
เด็กชายจิรวัฒน์  โพธิโชติ อนุบาลร้อยเอ็ด 68 1

เด็กหญิงลิลลดา   อมรมรกต ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 67 2

เด็กชายรพีพงศ์   แหล่งสนาม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 67 3

เด็กหญิงสุพัชญา  พลเย่ียม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 67 4

เด็กหญิงมธุว์สิริ   จันโทมุข ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 66 5

เด็กชายอัครวัฒน์  พินยะพงค์ อนุบาลร้อยเอ็ด 66 6

เด็กหญิงกัลยรัตน์  แสนอุ่น อนุบาลร้อยเอ็ด 66 7

เด็กชายเดชพสิษฐ์   คมพิพัฒน์พงศ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 65 8

เด็กชายพัทธนันท์   ชิตทรงสวัสด์ิ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 65 9

เด็กชายรุจิภาส  ตามบุญไกรสร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 64 10

เด็กชายพลกฤษณ์  ผดุงกิจ อนุบาลร้อยเอ็ด 57 11

เด็กหญิงวัฒน์สินี  อาจสมรรถ อนุบาลร้อยเอ็ด 57 12

เด็กหญิงสิรภัทร   พ่ึงสันเทียะ อนุบาลร้อยเอ็ด 56 13

เด็กชายพฤตินันท์   กาญจนวิลานนท์ สตรีศึกษา 56 14

เด็กหญิงธวัลวรัตน์  ศิริสอน อนุบาลร้อยเอ็ด 55 15

เด็กหญิงกชพร   สุขเพสน์ สตรีศึกษา 53 16

เด็กชายธนกฤต  แก่นสิงห์ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 52 17

เด็กหญิงกิตติสิริ  จันโทมุข อนุบาลร้อยเอ็ด 45 18

เด็กชายกรวิชญ์  ปัญญามี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 44 19

เด็กชายภานุพงศ์  บุญเกิด จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 44 20

เด็กชายสมบูรณ์  พลลาภ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 42 21

เด็กชายตริณภักษ์  ฉันทภักดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 39 22

เด็กหญิงญารินดา  พันธ์ชา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 39 23

เด็กหญิงอนุชิฎา  พลรักษ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 37 24

เด็กหญิงพิชชาภา  ดีดวงพันธ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 34 25

เด็กชายชัญพงศ์พัฑธ์  ด้วงกลาง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 34 26

เด็กหญิงเกศแก้ว  ชมภูนิมิตร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 33 27

เด็กหญิงภัทรจาริน  สร้อยอยู่ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 33 28

เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุญสงค์ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 33 29

เด็กหญิงศิริโฉมนภา  โฉลกดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 32 30

เด็กหญิงอริสรา  ทาทัพไทย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 32 31

เด็กชายธนกฤต  ธรรมเสนา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 32 32

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ชิณสิทธ์ิ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 32 33
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เด็กหญิงมยุรินทร์  สงเคราะห์ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 32 34

เด็กชายณัฐพันธ์  จันท์ศรี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 31 35

เด็กชายศักดินนท์  สาสอน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 30 36



เด็กหญิงปณิตา  ศรีเท่ียง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 30 37

เด็กหญิงกุสลินพร  โชคแสน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 30 38

เด็กหญิงธิดารัตน์  บุตรราช สุวรรณภูมิวิทยาลัย 30 39

เด็กหญิงนัฐลดา  รัตนศรี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 30 40

เด็กชายจเด็จ  ส าโรงแสง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 29 41

เด็กชายชิษณุพงศ์  วงษ์จ าปา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 28 42

เด็กชายอัษฎาภรณ์  สิทธิภา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 28 43

เด็กชายฐิติโชติ  สมภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 28 44

เด็กชายศักดิพัฒน์  แก้วป่ิน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 28 45

เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ทะวะลัย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 28 46

เด็กหญิงวราพรรณ  สุขเกิด สุวรรณภูมิวิทยาลัย 28 47

เด็กหญิงณัฐณิชา  ตรีศร จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 28 48

