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ล าดับที่ ชื่อ – สุกล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 เด็กชายภัษฎา  คงบัว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
2 เด็กชายปัญกร  ปัญจเดชาชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
3 เด็กชายรัญชน์  เขมะปัญญา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
4 เด็กชายกรณ ์ อูรณการ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
5 เด็กชายพศิน  พืดขุนทด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
6 เด็กชายภาณุภัทร  ศรีสุวงค์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
7 เด็กชายธราธิป  ตู้ส าราญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
8 เด็กชายณัฐชนน  คูณพิทักษ์สกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
9 เด็กชายรฐนน   สุขแสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
10 เด็กชายภัทรพล  ภัทรานนท์อุทัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
11 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  วงศ์ปรเมษฐ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
12 เด็กหญิงธันย์วรัชญ์  ภาสะฐิติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
13 เด็กหญิงอรนันท์  ตระกูลวรรณสาย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
14 เด็กหญิงณฏฐณิชา  ภูชุม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
15 เด็กหญิงปารมี  คะรุรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
16 เด็กหญิงพัฒน์นรี  วงศ์นวศิริ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
17 เด็กหญิงปรีณาภา  สุขอุ้ม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
18 เด็กหญิงเบญญาภา  ผลเกิด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
19 เด็กหญิงปภาดา  บุญตามทัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
20 เด็กหญิงปัทมาวรรณ  บุญข้าเหลือ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
21 เด็กหญิงพลอยใส  ตลับเพชร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
22 เด็กหญิงณฐมน  เงยวิจิตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
23 เด็กหญิงปติยดา  กาญจนรุจวิวัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
24 เด็กหญิงจิรัชญา  จินพละ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
25 เด็กหญิงปุณฑริกา  วงศ์พิพัฒน์ชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
26 เด็กหญิงลภัสรดา   โพนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
27 เด็กหญิงพัณณิตา  ลีนุรัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
28 เด็กหญิงอินอาม  วลีประทานพร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
29 เด็กหญิงณฤชล  ปรีฐนัทธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
30 เด็กหญิงวรินทร  เลาหศิลป์สมจิตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
31 เด็กหญิงพัฎฬิกา  จันทคณานุรักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
32 เด็กชายรวิภาส  เชิดสูงเนิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
33 เด็กชายบุณยะวีร์  เรืองไพศาล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
34 เด็กชายธนภัทร  ชวีวัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
35 เด็กชายพลกฤต  บุญยินดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
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ล าดับที่ ชื่อ – สุกล โรงเรียน หมายเหตุ 

36 เด็กชายศุภสัณห์  อรัญศักดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
37 เด็กชายจิราธัช  สุขสังข์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
38 เด็กชายพิชชากร  ปักเคธาติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
39 เด็กชายฐานัท  ฉายวิมล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
40 เด็กชายรชานนท์   นาคประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
41 เด็กชายกฤติกูล  ไชยพัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
42 เด็กชายนัธทวัฒน์  พากระโทก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
43 เด็กชายธีรภัทร์  เจริญศิริ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
44 เด็กชายธนพล  พิทยานันท์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
45 เด็กชายณฐกร  วงศาสนธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
46 เด็กชายจีรเมธ  ศรพระอินทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
47 เด็กชายวชิรวิชญ ์  ปินะถา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
48 เด็กชายทักษพล  พลหาวงษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
49 เด็กหญิงภัคธีมา  ตงยิ่งศิริ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
50 เด็กหญิงม่ิงกมล  ศรจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
51 เด็กหญิงปรียนันท์  รัตนาธิวัตร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
52 เด็กหญิงปวันพัสตร์  ดลโสภณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
53 เด็กหญิงณัฐรดา  อันทาน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
54 เด็กหญิงพิมพ์นุช  ศรีสุขพัฒนาชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
55 เด็กหญิงรุจิกาญจน์  บุตรสิงห์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
56 เด็กหญิงธีราพร  ทามเสถียรชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
57 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไพรสินธุ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
58 เด็กหญิงจิตรกัญญา  ทินปราณี  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
59 เด็กหญิงสุภัสสรา  โสนาคา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
60 เด็กหญิงพิฏชญาดา  เพ็ชรศิลา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
61 เด็กหญิงอภิชญา  ฤทธาเจริญกูล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
62 เด็กหญิงกมลพรรณ  ฉวิงวงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
63 เด็กหญิงชาคริยา  ดวงจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
