
เด็กหญิงวสุธิดา  วรภูมิ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 68 1

เด็กหญิงลิลลดา   อมรมรกต ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 68 2

เด็กหญิงธนาพร  อนันเอ้ือ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 66 3

เด็กชายรพีพงศ์   แหล่งสนาม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 66 4

เด็กชายคุณชนิต   ด้วงปลี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 63 5

เด็กชายธนภัทร  อนันเอ้ือ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 62 6

เด็กหญิงมธุว์สิริ   จันโทมุข ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 62 7

เด็กหญิงสุพัชญา  พลเย่ียม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 61 8

เด็กหญิงณภัทร   พึงสันเท่ียะ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 58 9

เด็กหญิงกชกร   ธงศรี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 58 10

เด็กหญิงเปรมิกา  หงษ์ทะนี จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 55 11

เด็กหญิงวรัญญา  แพงทิพย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 53 12

เด็กชายกิตติชัย  หงษ์โสดา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 49 13

เด็กหญิงสิรภัทร   พึงสันเทียะ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 49 14

เด็กหญิงจุฑามาศ  แก่นกระโทก สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 44 15

เด็กหญิงสุพรรษา  มืดทับไทย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 44 16

เด็กหญิงฟ้าใส  แสนม่ัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 44 17

เด็กหญิงวรางคณา  ศรีแสง จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 44 18

เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ยอดสง่า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 43 19

เด็กชายพนธกร  กลมกูล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 41 20

เด็กหญิงวิภาดา  วินทะไชย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 41 21

เด็กหญิงอนัญญา  งอมสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 38 22

เด็กชายธนกร  เรืองจันทร์ ยโสธรพิทยาคม 38 23

เด็กหญิงภัทราพร  น้อยแสง จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 36 24

เด็กชายณัฐธพัฒน์  สายเช้ือ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 35 25

เด็กหญิงปรางค์แสน  แสนปาง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 34 26

เด็กชายศิริโชค  แสงงาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 33 27

เด็กหญิงนภาพร  ทองดา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 33 28

เด็กหญิงประกายฟ้า  จตุพรม จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 32 29

เด็กชายก้องภพ  ศิลาเณร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 32 30

เด็กหญิงวิภาดา  แสงทอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 31 31

เด็กชายณัฐภัค  เลย์ไธสง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 30 32
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เด็กชายธนวัฒน์  แสวงดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 30 33

เด็กหญิงศศิกานต์  ดวงวิไล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 30 34

เด็กหญิงศวิตา  ธรรมวิเศษ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 30 35

เด็กหญิงขวัญจิรา  บัวทุม จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 30 36

เด็กหญิงนัชชา  สุดสังข์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 30 37

เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มะลิซ้อน จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 30 38

เด็กชายพีรพัฒน์  วงค์อามาตย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 29 39

เด็กหญิงสลิลทิพย์  สารพัฒน์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 29 40

เด็กหญิงศิรประภา  นามสิมมา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 29 41

เด็กหญิงอารยา  ท ามิภักดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 29 42

เด็กหญิงปาลิตา  อาจพรม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 29 43

เด็กชายจตุพล  พันธ์ส าโรง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 28 44

เด็กชายจิรภัทร  จ าปาหล้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 28 45

เด็กหญิงสภัสรา  ลับจุลพล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 28 46

เด็กหญิงอรัญญา  ค าผง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 28 47

เด็กชายอนันดา  มัติศิลปิน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 28 48

เด็กหญิงวนัสนันท์  สุขเสมอ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 28 49

เด็กหญิงจิรัฐติกาล   แพนภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 28 50

เด็กหญิงอัฐภิญญา  บุตรสุข สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 28 51

เด็กหญิงมัณฑนา  ศรีค านวน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27 52

เด็กชายธีรศักด์ิ  อ่อนหา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27 53

เด็กหญิงพฤกษ์ลดา  แสนเวียงจันทร์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27 54

เด็กหญิงจุฬารัตน์  โยลัย จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 27 55

เด็กชายพงศกร  ศรีภักดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 27 56

เด็กชายรพี  อ่อนสองช้ัน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27 57

เด็กชายวีรภัทร  วาหา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 58

เด็กหญิงวรัญญา  มูลสาร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 59

เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดวงพรมหาสกุล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 60