เด็กหญิงศิรินทรา  พาวสูงเนิน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27 49

เด็กชายชุติเทพ  นาคะวงศ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27 50

เด็กหญิงสายธาร  ชดช้อย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27 51

เด็กหญิงปาริชาติ  การบรรจง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27 52

เด็กชายธนกฤต  ช่ืนสุขเกษมกุล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27 53

เด็กชายนนทวัฒน์  สุดชา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27 54

เด็กชายพันธกานต์  กล่ินฟุ้ง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27 55

เด็กหญิงนิรัชพร  แก้วมาตย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27 56

เด็กชายภานรินทร์  เกตุแก้ว จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 27 57

เด็กหญิงเจตน์นิกา  สีหาบุตร จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 27 58

เด็กชายคณิศร  น  ากระจาย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 59

เด็กชายศิริพงษ์  เขตเจริญ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 60

เด็กชายสิริปัญญา อะทาโส สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 61

เด็กหญิงวริชยาดา  เศรษโฐ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 62

เด็กชายเกียรติศักด์ิ  เจริญภักด์ิ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 63

เด็กชายจิรวัฒน์  สงกะสิงห์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 64

เด็กหญิงน  าอิง  แตงอ่อน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 65

เด็กหญิงรวีวรรณ  มีศรีดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 66

เด็กหญิงศิประภา  แสงทอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 67

เด็กหญิงอริสา  ทาทัพไทย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 68

เด็กชายณัฐดนัย  ฮุยเสนา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 69
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เด็กชายกิตติพงษ์  พากเพียร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 70

เด็กชายนฤเบถฐ์  ศรีเทช สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 71

เด็กชายวีระชัช  ศิลธรรม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 72

เด็กหญิงพัชราภา  รักษาภักดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 73

เด็กหญิงวรรณวิษา นาเดียรแนทฮารูดิน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 74

เด็กหญิงกัญญาพร  แก้วกล่ า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 75

เด็กหญิงปารณีย์  เกาทัน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 76

เด็กชายณัฐนันท์  ข าเนตร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 77

เด็กชายศุภวิชญ์  ฝูงสูงเนิน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 78

เด็กหญิงเกษมณี  สุดสาคร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 79

เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีพันธ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 80

เด็กหญิงจิรนันท์  สินวร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 81

เด็กหญิงธารทิพย์  ภูมิสะอาด สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 82

เด็กชายปวเรศ  ใหมค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 83

เด็กชายเกียรติศักด์ิ  วงศ์หล้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 84

เด็กชายธนโชติ  เมืองมาก สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 85

เด็กชายจิรภัทร  แอบสระน้อย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 86

เด็กชายชานุ  ณ สกุล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 87

เด็กชายอติชาติ  แสนค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 88

เด็กหญิงจันทภา  วิชัย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 89

เด็กหญิงพลอยชนก  วงศ์สอน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 90

เด็กชายธนชาติ  วรบุตร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 91

เด็กหญิงเจนจิรา  ไชยหาบุตร  สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 92

เด็กชายอมรเทพ  สวนนอก สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 93

เด็กชายบารมี  มีหินกอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 94

เด็กหญิงกนกวรรณ  เศษสมบูรณ์ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 24 95

เด็กหญิงจิดาภา  แสนมาตย์ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 24 96

เด็กชายญาณวัฒน์  ค ามะณี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 97

เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญประมวล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 98

เด็กหญิงวริศรา  โสระมรรค สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 99

เด็กชายปฏิพัทธ์  ศรีนาทนาวา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 100

เด็กชายสงกรานต์  ผาสวัสด์ิ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 101

เด็กชายเพรียวพันธ์  ลุนลาดชิด สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 102
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เด็กหญิงปาริฉัตร  แผนสันเทียะ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 103

เด็กหญิงรักษิณา  สนหอม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 104

เด็กหญิงสุชานาถ  พิมพ์พงษ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 105

