายภทัรพงษ์  จรรยากรณ์ ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๓๑ ๖๐๖๖๑ เด็กหญงิญาณิศา  การภกัดี ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๓๒ ๖๐๖๖๒ เด็กชายวรเชษฐ์  เกตุวัตร์ ป. 5 อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ
๓๓ ๖๐๖๖๓ เด็กหญงิเจณิสสา  มาลาหอม ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๔ ๖๐๖๖๔ เด็กหญงิพิชญาภา  เรืองบุตร ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๕ ๖๐๖๖๕ เด็กหญงิปัทมนันท์  มายสกลุ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๖ ๖๐๖๖๖ เด็กหญงินวินดา  โชติธนประสิทธิ์ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๗ ๖๐๖๖๗ เด็กหญงิวริษา  บุตรราษ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๘ ๖๐๖๖๘ เด็กหญงิชัญชนิตา  เจริญท้าว ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๙ ๖๐๖๖๙ เด็กหญงิรัชวลัญช์  อณุเวทย์วานิช ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๔๐ ๖๐๖๗๐ เด็กหญงิอภลิาภา  พูลศรี ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๔๑ ๖๐๖๗๑ เด็กหญงิสุปรียานันท์  ต้ังนิพนธ์ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๔๒ ๖๐๖๗๒ เด็กหญงิณฐณิชา  สุนทรา ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
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เลขที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล ระดบัชั้น โรงเรียน ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
๑ ๖๐๖๗๓ เด็กหญงิพัณณภทัร  สุขเสริม ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๒ ๖๐๖๗๔ เด็กหญงิพรรษชล  วิสุตกลุ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓ ๖๐๖๗๕ เด็กหญงิชญานิส์  รุ่งเรือง ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๔ ๖๐๖๗๖ เด็กหญงิศิริญา  ขันทอง ป.6 มว่งสามสิบ(อ านวยปัญญา)
๕ ๖๐๖๗๗ เด็กหญงิสิริกญัญา  สมสมยั ป.6 มว่งสามสิบ(อ านวยปัญญา)
๖ ๖๐๖๗๘ เด็กหญงิหทัยรัตน์  นัดสด ป.6 มว่งสามสิบ(อ านวยปัญญา)
๗ ๖๐๖๗๙ เด็กหญงิปุณยนุช  สมบูรณ์ ป.6 มว่งสามสิบ(อ านวยปัญญา)
๘ ๖๐๖๘๐ เด็กชายณัฐภทัร  ขนันเนือง ป.6 มว่งสามสิบ(อ านวยปัญญา)
๙ ๖๐๖๘๑ เด็กชายปริญญา  มธัยม ป.6 มว่งสามสิบ(อ านวยปัญญา)

๑๐ ๖๐๖๘๒ เด็กหญงิขวัญกมล  ขันทอง ป.6 มว่งสามสิบ(อ านวยปัญญา)
๑๑ ๖๐๖๘๓ เด็กหญงินรีรัตน์  ปราณีวงค์ ป.6 มว่งสามสิบ(อ านวยปัญญา)
๑๒ ๖๐๖๘๔ เด็กหญงิสุทธิญาณ์  สูงสุมาลย์ ป.6 มว่งสามสิบ(อ านวยปัญญา)
๑๓ ๖๐๖๘๕ เด็กชายวารุต  ธนวณิชบ ารุง ป.6 มว่งสามสิบ(อ านวยปัญญา)
๑๔ ๖๐๖๘๖ เด็กชายกรวิทย์  วิ่งเดช ป.6 มว่งสามสิบ(อ านวยปัญญา)
๑๕ ๖๐๖๘๗ เด็กหญงิอลัลลิตา  เจริญชัย ป.6 มว่งสามสิบ(อ านวยปัญญา)
๑๖ ๖๐๖๘๘ เด็กชายทรัพย์สถิตย์  สิงหค์ า ป.6 มว่งสามสิบ(อ านวยปัญญา)
๑๗ ๖๐๖๘๙ เด็กหญงิพรรณิตา  ยืนนาน ป.6 มว่งสามสิบ(อ านวยปัญญา)
๑๘ ๖๐๖๙๐ เด็กชายปวรรุฒ  วงค์ค าลา ป.6 มว่งสามสิบ(อ านวยปัญญา)
๑๙ ๖๐๖๙๑ เด็กหญงิจันฑิวา  แกน่ท้าว ป.6 มว่งสามสิบ(อ านวยปัญญา)
๒๐ ๖๐๖๙๒ เด็กหญงิเพียงชมพู  โชครวย ป.6 มว่งสามสิบ(อ านวยปัญญา)
๒๑ ๖๐๖๙๓ เด็กหญงิศุภสิรา  มธุุวงค์ ป.6 มว่งสามสิบ(อ านวยปัญญา)
๒๒ ๖๐๖๙๔ เด็กชายรัชนาท  ค าหว่าน ป.6 มว่งสามสิบ(อ านวยปัญญา)
๒๓ ๖๐๖๙๕ เด็กชายวิศวะ  เจริญวงศ์ ป.6 มว่งสามสิบ(อ านวยปัญญา)
๒๔ ๖๐๖๙๖ เด็กชายภผูา  โชครวย ป.6 มว่งสามสิบ(อ านวยปัญญา)
๒๕ ๖๐๖๙๗ เด็กหญงิพรพรรณ  พิมาลัย ป.6 มว่งสามสิบ(อ านวยปัญญา)
๒๖ ๖๐๖๙๘ เด็กหญงิขวัญฤดี  โลหติดี ป.6 มว่งสามสิบ(อ านวยปัญญา)
๒๗ ๖๐๖๙๙ เด็กหญงิกมลวรรณ  เหง้าเกษ ป.6 มว่งสามสิบ(อ านวยปัญญา)
๒๘ ๖๐๗๐๐ เด็กชายกติติพันธ์  นิลแสง ป.6 มว่งสามสิบ(อ านวยปัญญา)