64 เด็กหญิงปราณปรียาช์  บุรินรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
65 เด็กหญิงคุณชัชา  น้อยพลี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
66 เด็กหญิงชนมน  คีรีวัชรินทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
67 เด็กชายชุติพนธ์  โยงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  
68 เด็กชายอัศจรรย์  โชคกลาง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  
69 เด็กชายสหภาพ  เอียการนา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  
70 เด็กหญิงชัญญา  คงถือมั่น โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  
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ล าดับที่ ชื่อ – สุกล โรงเรียน หมายเหตุ 
71 เด็กหญิงปราณิสา  นักปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  
72 เด็กหญิงภูนิษา  ทองบ่อ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  
73 เด็กหญิงอมราพร  รัตนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  
74 เด็กหญิงรักกัญญ์ญา  ศิริเลขอนันต์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  
75 เด็กหญิงชนัญชิดา  มูลแก่น โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  
76 เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  มะหาวงษ ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  
77 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ยังประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  
78 เด็กหญิงจูเลีย  ฟัสเทนไมเออร์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  
79 เด็กหญิงทีน่า  กาแลสซี่ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  
80 เด็กหญิงซาลีน่า  โคริโตวา โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  
81 เด็กหญิงกัญวรา  หลอมประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  
82 เดก็หญิงธวัลรัตน์  รัฐษาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  
83 เด็กหญิงศุภวรรณ  กระดังงา โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  
84 เด็กหญิงเอมมิกา  ฟาวาเจอร์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  
85 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เรืองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  
86 เด็กหญิงญาณิศา  ปานประสิทธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  
87 เด็กหญิงณัฐวดี  โอทารัมย์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  
88 เด็กชายภูชิสส ์ บูรณ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  
89 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรหมเอาะ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  
90 เด็กชายอเล็กซ์  รัฐภูมิ  เดวิส โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  
91 เด็กหญิงณัฐวรา  วรค า โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  
92 เด็กชายภิญโญ  ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  
93 เด็กชายพศิน  ผลวิเศษสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  
94 เด็กชายพิจักษณ์  สมรรถนเรศวร์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  
95 เด็กหญิงคีตกวี  พันธุ์โยศรี โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  
96 เด็กหญิงอันจิลา  ด าเนินงาม โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  
97 เด็กหญิงรสลวดี  ศรีสอง โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี  
98 เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีสอง โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี  
99 เด็กหญิงพิรญาณ์  ประมูลเฉโก โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี  
100 เด็กหญิงกรวรรณ  มะธิตา โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี  
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
101 เด็กหญิงนุสราภรณ์  โพธิ์เข็ฒ โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี  
102 เด็กหญิงกัณยารัตน์  แสนส าอางค์ โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี  
103 เด็กหญิงสุภาวิตา  ศิลสัตย์ โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี  
104 เด็กหญิงศศิกานต์  เดชโคบุตร โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี  
105 เด็กหญิงกานต์มณี  เวหา โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี  
106 เด็กหญิงนาราชา  นอกขุนทด โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี  
107 เด็กหญิงสู่ขวัญ  ปักการะเน โรงเรียนฮ่ัวเคี้ยว  
108 เด็กหญิงกมลวรรณ  เหมนิธิ โรงเรียนฮ่ัวเคี้ยว  
109 เด็กหญิงพิมพ์ชมพู  เรืองอารยะ โรงเรียนฮ่ัวเคี้ยว  
110 เด็กหญิงฐิตาภา  เหลืองอุดมชัย โรงเรียนฮ่ัวเคี้ยว  
111 เด็กหญิงณัฐนันท์  อนันทขาล โรงเรียนฮ่ัวเคี้ยว  
112 เด็กหญิงเอนิกาญร์  วิริยะอ่องศรี โรงเรียนฮ่ัวเคี้ยว  
113 นางสาวปณิตา  จงอ่อนกลาง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  
114 นางสาวจิรวดี  วงเวียน โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
115 นางสาวกานดา  กล่ าดี โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
116 นายจิรภาส  จงอ่อนกลาง โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
117 นายธันวา  นาชัย โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
118 นางสาวตรีชฎา  เกิดแดง โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
119 นางสาวสุกัญญา  ทีลิ้นฟ้า โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
120 นางสาวอารยาภรณ์  สัยยิ่ง โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
121 เด็กหญิงกานต์พิชชา  รอบแคว้น โรงเรียนอนุบาลห้วยราช  
121 เด็กหญิงจอมสุดา  ยิ่งยศศิริโชติ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช  
123 เด็กหญิงนันทิดา  เขียวเข้ม โรงเรียนอนุบาลห้วยราช  
124 เด็กหญิงวรัญญา  สีนวลข า โรงเรียนอนุบาลห้วยราช  
125 เด็กหญิงเขมิกา  ชะรารัมย์ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รูปภาพสถานทีจ่ัดกิจกรรม  
ณ  อาคารวิทยาศาสตร์สิ่งทอ (อาคาร 16 ชั้น 2)   

(ด้านหลังหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ และอาคาร 18 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