เด็กชายอานนท์  อ้วนสูงยาง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 106

เด็กหญิงชญาน์นันท์  พลนาแค สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 107

เด็กหญิงชนาภา  เมืองหนองหว้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 108

เด็กหญิงจิรนันท์  แปลกสินธ์ิ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 109

เด็กชายศิลายุทธ  แสวง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 110

เด็กหญิงบุษบา  มูลดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 111

เด็กหญิงภัทราภรณ์  สมภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 112

เด็กหญิงเบญจพร  พลหินกอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 113

เด็กชายคมกฤษ  นาวารี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 114

เด็กชายประวีณ  ขานหัวโทน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 115

เด็กชายภูมินทร์  สมบัติวงษ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 116

เด็กหญิงอชิรญา  สีหานาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 117

เด็กหญิงเบญจพร  กันทะ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 118

เด็กหญิงปาลิตตา  วรวงษ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 119

เด็กหญิงธนาภรณ์  ศรีสว่าง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 120

เด็กหญิงวรรณวนิชย์  โปรยทอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 121

เด็กชายจักรี  ไชยพล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 122

เด็กชายปวัน  โพธ์ิสนาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 123

เด็กหญิงจิรภิญญา  ท้าวไธสงค์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 124

เด็กชายวัฒน์ศักด์ิ  เจริญภักด์ิ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 125

เด็กหญิงเรือนขวัญ  สมทรัพย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 126

เด็กหญิงวิภาภรณ์  นามภูมี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 127

เด็กหญิงชนกานต์  ศรีชาลี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 128

เด็กหญิงธนวรรณ  พาลาสี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 129

เด็กหญิงวราลักษณ์  ใจภักดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 130

เด็กชายวัชรพงษ์  ภูสนาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 131

เด็กชายธงไชย  วรรณศรี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 132

เด็กชายศักรินทร์  อธิจร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 133

เด็กชายธัญเทพ  สดใส สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 134

เด็กชายปัณณวัฒน์  ยมรัตน์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 135
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เด็กชายธีรวุฒิ  สังกาวร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 136

เด็กหญิงสิริวรรณ  สุดหล้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 137

เด็กหญิงวริศรา  แก้วจ าปา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 138

เด็กหญิงอรอนงค์  บัวคง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 139

เด็กชายเจตพัฒน์  บุญวรรณ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 140

เด็กหญิงชนากานต์  นามจันทร์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 141

เด็กหญิงฐิติมา  ศรีสมบูรณ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 142

เด็กหญิงภัทรภรณ์  วงเวียน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 143

เด็กหญิงสุภัสสร  อุปชิต สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 144

เด็กชายปฏิพล  ทองจันทร์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 145

เด็กหญิงธนัชพร  เพ็ชรแสวง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 146

เด็กชายอรรณพ  พิมพานิช สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 147

เด็กหญิงตรีรัตน์  เครือแวงมล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 148

เด็กหญิงปานวาด  พลสุวรรณ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 149

เด็กชายธนโชติ พิมตะครอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 150

เด็กหญิงปรายฝน  บุญสิทธ์ิ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 151

เด็กชายเข่ือนเพชร  ทองแม้น สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 152

เด็กชายพีรภัทร  ศรีโมรา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 153

เด็กหญิงไอลัดดา  อ ามะเหียะ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 154

เด็กชายมินธาดา  แก้วค าไสย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 155

เด็กชายอนุรักษ์  เติมสุข สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 156

เด็กหญิงศิริกานต์  คงชีวะ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 157

เด็กหญิงนิติพร  อวยพร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 158

เด็กหญิงมลัยพร  นันทไสย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 159

เด็กหญิงเก็จแก้ว  ผานัด สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 160

เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศรีวงศ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 161

เด็กหญิงพลอยลักษณ์  ผลอวยพร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 162

เด็กหญิงพัชราภา  สงนอก สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 163

เด็กหญิงชุติมาพร  เชิดฉาย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 164