๒๙ ๖๐๗๐๑ เด็กหญงิปัณณิกา  คณะพัฒน์ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๐ ๖๐๗๐๒ เด็กชายอดุมวิทน์  กติติยศอานันท์ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๑ ๖๐๗๐๓ เด็กชายชนสรณ์  ชายทวีป ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๒ ๖๐๗๐๔ เด็กชายพุทธิพงษ์  อดุมธะนะธีระ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๓ ๖๐๗๐๕ เด็กชายชยุตน์  ลาธุลี ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๔ ๖๐๗๐๖ เด็กชายพันธะ  คณะพัฒน์ ป.4 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๕ ๖๐๗๐๗ เด็กชายจีรพัฒน์  บุญบัง ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๖ ๖๐๗๐๘ เด็กหญงิกมลวรรณ  ไชยประเสริฐ ป.6 บ้านหนองแสง
๓๗ ๖๐๗๐๙ เด็กชายปรัญช์  ปรัสพันธ์ ป.6 บ้านหนองแสง
๓๘ ๖๐๗๑๐ เด็กหญงิกานต์ธิดา  เดชพันธ์ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๙ ๖๐๗๑๑ เด็กหญงิปรียาภรณ์  เดชพันธ์ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๔๐ ๖๐๗๑๒ เด็กหญงิวิทตอเรีย  กาดาอู ป.6 อบุลวิทยาคม
๔๑ ๖๐๗๑๓ เด็กหญงิมานาม ิ นาคามรูะ ป.6 อบุลวิทยาคม
๔๒ ๖๐๗๑๔ เด็กหญงิพิชชาพร  สีมาลา ป.6 อบุลวิทยาคม
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๑ ๖๐๗๑๕ เด็กหญงิชนกนาฏ  บัวงาม ป.6 อบุลวิทยาคม
๒ ๖๐๗๑๖ เด็กหญงิภาณิชา  พลอ านวย ป.6 อบุลวิทยาคม
๓ ๖๐๗๑๗ เด็กชายนพกฤต  เสนจันทร์ฒิไชย ป.6 อบุลวิทยาคม
๔ ๖๐๗๑๘ เด็กชายวีรภทัร  พูลผล ป.6 อบุลวิทยาคม
๕ ๖๐๗๑๙ เด็กชายพิรภทัร  ฉันทานุมติั ป.6 อบุลวิทยาคม
๖ ๖๐๗๒๐ เด็กหญงิกานต์กรีติ  ธานี ป.6 อบุลวิทยาคม
๗ ๖๐๗๒๑ เด็กชายสุวรรณ  สงวนตระกลู ป.6 อบุลวิทยาคม
๘ ๖๐๗๒๒ เด็กชายศุภโชค  สาขี ป.6 อบุลวิทยาคม
๙ ๖๐๗๒๓ เด็กชายปราบญป์ริม  ค าทา ป.6 อบุลวิทยาคม

๑๐ ๖๐๗๒๔ เด็กหญงินฤมล  บุษดี ป.6 อบุลวิทยาคม
๑๑ ๖๐๗๒๕ เด็กชายศุภกร  สุภสร ป.6 อบุลวิทยาคม
๑๒ ๖๐๗๒๖ เด็กหญงิพิชชาภา  สุยอย ป.6 อบุลวิทยาคม
๑๓ ๖๐๗๒๗ เด็กหญงิธิติมา  หมั่นจิตต์ ป.6 อบุลวิทยาคม
๑๔ ๖๐๗๒๘ เด็กหญงิแสงสุรีย์  ชินฉัตร ป.6 อบุลวิทยาคม
๑๕ ๖๐๗๒๙ เด็กหญงิศิรินภา  ใจแกว้ ป.6 อบุลวิทยาคม
๑๖ ๖๐๗๓๐ เด็กชายกฤษฎา  บุญทยาด ป.6 อบุลวิทยาคม
๑๗ ๖๐๗๓๑ เด็กชายชโยดม  ชมาพันธ์ ป.6 อบุลวิทยาคม
๑๘ ๖๐๗๓๒ เด็กชายสุวรรณภมู ิ สุนะ ป.6 อบุลวิทยาคม
๑๙ ๖๐๗๓๓ เด็กชายธัญภมู ิ เพชรมาก ป.6 อบุลวิทยาคม
๒๐ ๖๐๗๓๔ เด็กหญงิสิริยากร  พจนศิลป์ ป.6 อบุลวิทยาคม
๒๑ ๖๐๗๓๕ เด็กหญงิทรัพย์สิริ  ค านิยม ป.6 อบุลวิทยาคม
๒๒ ๖๐๗๓๖ เด็กหญงิจิราภรณ์  บุญโสม ป.6 อบุลวิทยาคม
๒๓ ๖๐๗๓๗ เด็กหญงิเฌอมาย์  สินธุ์งาม ป.6 อบุลวิทยาคม
๒๔ ๖๐๗๓๘ เด็กหญงิกนัต์กนิษฐ์  น าขุนทด ป.6 อบุลวิทยาคม
๒๕ ๖๐๗๓๙ เด็กหญงิณัฐชยา  เผ่าพันธุ์ ป.6 อบุลวิทยาคม
๒๖ ๖๐๗๔๐ เด็กหญงิกศุลาภรณ์ กองทอง ป.6 อบุลวิทยาคม
๒๗ ๖๐๗๔๑ เด็กหญงิณัฏฐนิชา  ฤทธิ์ลือเดช ป.6 อบุลวิทยาคม
๒๘ ๖๐๗๔๒ เด็กหญงิณัฐธิดา  อู่ออ่น ป.6 อบุลวิทยาคม
๒๙ ๖๐๗๔๓ เด็กหญงิกลุชญา  ถนอมเชื้อ ป.6 อบุลวิทยาคม
๓๐ ๖๐๗๔๔ เด็กหญงิบุษยมาศ  เอื้อทาน ป.6 อบุลวิทยาคม
๓๑ ๖๐๗๔๕ เด็กหญงิปราญปรียา  เจริญชาติ ป.6 อบุลวิทยาคม
๓๒ ๖๐๗๔๖ เด็กหญงิภคัจิรา  สดสร้อย ป.6 อบุลวิทยาคม
๓๓ ๖๐๗๔๗ เด็กหญงิศรัญญา  สุขบรม ป.6 อบุลวิทยาคม
๓๔ ๖๐๗๔๘ เด็กหญงิภทัรธิดา  กิ่งวัน ป.6 อบุลวิทยาคม
๓๕ ๖๐๗๔๙ เด็กชายดลวีร์  บุญสุข ป.6 อบุลวิทยาคม
๓๖ ๖๐๗๕๐ เด็กหญงิพีรดา  เชี่ยวชาญ ป.6 อบุลวิทยาคม
๓๗ ๖๐๗๕๑ เด็กหญงิจันทิมาธร  วิลามาศ ป.6 อบุลวิทยาคม
๓๘ ๖๐๗๕๒ เด็กชายเดชดนัย  เจียรกลุ ป.6 อบุลวิทยาคม
๓๙ ๖๐๗๕๓ เด็กชายพุทธศรัทธา  แสนทวีสุข ป.6 อบุลวิทยาคม
๔๐ ๖๐๗๕๔ เด็กหญงิธนัชชา  เสาเวียง ป.6 อบุลวิทยาคม
๔๑ ๖๐๗๕๕ เด็กหญงิปัญจมาพร  ทางธรรม ป.6 อบุลวิทยาคม
๔๒ ๖๐๗๕๖ เด็กหญงิณิชกานต์  เสาเวียง ป.6 อบุลวิทยาคม
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๑ ๖๐๗๕๗ เด็กหญงิธัญยพร  วินิจฉัย ป.6 บ้านหนองแสง
๒ ๖๐๗๕๘ เด็กหญงิอธิชชา  วรรณชัยมงคล ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓ ๖๐๗๕๙ เด็กหญงิปริยาภทัร  บุญปก ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๔ ๖๐๗๖๐ เด็กหญงิปัจฉิมา  วงษ์ชม ป.6 อนุบาลยโสธร