เด็กชายปฏิภาณ  ภาสวัสด์ิ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 61

เด็กหญิงขจารินทร์  วรรณค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 62

เด็กชายณัฐวุฒิ  ค าสอน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 63

เด็กหญิงเพชรลัดดา  คงสิงห์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 64
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เด็กชายธีรภัทร  อุตะมา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 65

เด็กหญิงธนัชชา  แก้วเสนา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 66

เด็กหญิงปรียาวิลีย์  ภิบาล จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 26 67

เด็กหญิงต้องรักษ์  เลิศพันธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 26 68

เด็กหญิงสโรชา  อ่อนสองช้ัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 26 69

เด็กหญิงกัลยากร  พลดอน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 70

เด็กหญิงสุภัสตรา  รัตนพิชัย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 71

เด็กหญิงอ้อม  ทองทิพย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 72

เด็กชายธนากร  น้ าค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 73

เด็กหญิงธนิดา  พลเย่ียม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 74

เด็กหญิงจิดาภา  สาหินกอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 75

เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญกันยา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 76

เด็กหญิงปกีรนันท์  ร่ืนเริง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 77

เด็กหญิงศศิริพร  ถ่ีถ้วน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 78

เด็กชายพงศธร  ยอดม่ิง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 79

เด็กหญิงปาริญา  บานพับทอง จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 25 80

เด็กชายธีรวัจน์  ประมวลศิลป์ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 25 81

เด็กชายปพน  แก้วมะณีชัย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 82

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ น ้ากระจาย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 83

เด็กชายธวัชชัย  ถาวัลย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 84

เด็กชายกฤตเมธ  วลัยศรี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 85

เด็กหญิงโสภิตา  โยธา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 86

เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สิมมา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 87

เด็กชายณัฐภัทร  กาสิงห์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 88

เด็กหญิงณิรัญตรี  ดีสองช้ัน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 89

เด็กชายกิตติศักด์ิ  สุดชาลี    สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 90

เด็กชายชัชฌานนท์  แก้วไผ่ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 91

เด็กหญิงณัฐธิดา  อุตรา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 92

เด็กหญิงอรจิรา  แสนทิพย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 93

เด็กชายรัฏภูมิ  พันธ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 94

เด็กชายธรรมนูญ  บุราญนอก สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 95

เด็กหญิงจรรยาพร  กงใจ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 96
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เด็กหญิงปนัดดา  นาคเสน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 97

เด็กหญิงพรพิมล  แสนเขียว สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 98

เด็กหญิงปราณปรียา  เชิงหอม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 99

เด็กหญิงอรไพลิน  มาหินกอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 24 100

เด็กหญิงจิตรัตน์ดา  แสนค า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 24 101

เด็กหญิงนปภา พิมพ์วาปี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 102

เด็กชายถิรวุฒิ  เสนาภักดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 103

เด็กหญิงพัณณิตา  พลอาจ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 104

เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ทองใบใหญ่ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 105

เด็กชายกุลนันท์  ทองไชย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 106

เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ผลาผล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 107

เด็กหญิงจิรัชญา  เศษโฐ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 108

เด็กชายจักรินทร์  ต้อนสุกรี  สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 109

เด็กชายเมธี  ผลาผล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 110

เด็กหญิงชญาภา  อุดพ้วย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 111

เด็กหญิงสุภาพร  โพธ์ิสระคู สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 112

เด็กชายเดชา  อาจเดช   สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 113

เด็กหญิงธัญยพร  อังคนิช สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 114

เด็กหญิงมยุรฉัตร  บุญถม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 115

เด็กชายจิรโชติ  สีนาดนาวา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 116

เด็กชายธีรภัทร  พนมเขต สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 117

เด็กชายอรรถพันธ์  บุญกลาง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 118

เด็กหญิงชนาพร  ธรรมเสนา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 119

เด็กหญิงวรนุช  โทขันธ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 120

เด็กหญิงนิภาพร ทองหนองบัว สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 121

เด็กหญิงกัลยกร ชาลีรัตน์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 122

เด็กชายสมพร พุฒตาล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 123

เด็กชายอรรถพล  อาจหนองหน้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 124

เด็กชายวีรวัฒน์  เตณะวัฒน์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 125

เด็กหญิงสุภาพร  องค์โฆษิต สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 126