เด็กชายสุวัฒน์  อภิปัญญาโชติ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 165

เด็กหญิงวรัทยา  พูลสวัสด์ิ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 166

เด็กชายวรากร  ติวันตะ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 167

เด็กหญิงกัลยา  แจ้งตระกูล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 168
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เด็กหญิงนันท์นภัส  จูงวงษ์สุข สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 169

เด็กหญิงปิยธิดา  บุญม่วงมา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 170

เด็กชายพีรพัฒน์ ปะพะลา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 171

เด็กชายภูตะวัน  โพธ์ิกระสงข์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 172

เด็กชายนราธิป  เกศา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 173

เด็กหญิงศดานันท์  พาเจริญ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 174

เด็กชายภัคพล  สุงิ วงาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 175

เด็กชายวิษณุ  วงค์หินกอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 176

เด็กหญิงศราวดี  สวยดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 177

เด็กชายภูมิภัทร  ดีปัญญา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 178

เด็กหญิงอริสรา  ค าสีมา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 179

เด็กหญิงปาลิตา  ค าภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 180

เด็กชายศรายุทธ  พรหมสุริยากร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 181

เด็กหญิงลลิตา  แซ่อุ้ย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 182

เด็กหญิงศุภัชญา  กาแก้ว สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 183

เด็กหญิงกานต์รวี  จันทร์หา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 184

เด็กหญิงปิยนุช  พิมพ์หนองหว้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 185

เด็กชายกิตติพงษ์  สีเท่ียง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 186

เด็กชายวัชรพล  ภูสนาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 187

เด็กชายธนากร  ประจิตร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 188

เด็กหญิงศศินิภา  ทองวิเศษ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 189

เด็ฏชายณัฐกฤต  ค าบุศย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 190

เด็กหญิงศิริพร  นามบุตรดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 191

เด็กหญิงศศิวิมล  สุขหนองโปร่ง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 192

เด็กหญิงศิรดา  มาลี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 193

เด็กชายสุกฤษฎ์ิ  พันธ์หนองหว้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 194

เด็กหญิงพิชญธิดา  ค าสระคู สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 195

เด็กหญิงศิรปภาภรณ์  แสงสุด สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 196

เด็กชายจตุรวิชญ์  บุญถม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 197

เด็กชายวสุพล  สีดาว สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 198

เด็กหญิงกัญญารัตน์  พีรพงศ์ศิลป์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 199

เด็กหญิงบุญนุช  ผลาผล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 200

เด็กชายชาญชัย  ไพบูลย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 201
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เด็กหญิงวรัญญา  ทีน  าค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 202

เด็กชายกฤตภัค  อุดชา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 203

เด็กชายณภัทร  ทองศรี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 204

เด็กชายปุระเชด  หลงภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 205

เด็กชายพงศธร  คานทอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 206

เด็กชายธนกร  น  าค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 207

เด็กชายปีรติ  อังคะ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 208

เด็กชายอาทิตย์  ฤทธาพรม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 209

เด็กชายฤชา  แสนศรีจันทร์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 210

เด็กชายนันทิพัฒน์  พันธ์ุพาญิชย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 211

เด็กหญิงนัสติการ  ชมชาติ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 212

เด็กหญิงนิชุตา  แสงสงค์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 213

เด็กหญิงศิรินภา  ศรีรัตนพันธ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 214

เด็กชายฉัตรมงคล  จันดาหงษ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 215

เด็กชายพงศธร  ค าภูเมือง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 216

เด็กหญิงกรณ์ภัสสรณ์  แสนบุญมี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 217

เด็กหญิงพรรณวษา  อ่อนสองชั น สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 218

เด็กหญิงเพชรดวงตา สุขยานุดิษฐ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 219

เด็กชายไชยวัฒน์ ขัดกัน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 220

เด็กหญิงชนาภา  วลัยศรี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 221

เด็กหญิงขวัญนภา  ศรีบัวไทย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 222