๕ ๖๐๗๖๑ เด็กหญงิฑิฆมัพร  ทิพย์มาก ป.5 อนุบาลยโสธร
๖ ๖๐๗๖๒ เด็กหญงิณภทัร  เศรษฐานันท์ ป.6 อนุบาลยโสธร
๗ ๖๐๗๖๓ เด็กหญงิศศิลักษณ์  ดุลย์ชูประภา ป.5 อนุบาลยโสธร
๘ ๖๐๗๖๔ เด็กหญงินันทรัตน์  พละวัตร ป.6 อนุบาลยโสธร
๙ ๖๐๗๖๕ เด็กหญงิเขมกิา  กลุน้อย ป.4 อนุบาลยโสธร

๑๐ ๖๐๗๖๖ เด็กหญงิชาลิสา  สืบศรี ป.4 อนุบาลยโสธร
๑๑ ๖๐๗๖๗ เด็กชายธนบดี  พุฒพันธ์ ป.4 อนุบาลยโสธร
๑๒ ๖๐๗๖๘ เด็กหญงิปิติพร  โคตรสมบัติ ป.5 อนุบาลยโสธร
๑๓ ๖๐๗๖๙ เด็กหญงินภธร  ชาระมาลย์ ป.5 อนุบาลยโสธร
๑๔ ๖๐๗๗๐ เด็กหญงิชลธิดา  โอฆะพนม ป.5 อนุบาลยโสธร
๑๕ ๖๐๗๗๑ เด็กหญงินิพรรษพร  เครือสูงเนิน ป.5 อนุบาลยโสธร
๑๖ ๖๐๗๗๒ เด็กหญงิธัญทิพย์  บรรจุทรัพย์ ป.5 อนุบาลยโสธร
๑๗ ๖๐๗๗๓ เด็กหญงินิยุตา  เวชกามา ป.6 อนุบาลยโสธร
๑๘ ๖๐๗๗๔ เด็กหญงิฉันทพิชชา  เบ้าช้างเผือก ป.6 อนุบาลยโสธร
๑๙ ๖๐๗๗๕ เด็กหญงิณัฐณิชา  สมอเนื้อ ป.6 อนุบาลยโสธร
๒๐ ๖๐๗๗๖ เด็กหญงิณัฐชยา  กลักโพธิ์ ป.6 อนุบาลยโสธร
๒๑ ๖๐๗๗๗ เด็กหญงิประภาวรินทร์  สมใจ ป.6 อนุบาลยโสธร
๒๒ ๖๐๗๗๘ เด็กหญงิปารียา  แกว้สงค์ ป.6 อนุบาลยโสธร
๒๓ ๖๐๗๗๙ เด็กหญงิพัชริญา  มสุีข ป.6 อนุบาลยโสธร
๒๔ ๖๐๗๘๐ เด็กหญงิยลธิดา  สมบัติตา ป.6 อนุบาลยโสธร
๒๕ ๖๐๗๘๑ เด็กหญงิศุภศิรา  ชุมนุม ป.6 อนุบาลยโสธร
๒๖ ๖๐๗๘๒ เด็กหญงิวัณฑิกา  กจุะพันธ์ ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒๗ ๖๐๗๘๓ เด็กหญงิภทัรียาพร  เภสัชชา ป.6 บ้านเด็กวารินช าราบ
๒๘ ๖๐๗๘๔ เด็กชายรัชกฤช  บัวใหญ่ ป.6 เทศบาลวารินวิชาชาติ
๒๙ ๖๐๗๘๕ เด็กชายฆฤณู  ศิริรักษ์ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๐ ๖๐๗๘๖ เด็กหญงิสุพิชฌาย์  สุขจรัสวงศ์ ป.6 อาเวมารีอา
๓๑ ๖๐๗๘๗ เด็กชายยงศิลป์  ทาระบุตร ป.6 บ้านเด็กวารินช าราบ
๓๒ ๖๐๗๘๘ เด็กหญงิจีวานันท์  ศุภเสถียร ป.6 เทศบาล2หนองบัว
๓๓ ๖๐๗๘๙ เด็กหญงิกชกร  อยู่เย็น ป.6 บ้านเด็กวารินช าราบ
๓๔ ๖๐๗๙๐ เด็กหญงิทิวาพร  พิมชาย ป.6 บ้านเด็กวารินช าราบ
๓๕ ๖๐๗๙๑ เด็กหญงิปรีดารา  ค าไพรินทร์ ป.6 บ้านเด็กวารินช าราบ
๓๖ ๖๐๗๙๒ เด็กหญงิบุณยนุช   บุญเลิศ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๗ ๖๐๗๙๓ เด็กชายอดิศักด์ิ  กอ้นภธูร ป.6 อาเวมารีอา
๓๘ ๖๐๗๙๔ เด็กชายธนากฤต  นุ่มนวล ป.6 เทศบาลวารินวิชาชาติ
๓๙ ๖๐๗๙๕ เด็กหญงิธัญชนก  ทองไทย ป.6 มติรภาพที่5
๔๐ ๖๐๗๙๖ เด็กชายธนดล  ถาวรศิริภทัร ป.6 อนุบาลยโสธร
๔๑ ๖๐๗๙๗ เด็กชายนัธทวัฒน์  สายสุด ป.6 อนุบาลยโสธร
๔๒ ๖๐๗๙๘ เด็กชายภวูดล  นาทัน ป.6 อนุบาลยโสธร
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๑ ๖๐๗๙๙ เด็กชายธีรภทัร์  เรืองสันติกลุ ป.6 อนุบาลยโสธร
๒ ๖๐๘๐๐ เด็กหญงิพรพิสุทธิ์  บุญดี ป.6 อนุบาลยโสธร
๓ ๖๐๘๐๑ เด็กหญงิธัญกร  จันทฤทธิ์ ป.6 อนุบาลยโสธร
๔ ๖๐๘๐๒ เด็กหญงิจินต์พิมล  ศรีเจริญ ป.6 อนุบาลยโสธร
๕ ๖๐๘๐๓ เด็กหญงิภนัทิลา  มไีชยา ป.6 อนุบาลยโสธร
๖ ๖๐๘๐๔ เด็กหญงินันท์นภสั  จรูญรัตนา ป.6 อนุบาลยโสธร
๗ ๖๐๘๐๕ เด็กหญงิธนาทิพย์  สืบศรี ป.6 อนุบาลยโสธร
๘ ๖๐๘๐๖ เด็กหญงิปรียาศิริ  ครองยุติ ป.6 อนุบาลยโสธร
๙ ๖๐๘๐๗ เด็กหญงิกชกร  โกมลเมธชัย ป.6 อนุบาลยโสธร

๑๐ ๖๐๘๐๘ เด็กหญงิพิสุทธินี  ปกติ ป.6 อนุบาลยโสธร
๑๑ ๖๐๘๐๙ เด็กหญงิเบญจพร  สิทธิโชค ป.6 อนุบาลยโสธร
๑๒ ๖๐๘๑๐ ด.ช.ปิยะพัทธ์  แกน่พุฒ ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๑๓ ๖๐๘๑๑ ด.ช.เกยีรติอนันต์  พวงพลอย ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๑๔ ๖๐๘๑๒ ด.ช.จิรพล  พงษ์ทอง ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๑๕ ๖๐๘๑๓ ด.ช.สิรวิชญ ์ ชินพันธ์ ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๑๖ ๖๐๘๑๔ ด.ช.สรวิศ   สาวิไสย ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๑๗ ๖๐๘๑๕ ด.ช.บวรภคั  ศรีวัฒนา ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๑๘ ๖๐๘๑๖ ด.ญ.