เด็กหญิงอรอุมา  ลามนต์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 127

เด็กชายวีระชัย  ครองยุทธ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 128
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เด็กชายธีรยุทธ  มาห้างหว้า   สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 129

เด็กหญิงเจษฎาพร  เศรษโฐ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 130

เด็กหญิงชลธชา  มาตย์จันทร์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 131

เด็กหญิงมุฑิตา  หงษ์ทอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 132

เด็กชายธนเดช  เหล่าสมบัติ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 133

เด็กหญิงพัชรินทร์  เหลือล้น สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 134

เด็กหญิงวิจิตรา  พลอาจ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 135

เด็กชายกันต์อเนก  สุทธิ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 136

เด็กชายไกรวิน  โตะเซ็น สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 137

เด็กหญิงสุภัทรา  ลูกอินทร์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 138

เด็กหญิงปพิชญา  สุระโส สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 22 139

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศักด์ิค้าดวง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 140

เด็กหญิงศศินันท์ ทิพวารี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 141

เด็กชายธนพล  พุฒตาล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 142

เด็กชายสรยุทร  ทองทิพย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 143

เด็กชายศิริชัย  วุฒิยา    สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 144

เด็กหญิงนภสร  สังข์ทอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 145

เด็กชายธัญญา  สิทธิศรี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 146

เด็กหญิงกัลยรัตน์  อังคะ  สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 147

เด็กชายณัฐวงศธร  วิชัย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 148

เด็กหญิงจิราพร  พลสิม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 149

เด็กชายบารมี  ชูรัตน์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 150

เด็กชายครรชิต  จันทวี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 151

เด็กชายเกียรติศักด์ิ  บุญภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 152

เด็กชายนวพล  เทียมค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 153

เด็กหญิงกุลณัฐ  โพธิสอน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 154

เด็กหญิงขวัญฤทัย  สมสมัย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 155

เด็กหญิงศิริวรรณ  ละอองศรี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 156

เด็กชายกิตติกร  สุดชารี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 157

เด็กชายรพีพงษ์  มณีวรรณ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 158

เด็กหญิงสุภาพร  ชมชิด สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 159

เด็กหญิงชุติกาญจน์ กันทะวัง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 160
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เด็กหญิงวรนุช ขานน ้าค้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 161

เด็กชายระพีวิช  เกิดแย้ม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 162

เด็กชายชัยวัฒน์  เพชรดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 163

เด็กชายอนุวัฒน์  ผลาผล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 164

เด็กหญิงวรัญญา  เวียงค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 165

เด็กชายธนโชติ  พันธะมา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 166

เด็กชายรัชชานนท์  กองนิล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 167

เด็กหญิงวิภาดา  ส าสารี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 168

เด็กชายณัฐพล  นันโท สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 169

เด็กชายนพวรรณ  มาตย์สาลี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 170

เด็กชายขวัญชัย  ศรีภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 171

เด็กชายเจษฎาพร  จันทราช สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 172

เด็กชายรัตนชาติ  เทพวงศ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 173

เด็กหญิงญาณิศา  แสนกล้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 174

เด็กหญิงรัชดาภรณ์  สังสุดชา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 175

เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โคตะมูล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 176

เด็กหญิงวิภาดา  สนิทพจน์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 177

เด็กหญิงอมรรัตน์  หนองประทุม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 178

เด็กชายพงศกรณ์  จันทร์คูเมือง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 179

เด็กหญิงจิรพัชร  วงค์น้ าค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 180

เด็กหญิงณัฐทิชา  พร้อมบัวป่า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 181

เด็กหญิงรัชนก  ทาโพนงาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 182

เด็กหญิงศิรินภา  สุวรรณธาดา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 183

เด็กหญิงเกวลิน  สุขดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 184

เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 185

เด็กหญิงอมราพร  ชุมพล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 186

เด็กหญิงชญา  จุลบุรมย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 20 187

เด็กหญิงกมลชนก ด้าข้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 188

เด็กชายสันต์หทัย  มะกอกนา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 189

เด็กหญิงพีรยา  สุดพังยาง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 190

เด็กหญิงวริษา  นิค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 191

เด็กหญิงผกามาศ  แถบมูล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 192
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เด็กหญิงวรรณวิสา  สังสุดชา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 193