เด็กหญิงศศิประภา  จันทร์ปรุง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 223

เด็กชายธนากร  พลหินกอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 224

เด็กชายปิยพงษ์  ผ่องสุข สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 225

เด็กชายวันปิยะ  ช่อรักษ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 226

เด็กชายคณาธิป  พันธุชา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 227

เด็กหญิงธิญาดา  ชุยคง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 228

เด็กหญิงดาราวดี  ชาวโพนทัน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 229

เด็กชายธนาธร  จันทร์หอม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 230

เด็กชายธนวัฒน์  สมวงศ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 231

เด็กชายธรานนท์  เมืองวงษ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 232

เด็กชายณภัทร  ดงพักกิจ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 233

เด็กหญิงธวัลกร  จันทร์เพชร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 234
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เด็กชายพิทยา  มะกอกนา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 235

เด็กหญิงณัฐกานต์  สนิทพจน์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 236

เด็กหญิงอนุสรา  นันทชาติ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 237

เด็กชายวราเทพ  ชุยคง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 238

เด็กหญิงสุกัญญา  บัวขาว สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 239

เด็กหญิงศศิกานต์  สระแก้ว สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 240

เด็กหญิงวิไลลักษณ์  นามภูมี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 241

เด็กชายธนภูมิ  คล่องแคล่ว สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 242

เด็กชายธีราพร  ใหม่ยานิช สุวรรณภูมิวิทยาลัย 14 243

เด็กชายทวีศักด์ิ สายพรมมา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 14 244

เด็กชายวีรภัทร์  ทรงกรวด สุวรรณภูมิวิทยาลัย 14 245

เด็กหญิงพัชรินทร์  รอบคอบ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 14 246

เด็กชายกาลชัย  ศรีบัวลา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 14 247

เด็กหญิงณัฐทิชา  นพชัย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 14 248

เด็กชายถิรวัฒ์  เนตรวงค์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 13 249

เด็กหญิงกัตติกา  ศรีบุญจันทร์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 13 250

เด็กชายพีรพงษ์  สมอาสา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 12 251

เด็กชายปานทอง  มีหินกอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 12 252

เด็กหญิงอริสา  ทองหล้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 11 253

เด็กชายสิทธิชัย  สืบเหล่างิ ว สุวรรณภูมิวิทยาลัย 11 254

เด็กชายวีรภัทร  นามไธสง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 255 ขาดสอบ

เด็กชายอมรเทพ  พันธุชา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 256 ขาดสอบ

เด็กหญิงปณิตา  พูลศรี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 257 ขาดสอบ

เด็กชายณัฐวุฒิ  รักธรรม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 258 ขาดสอบ

เด็กชายพีรพัฒน์  ทองดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 259 ขาดสอบ

เด็กชายรัฐภูมิ  แป้นแก้ว สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 260 ขาดสอบ

เด็กหญิงณัทปพร  ศรีพลี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 261 ขาดสอบ

เด็กชายชลิต  เภาพาส สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 262 ขาดสอบ

เด็กชายบุรพล  ศิริเวช สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 263 ขาดสอบ

เด็กชายกิตติศักด์ิ  ลวงหอม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 264 ขาดสอบ

เด็กชายเขตโสภณ  สุทธิสาร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 265 ขาดสอบ

เด็กชายจิรายุส์  เขียวสนาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 266 ขาดสอบ

เด็กหญิงปิยทัศน์  หนองหาร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 267 ขาดสอบ

แบบสรูปผลคะแนนแข่งขันวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ( SW TEST OF English Proficiency) คร้ังท่ี 3

สอบวันอาทิตย์ ท่ี 7  กรกฎาคม 2562  เวลา 09.00-11.00 น. สนามสอบโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

ช่ือ-สกุล โรงเรียน คะแนนท่ีได้ อันดับ หมายเหตุ



เด็กหญิงภัทร์ธะนิฐา  ทองพิทักษ์ สุววรณภูมิพิทยไพศาล 0 268 ขาดสอบ