ปิยะกมล   สุดสุข ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๑๙ ๖๐๘๑๗ ด.ญ.ณฐนนท์  พลอ านวย ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒๐ ๖๐๘๑๘ ด.ญ.ธัญชนก  แกว้กลุ ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒๑ ๖๐๘๑๙ ด.ญ.กมลพร  แนวจ าปา ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒๒ ๖๐๘๒๐ ด.ญ.พิมพ์ภทัรา  ชัยหรัิญกติต์ิ ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒๓ ๖๐๘๒๑ ด.ญ.ปทิตตา  ทองพันธุ์ ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒๔ ๖๐๘๒๒ ด.ญ.เจนจิรา  บุญมั่น ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒๕ ๖๐๘๒๓ ด.ญ.พิมพ์ลดา  พิมพ์พรม ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒๖ ๖๐๘๒๔ ด.ญ.ณัฐธิดา  ธานี ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒๗ ๖๐๘๒๕ ด.ญ.วรินทร  บุญชารี ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒๘ ๖๐๘๒๖ ด.ญ.ณัฐพร  พิลาม ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒๙ ๖๐๘๒๗ ด.ญ.ภคพร   ศรีจ าปา ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓๐ ๖๐๘๒๘ ด.ญ.พรปวีณ์  ล่ิวชวโรจน์ ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓๑ ๖๐๘๒๙ ด.ญ.เพชรน้ าบุษย์  สมบูรณ์ ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓๒ ๖๐๘๓๐ ด.ญ.สิรัชชา   บุญศักด์ิดี ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓๓ ๖๐๘๓๑ ด.ญ.พิมพ์ลภสั  พุม่เมอืง ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓๔ ๖๐๘๓๒ ด.ญ.ปุณญภรณ์  เทพมสิุก ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓๕ ๖๐๘๓๓ ด.ญ.ศิโรธร  มผีล ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓๖ ๖๐๘๓๔ ด.ญ.นิรมล  แววดี ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓๗ ๖๐๘๓๕ ด.ญ.ฐิตาภา   นวลศิริ ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓๘ ๖๐๘๓๖ ด.ญ.นันทัชพร   แกน่ทน ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓๙ ๖๐๘๓๗ ด.ญ.ปรียากมล   นะที ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๔๐ ๖๐๘๓๘ ด.ญ.รสิตา  ส่งเสริม ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๔๑ ๖๐๘๓๙ ด.ญ. ศิรภสัสร  วรธรรม ป.5 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๔๒ ๖๐๘๔๐ ด.ญ. อาภาณภสัส์  พันธุ์สว่าง ป.5 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม

บญัชรีำยชื่อนักเรียนสมคัรสอบแขง่ขนัอัจฉริยภำพทำงภำษำไทย (Thai Test 2017) 
ระดบัชั้นประถมศึกษำปทีี ่6  เวลำ  08.30 - 09.30 น.

หอ้งสอบที ่20  หมำยเลขหอ้งสอบ  835



เลขที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล ระดบัชั้น โรงเรียน ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
๑ ๖๐๘๔๑ ด.ญ. ปิยธิดา  แสนโกสิก ป.5 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒ ๖๐๘๔๒ ด.ญ. สุธาสินี  คนกล้า ป.5 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓ ๖๐๘๔๓ ด.ญ. ศรัณยาภทัร  เถาว์โท ป.5 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๔ ๖๐๘๔๔ ด.ญ. ณภทัร  มณีวรรณ ป.5 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๕ ๖๐๘๔๕ ด.ญ. ปานระพีร์  สุขเลิม ป.5 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๖ ๖๐๘๔๖ ด.ญ. อาภสัรา  สังขฤกษ์ ป.5 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๗ ๖๐๘๔๗ ด.ญ. สิรินทิพย์  เอกนิตย์ ป.5 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๘ ๖๐๘๔๘ ด.ญ. พิมพ์ชนก  แสนค า ป.5 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๙ ๖๐๘๔๙ ด.ญ. สุชาวดี  พันธ์ศรี ป.5 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม

๑๐ ๖๐๘๕๐ ด.ญ. ศมนวรรณ  แสนศรี ป.5 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๑๑ ๖๐๘๕๑ ด.ญ. กนกพร  ตัณฑชน ป.5 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๑๒ ๖๐๘๕๒ ด.ญ. กนกวรรณ  ตัณฑชน ป.5 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๑๓ ๖๐๘๕๓ ด.ญ. ณภทัร  ธนาคุณ ป.5 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๑๔ ๖๐๘๕๔ ด.ญ. ภทัรภร  โพธิ์โม้ ป.5 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๑๕ ๖๐๘๕๕ ด.ญ. สุปวีณ์  มากดี ป.5 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๑๖ ๖๐๘๕๖ ด.ญ. ญาดา  เพ็ญพิมพ์ ป.5 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๑๗ ๖๐๘๕๗ ด.ญ. วรัญญา  ยืนยาว ป.5 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๑๘ ๖๐๘๕๘ ด.ญ. ภทัรชนก  อมรไชย ป.5 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๑๙ ๖๐๘๕๙ ด.ญ. ปวิชญาดา  ศรีมนัตะ ป.5 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒๐ ๖๐๘๖๐ ด.ญ. รุจิษยา  ปะติโก ป.5 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒๑ ๖๐๘๖๑ ด.ญ. อรทิชา  ราชวงศ์ ป.5 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒๒ ๖๐๘๖๒ ด.ญ. ณัฐวรา  มหาผล ป.5 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒๓ ๖๐๘๖๓ เด็กชายกฤตยชญ ์ ภไูวย์ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๔ ๖๐๘๖๔ เด็กชายชัยพัฒนา  ยุ้ยจ าเริญทรัพย์ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๕ ๖๐๘๖๕ เด็กหญงิชนิดาภา  โสดี ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๖ ๖๐๘๖๖ เด็กหญงิโสภติรา  ข าทะมา ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๗ ๖๐๘๖๗ เด็กหญงิญาณิศา  สุขุมาลวงศ์ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๘ ๖๐๘๖๘ เด็กหญงิศิริรัตน์  ทองแสง ป.6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒๙ ๖๐๘๖๙ เด็กหญงิปาณิสรา  สุระชาติ ป.6 อนุบาลด ารงราชานุสรณ์
๓๐ ๖๐๘๗๐ เด็กหญงิวีรดา  อื้อศรีวงศ์ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๑ ๖๐๘๗๑ เด็กหญงิพัทธนันท์  มคุีณ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๒ ๖๐๘๗๒ เด็กชายกานตพงศ์  สุพรรณ ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๓ ๖๐๘๗๓ เด็กหญงิศศิภสัสร  พิทักษ์เกยีรติกลุ ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓๔ ๖๐๘๗๔ เด็กชายนรภทัร  เผ่าภรีู ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓๕ ๖๐๘๗๕ เด็กชายภานุพงศ์  กิ่งแกว้ ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓๖ ๖๐๘๗๖ เด็กหญงิพิชญาภา  พุม่พฤกษา ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓๗ ๖๐๘๗๗ เด็กหญงิวิชญาดา  เกยีรติวติรภมูิ ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓๘ ๖๐๘๗๘ เด็กชายธนกฤต  รุ่งแสง ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓๙ ๖๐๘๗๙ เด็กหญงิธิดาญา  บรรเทิงสุข ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๔๐ ๖๐๘๘๐ เด็กหญงิรชยา  ปารีย์ ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๔๑ ๖๐๘๘๑ เด็กหญงิประภาสิริ  วงษ์หอม ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๔๒ ๖๐๘๘๒ เด็กหญงินงนภสั  ทองล้วน ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
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๑ ๖๐๘๘๓ เด็กหญงิลลิตา  แผ่นแกว้ ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒ ๖๐๘๘๔ เด็กหญงิธนภรณ์  ทองชุม ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓ ๖๐๘๘๕ เด็กหญงิณัฐพร  แกว้พวงงาม ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๔ ๖๐๘๘๖ เด็กหญงินารถลดา  กซัุว  ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๕ ๖๐๘๘๗ เด็กหญงิสุชัญญา  สานนท์ ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๖ ๖๐๘๘๘ เด็กหญงิณัฐนันท์  เมฆเล่ือม ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๗ ๖๐๘๘๙ เด็กหญงิอนัญพร  คงดี ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๘ ๖๐๘๙๐ เด็กชายณัฐพนธ์  ประทีปวณิช ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๙ ๖๐๘๙๑ เด็กชายพชรพล  ประทุมแย้ม ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม

๑๐ ๖๐๘๙๒ เด็กหญงิขนิษฐา  สังข์ทอง ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๑๑ ๖๐๘๙๓ เด็กหญงิศิรินทิพย์  กหุลาบ ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๑๒ ๖๐๘๙๔ เด็กชายนรากร  บุญประสิทธิ์ ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๑๓ ๖๐๘๙๕ เด็กชายอดิทัต  ต้ังยิ่งยง ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๑๔ ๖๐๘๙๖ เด็กหญงิทองธาร  พรายแกว้ ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๑๕ ๖๐๘๙๗ เด็กหญงิวาสินี  จันทพัฒน์ ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๑๖ ๖๐๘๙๘ เด็กหญงิณัฐกมล  นนท์ศิริ ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๑๗ ๖๐๘๙๙ เด็กชายณฐนนท์  แสนส่ิง ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๑๘ ๖๐๙๐๐ เด็กหญงิรสริน  เมอืงหงษ์ ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๑๙ ๖๐๙๐๑ เด็กหญงิมนัญชยา  โสดานาถ ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒๐ ๖๐๙๐๒ เด็กชายนิธิศ  วุฒิเศลา ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒๑ ๖๐๙๐๓ เด็กหญงิพันธิตรา  เจนศิริศักด์ิ ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒๒ ๖๐๙๐๔ เด็กชายสิทธิศักด์ิ  อยู่สุข ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒๓ ๖๐๙๐๕ เด็กชายนคินทร์  ตันสันติ ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒๔ ๖๐๙๐๖ เด็กหญงิปัทมพร  ประทาน ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒๕ ๖๐๙๐๗ เด็กหญงิธัญชนก  บัวถ้ าล้ า ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒๖ ๖๐๙๐๘ เด็กชายชนกนาถ  อนิถา ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒๗ ๖๐๙๐๙ เด็กหญงิสุภสัสร  นามนาง ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒๘ ๖๐๙๑๐ เด็กหญงิบูญญสิา  สมบูรณ์ทรัพย์ ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒๙ ๖๐๙๑๑ เด็กชายพีรวิชญ ์ จันทร์แรม ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓๐ ๖๐๙๑๒ เด็กหญงิศิรดา  รัตนโสภา ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓๑ ๖๐๙๑๓ เด็กหญงิณัฐิกา  ร่วมรักษ์ ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓๒ ๖๐๙๑๔ เด็กชายกติตินันท์  หกพันนา ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓๓ ๖๐๙๑๕ เด็กชายอชิระ  เวชกามา ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓๔ ๖๐๙๑๖ เด็กหญงิเยาวภา  อสิาร ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓๕ ๖๐๙๑๗ เด็กหญงิสุพิชฌาย์  ภจูอมข า ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓๖ ๖๐๙๑๘ เด็กหญงิปภสัสร  ตาบุดดา ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓๗ ๖๐๙๑๙ เด็กชายธนบดี  วงศ์ใหญ่ ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓๘ ๖๐๙๒๐ เด็กชายนันธพงศ์  ปัน้ทอง ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓๙ ๖๐๙๒๑ เด็กชายรัตนพล  งามโรจน์ ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๔๐ ๖๐๙๒๒ เด็กชายศรายุทธ  เร่ือศรีจันทร์ ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๔๑ ๖๐๙๒๓ เด็กหญงิไวรินทร์  พิมพ์พันธุ์ ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๔๒ ๖๐๙๒๔ เด็กหญงิโชษิตา  พรมสอน ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม

บญัชรีำยชื่อนักเรียนสมคัรสอบแขง่ขนัอัจฉริยภำพทำงภำษำไทย (Thai Test 2017) 
ระดบัชั้นประถมศึกษำปทีี ่6  เวลำ  08.30 - 09.30 น.