เด็กหญิงพรสรวง  พูลภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 194

เด็กหญิงวริศรา  ล้ าเลิศ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 195

เด็กหญิงสุดารัตน์  ปาโสม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 196

เด็กหญิงชวัลลักษณ์  สายเช้ือ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 197

เด็กหญิงพิชญา  สีดาแก้ว สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 198

เด็กหญิงนันท์นภัส  ธนะทรัพย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 199

เด็กหญิงนภัสวรรณ เชียงภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 200

เด็กชายกิตติโชติ  เชื อจีน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 201

เด็กหญิงน้ าหน่ึง  ร่ืนมาลี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 202

เด็กหญิงลลิตภัทร  เล่ือมเงิน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 203

เด็กชายรฐนนท์  ต้นหง่าย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 204

เด็กชายทิวากร  สอนวิชา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 205

เด็กหญิงสุกัญญา  แสงทอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 206

เด็กหญิงปทิตตา  วรรณูปถัมภ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 207

เด็กชายรพีภัทร  มณีวรรณ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 208

เด็กหญิงวาสิตา  ภาสองช้ัน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 209

เด็กหญิงหทัยรัตน์  ศรีเนตร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 210

เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จ าปาไชย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 211

เด็กชายเกรียงพสิษฐ์  นรรัตน์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 212

เด็กหญิงปวีณา  เทียมปาก จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 18 213

เด็กชายปลายตระการ  แสนปาง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 214

เด็กหญิงดลยา วงศ์มะเอ่ียม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 215

เด็กชายธนพล  แก้วโพนงาม      สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 216

เด็กหญิงชนันยา  อินทชัย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 217

เด็กชายธนภัทร  พลอนันต์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 218

เด็กชายพงศธร  ติดชม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 219

เด็กหญิงกมลพรรณ  ทับผา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 220

เด็กหญิงพัตรพิมล  ธรรมรักษ์  สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 221

เด็กหญิงญัชชา  ดอลทราย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 222

เด็กหญิงบัณฑิตา  หาวิลี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 223

เด็กหญิงพัชรินทร์  สีนิล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 224
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เด็กหญิงพิชญา  ผลาผล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 225

เด็กหญิงสุภาพร  เคนสุข สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 226

เด็กหญิงวราวรรณ  เชิงหอม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 227

เด็กหญิงธัญญรัตน์  ม่ันศักด์ิ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 228

เด็กหญิงฐิตินันท์  แก่วภูมิแห่ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 229

เด็กหญิงสุภัสสร สุขสุวรรณ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 230

เด็กชายพิสิษฐ์  ทรงศรี  สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 231

เด็กชายวรพล  เกษแก้วเกียง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 232

เด็กหญิงกัญญาณัฐ  การฟุ้ง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 233

เด็กหญิงกัลยารัตน์  ทองดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 234

เด็กหญิงธัญภรณ์  บุญเบ้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 235

เด็กหญิงอาริภา  พุฒตาล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 236

เด็กหญิงพิชชาพร  เจริญสุข สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 237

เด็กชายธเนตร บัวสูง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 238

เด็กชายรัฐพล  บุญล้อม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 239

เด็กชายอรรถศักด์ิ  ศรีภูมิ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 240

เด็กหญิงวนันชนก เพชรสวาย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 241

เด็กชายกฤษณพัฒน์  ศิลาทะ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 242

เด็กชายนฤภร  หลังชล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 243

เด็กชายศตวรรษ  ศรีหนองหว้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 14 244

เด็กชายชุติพนธ์ิ  แผลงฤทธ์ิ       สุวรรณภูมิวิทยาลัย 14 245

เด็กหญิงอรัชพร  ช้อนพิมาย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 14 246

เด็กหญิงกรรณิการ์  ต้นค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 14 247

เด็กหญิงขนิษฐา  อุ่นน้ าเท่ียง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 13 248

เด็กชายณัฐพล  หอมภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 13 249

เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดีบุกค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 12 250

เด็กชายภัทรวงค์ชัย  ภูษณะภัทร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 11 251

เด็กหญิงกอบกุล เสนาบูรณ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 252 ขาดสอบ

เด็กหญิงชลาลัย โกสัสโพธ์ิ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 253 ขาดสอบ

เด็กหญิงพิชญธิดา ดีพลงาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 254 ขาดสอบ