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๑ ๖๐๙๒๕ เด็กหญงินรีกานต์  จินาเสน ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒ ๖๐๙๒๖ เด็กชายธนัสถ์  หน่อแกว้ ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓ ๖๐๙๒๗ เด็กหญงิปานไพลิน  วิริยะกลุ ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๔ ๖๐๙๒๘ เด็กชายนฤเบศวร์  แววศรี ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๕ ๖๐๙๒๙ เด็กหญงิกนัต์กนิษฐ์  พทาเพชร ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๖ ๖๐๙๓๐ เด็กหญงิปุณยนุช  สง่าจิตร ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๗ ๖๐๙๓๑ เด็กหญงิวนิตศราพร  แสงสา ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๘ ๖๐๙๓๒ เด็กหญงิญาณิศา  มชีาติ ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๙ ๖๐๙๓๓ เด็กชายกติติพงศ์  บุญกระจ่าง ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม

๑๐ ๖๐๙๓๔ เด็กหญงิภทัรนันท์  บุญรังษี ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๑๑ ๖๐๙๓๕ เด็กชายณัฐสิทธิ  นามประเส ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๑๒ ๖๐๙๓๖ เด็กชายนวพล  พิมพาบุตร ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๑๓ ๖๐๙๓๗ เด็กหญงิปริชมน  บัวแกว้ ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๑๔ ๖๐๙๓๘ เด็กหญงิปรารถนา  เทพประชา ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๑๕ ๖๐๙๓๙ เด็กหญงิจุฑาทิพย์  แกว้พรม ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๑๖ ๖๐๙๔๐ เด็กหญงิพิทยาภรณ์  เบ้าทอง ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๑๗ ๖๐๙๔๑ เด็กหญงิศศิณา  โด่งวิริยะกลุ ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๑๘ ๖๐๙๔๒ เด็กชายกฤษณะ  พูนเพิม่ ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๑๙ ๖๐๙๔๓ เด็กชายรชต  หาระชัย ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒๐ ๖๐๙๔๔ เด็กชายตรัยคุณ  พันธะไชย ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒๑ ๖๐๙๔๕ เด็กชายพัทธนันท์  วิชาเทพ ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒๒ ๖๐๙๔๖ เด็กชายปวีณ์กร  สุนทรสถาพร ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒๓ ๖๐๙๔๗ เด็กหญงิเมธาวี  สรรศรี ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒๔ ๖๐๙๔๘ เด็กชายสิริเทพ  ทองจันทร์ ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒๕ ๖๐๙๔๙ เด็กหญงิมนิทิรา  สุภสร ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒๖ ๖๐๙๕๐ เด็กหญงิชลธิชา  โคตวงค์ ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒๗ ๖๐๙๕๑ เด็กชายนบศิรา  มณีวรรณ ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒๘ ๖๐๙๕๒ เด็กหญงิปัทมาพร  บุตรน้ าเพ็ชร ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒๙ ๖๐๙๕๓ เด็กหญงิพิมลธรรม  จันทะโมคา ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓๐ ๖๐๙๕๔ เด็กชายภาคภมู ิ หาทองค า ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓๑ ๖๐๙๕๕ เด็กหญงิไปรยา  ลาภมากผล ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓๒ ๖๐๙๕๖ เด็กชายมงคลกติต์ิ  ดวงโสมา ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓๓ ๖๐๙๕๗ เด็กหญงิแพรวา  ไชยวรรณ ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓๔ ๖๐๙๕๘ เด็กหญงิเขมณัฏฐ์  โอกาโมริสัน ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓๕ ๖๐๙๕๙ เด็กชายสหรัฐ  งามเลิศ ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓๖ ๖๐๙๖๐ เด็กชายธนภทัร  ศรีสุข ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓๗ ๖๐๙๖๑ เด็กหญงิกญัญาณัฐ  ซ่ือสัตย์ ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓๘ ๖๐๙๖๒ เด็กชายณัฏฐวิตร  โพธิญาณ ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓๙ ๖๐๙๖๓ เด็กหญงิปาริชาติ  รากเงิน ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๔๐ ๖๐๙๖๔ เด็กชายจิรโชติ  พรมโพธิน ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๔๑ ๖๐๙๖๕ เด็กชายถิรวัตฒน์  ศุภธีรารักษ์ ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๔๒ ๖๐๙๖๖ เด็กชายพัฒนศิลป์  รัตนโสภา ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
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เลขที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล ระดบัชั้น โรงเรียน ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
๑ ๖๐๙๖๗ เด็กหญงินพสร  บุญราศรี ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๒ ๖๐๙๖๘ เด็กหญงิธัญวรัฐม ์ บานชื่น ป.6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓ ๖๐๙๖๙ เด็กหญงิกวินธิตา  ออ่นส าอาง ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๔ ๖๐๙๗๐ เด็กหญงิภทัรานี  คุณา ป.5 อนุบาลอบุลราชธานี
๕ ๖๐๙๗๑ เด็กหญงิพัชรนันท์  พงศ์เดชธนันชัย ป. 6 อนุบาลอบุลราชธานี
๖ ๖๐๙๗๒ เด็กชายวรัมพร  สายทากลุ ป. 4 อนุบาลอบุลราชธานี
๗ ๖๐๙๗๓ เด็กหญงิฐิตามนตร์  ยงกลุวณิชนันท์ ป. 3 อนุบาลน้องหญงิ
๘ ๖๐๙๗๔ เด็กหญงิรัตนกมล  แสงวิเชียร ป. 3 อนุบาลอบุลราชธานี
๙ ๖๐๙๗๕ เด็กชายภานุภณ  โกศัลวัตร์ ป. 3 อนุบาลพิบูลวิพากย์

๑๐ ๖๐๙๗๖ เด็กชายกรีติกา  บุญจูง ป. 4 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๑ ๖๐๙๗๗ เด็กชายกชกร  พุม่จันทร์ ป. 4 เซนต์เอเมลี
๑๒ ๖๐๙๗๘ เด็กหญงิวชิรญาณ์  ทองบุตตา ป. 6 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๓ ๖๐๙๗๙ เด็กชายเทพปิติ  จึงสุวดี ป. 5 อนุบาลพิบูลมงัสาหาร
๑๔ ๖๐๙๘๐ เด็กชายจักรภทัร  มพีรหม ป. 6 อนุบาลพระกมุาร
๑๕ ๖๐๙๘๑ เด็กชายปฏภิาณ  พลสมคัร ป. 5 อ านวยปัญญา
๑๖ ๖๐๙๘๒ เด็กชายธนวัฒน์  กวิิโล ป. 4 อาเวมารีอาอ านาจเจริญ
๑๗ ๖๐๙๘๓ เด็กชายนภนต์  โพธิงาม ป. 6 อนุบาลอบุลราชธานี
๑๘ ๖๐๙๘๔ เด็กชายอลงกรณ์  มลูสาร ป. 6 อนุบาลทรายมลู ยโสธร
๑๙ ๖๐๙๘๕ เด็กชายธนิต  กวิิโล ป. 6 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๐ ๖๐๙๘๖ เด็กชายธีรัชวัช  ค าภาบุตร ป. 6 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๑ ๖๐๙๘๗ เด็กชายธิปก  ศาลธิราช ป. 6 อนุบาลน้องหญงิ
๒๒ ๖๐๙๘๘ เด็กชายพงศธร  ศุกภษร ป. 6 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๓ ๖๐๙๘๙ เด็กชายศุภกจิ  ชลกาญจน์ ป. 6 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๔ ๖๐๙๙๐ เด็กชายณรงวิทย์  สัตนันท์ ป. 6 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๕ ๖๐๙๙๑ เด็กชายประจักษ์ทิพย์  สายพากลุ ป. 6 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๖ ๖๐๙๙๒ เด็กชายพัสกร  ทรงวิชัย ป. 5 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๗ ๖๐๙๙๓ เด็กชายนาถนที  เนื่องจ านงค์ ป. 5 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๘ ๖๐๙๙๔ เด็กชายพงษ์ธิพัฒน์  พิมพ์ทอง ป. 6 อนุบาลอบุลราชธานี
๒๙ ๖๐๙๙๕ เด็กชายชยกร  วัณณะพันธุ์ ป. 5 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓๐ ๖๐๙๙๖ เด็กชายฉัตรชนก  ศุภกลุวิชัย ป. 5 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๓๑ ๖๐๙๙๗ เด็กชายปภงักร  นิชวัตน์ ป. 5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๒ ๖๐๙๙๘ เด็กชายวสันต์  สรนารถ ป. 6 อสัสัมชัญ
๓๓ ๖๐๙๙๙ เด็กชายไกรเดช  เพิงมี ป. 5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๔ ๖๑๐๐๐ เด็กหญงิณิชาพร  สอนสะอาด ป. 5 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๕ ๖๑๐๐๑ เด็กหญงิศุภฐปณี  บุญลัย ป. 6 อนุบาลอบุลราชธานี
๓๖ ๖๑๐๐๒ เด็กหญงิเขมจิรา  วันสี ป. 5 มารีย์นิรมล
๓๗ ๖๑๐๐๓ เด็กหญงิชนันธร  สอนอาจ ป. 6 อนุบาลพิบูลวิพากย์
๓๘ ๖๑๐๐๔ เด็กชายชินดนัย  ออ่นสอน ป. 6 บ้านเด็กวารินช าราบ
๓๙ ๖๑๐๐๕ เด็กชายนภสั  กรมจรรยา ป. 6 บ้านเด็กวารินช าราบ
๔๐ ๖๑๐๐๖ เด็กชายปิยวัฒน์  ปูก่ระสิงห์ ป. 6 อสัสัมชัญ
๔๑ ๖๑๐๐๗ เด็กหญงิปวีณ์ธิดา  ค าจันทร์ลา ป. 6 มลูนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
๔๒ ๖๑๐๐๘ เด็กชายสุปริม  สุเพ็ง ป. 6 อนุบาลอบุลราชธานี
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เลขที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ - สกุล ระดบัชั้น โรงเรียน ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
1 ๖๑๐๐๙ เด็กหญงิศิรภสัสร  สุภาวงศ์ ป. 5 อบุลวิทยาคม
2 ๖๑๐๑๐ เด็กชายมงคล  พันท์เพ็ง ป. 5 อนุบาลอบุลราชธานี
3 ๖๑๐๑๑ เด็กหญงินปภา  ปาสีโล ป. 5 อนุบาลอบุลราชธานี
4 ๖๑๐๑๒ เด็กหญงิศรัญญา  จันทนาพรณ์ ป. 5 อนุบาลอบุลราชธานี
5 ๖๑๐๑๓ เด็กหญงิตติยาพร  ยิ่งยืน ป. 5 อนุบาลอบุลราชธานี
6 ๖๑๐๑๔ เด็กหญงิอรจิรา  นาคนาคา ป. ๖ อนุบาลศรีสะเกษ
7 ๖๑๐๑๕ เด็กชายศาตนันทน์  สาธุภาค ป. 5 อนุบาลอบุลราชธานี
8 ๖๑๐๑๖ เด็กชายภบูดี  ศรีธัญ ป. 5 อนุบาลอบุลราชธานี
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