เด็กชายอนุศิษฏ์  ปีเจริญ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 255 ขาดสอบ

เด็กชายฑีฆายุ  สุภะเสถียร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 256 ขาดสอบ
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เด็กชายอัมรินทร์  ภูขุมดิน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 257 ขาดสอบ

เด็กหญิงม่ิงกมล  ลมสมบุตร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 258 ขาดสอบ

เด็กชายสุรพล  แสวง         สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 259 ขาดสอบ

เด็กชายอภิชัย  โสภัย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 260 ขาดสอบ

เด็กชายกฤษฎา  สิงคาร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 261 ขาดสอบ

เด็กชายภัทรพล  มาดล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 262 ขาดสอบ

เด็กหญิงกฏชมล  สุจิตโต สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 263 ขาดสอบ

เด็กหญิงเกวลิน  ธรรมนาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 264 ขาดสอบ

เด็กชายณัฐวุฒิ  พุฒดีมี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 265 ขาดสอบ

เด็กชายพิทักษ์  พันธ์ดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 266 ขาดสอบ

เด็กชายรัฐภูมิ  ปัจจุโส สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 267 ขาดสอบ

เด็กชายคมชิต  บุญประเทศ    สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 268 ขาดสอบ

เด็กชายกวินภพ  จุลเสริม   สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 269 ขาดสอบ

เด็กชายก้องเกียรติ  บุญเบ้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 270 ขาดสอบ

เด็กชายชินดนัย  สีนิล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 271 ขาดสอบ

เด็กชายณัฐพล  แสนคาร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 272 ขาดสอบ

เด็กชายณัฐพล  ดวงเดียว สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 273 ขาดสอบ

เด็กชายทรัพย์ทวี  ศรีปัตตา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 274 ขาดสอบ

เด็กชายธนกร  ผุดบัวตง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 275 ขาดสอบ

เด็กชายณเรนทร์ฤทธ์ิ  ทองมาก สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 276 ขาดสอบ

เด็กชายมงคล  พยัฆษา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 277 ขาดสอบ

เด็กชายรชฏ  เจริญทัศน์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 278 ขาดสอบ

เด็กชายรัฐภูมิ  พลหินกอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 279 ขาดสอบ

เด็กชายรุ่งอรุณ  โสภากันต์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 280 ขาดสอบ

เด็กชายวรภพ  บุญมี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 281 ขาดสอบ

เด็กชายวีระโชติ  ดีสองช้ัน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 282 ขาดสอบ

เด็กชายอภินัทร์  ทุมจาน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 283 ขาดสอบ

เด็กชายเอกรัฐ  พลขันธ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 284 ขาดสอบ

เด็กชายปิยะบุตร  ศิริวรรณทรัพย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 285 ขาดสอบ

เด็กหญิงวราพร  ผลาผล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 286 ขาดสอบ

เด็กชายอภิสิทธ์ิ  แพนภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 287 ขาดสอบ

เด็กหญิงชนิดาภา  ชาตาสุ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 288 ขาดสอบ
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เด็กหญิงกฤติมุข  ณ นครพนม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 289 ขาดสอบ

เด็กชายพีรภัทร  ช่ืนเฉลา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 290 ขาดสอบ

เด็กชายกันยกฤต  จ าปาทอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 291 ขาดสอบ

เด็กชายศุภกิตต์ิ  ยางงาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 292 ขาดสอบ

เด็กชายธนภูมิ  สร้อยสองช้ัน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 293 ขาดสอบ

เด็กชายพัชรพล  งาสาร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 294 ขาดสอบ

เด็กชายไพบูลย์  ไชยศรีรัมย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 295 ขาดสอบ

เด็กชายวรเดช  สูงห้างหว้า  สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 296 ขาดสอบ

เด็กชายเจตวีร์  ภูมิประเทศ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 297 ขาดสอบ

เด็กชายณัฐชนน  อ่อนหา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 298 ขาดสอบ

เด็กหญิงณัชชา  สุดสังข์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 0 299 ขาดสอบ

เด็กหญิงสิตานัน  เขตวริศ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 0 300 ขาดสอบ

เด็กหญิงวราภรณ์  สมประสงค์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 0 301 ขาดสอบ

เด็กหญิงปริญญา   สีใส สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 0 302 ขาดสอบ


