
เด็กหญิงพิยดา   เอกอมร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 62 1

เด็กหญิงปพิชญา   สมทรัพย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 61 2

เด็กชายภาณุศร   จึงสวัสด์ิมีชัย พระกุมารร้อยเอ็ด 61 3

เด็กหญิงณัสณิชา   วินทะไช สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 57 4

เด็กชายธนภัทร  อนันเอ้ือ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 56 5

เด็กชายพัทธนันท์   ชิตทรงสวัสด์ิ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 53 6

เด็กหญิงณภัทร   พ่ึงสันเท่ียะ อนุบาลร้อยเอ็ด 47 7

เด็กหญิงธนาพร  อนันเอ้ือ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 47 8

เด็กหญิงภัควลัญชญ์   ศิริสอน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 46 9

เด็กหญิงวีรวดี   สังข์ชุม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 46 10

เด็กหญิงลิลลดา   อมรมรกต ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 45 11

เด็กชายศุภพิชญ์   อุดม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 43 12

เด็กชายกรวิชญ์   พิลาภ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 42 13

เด็กหญิงสุภมาศ  เกิดผล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 41 14

เด็กหญิงมธุว์สิริ   จันโทมุข ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 41 15

เด็กชายปิยะบุตร   ภูภักดี จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 40 16

เด็กหญิงกชพร   สุขเพสน์ สตรีศึกษา 39 17

เด็กหญิงศรัณย์ภัทร   จันทร์เพ็ง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 37 18

เด็กหญิงกัญญาพัชร  จิตจ านงค์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 36 19

เด็กหญิงอริศรา   วงษ์สนิท จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 35 20

เด็กหญิงฐิตาพร   ขยันชม จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 35 21

เด็กหญิงสุพัชญา  พลเย่ียม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 35 22

เด็กหญิงพิมพ์วรีย์   แพงศรี จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 34 23

เด็กหญิงรุ่งตะวัน   ค าภูเมือง จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 33 24

เด็กหญิงกัลยา   นรินทร์วงษ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 33 25

เด็กหญิงภักกพิมล   อินทร์ศรีเมือง จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 32 26

เด็กหญิงวันวิสา   ธรรมิภักด์ิ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 31 27

เด็กชายรัฐศาสตร์   ตรีศร จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 31 28

เด็กชายวัชรพงค์   ปรีชา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 30 29

เด็กหญิงปภาวรินทร์   โพธ์ิสนาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 30 30

เด็กหญิงสิริกร   ชคัตตรัย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 30 31
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เด็กหญิงวราภรณ์  สมประสงค์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 30 32

เด็กหญิงสิรภัทร   พ่ึงสันเทียะ อนุบาลร้อยเอ็ด 30 33

เด็กชายณัฐพงศ์   สองค าแสง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 29 34

เด็กหญิงพิมพิศา   ไชยด า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 29 35

เด็กหญิงธมนวรรณ   จันทร์เพชร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 29 36

เด็กชายธนพัฒน์   พรมเฟ้ือย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 29 37

เด็กหญิงสุธาสินี   สมสุข จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 29 38

เด็กหญิงสุชาวดี   ต้ังใจซ่ือ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 28 39

เด็กชายคมทัช   สุนทรบุญ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 28 40

เด็กชายเผ่าเทพ   สุทธิสนธ์ิ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 28 41

เด็กชายวายุพัฒน์   รู้ตากแดด สุวรรณภูมิวิทยาลัย 28 42

เด็กหญิงอภิชญา   ลาสอน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 28 43

เด็กหญิงวิภาวนี   นามมะลัย จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 28 44

เด็กชายตะวัน   นามโสม จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 28 45

เด็กชายอิงค์ณภัทร  สีหานาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 28 46

เด็กหญิงพอชม  วังภูษา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 28 47

เด็กหญิงกมลเนตร   น้อยจันทึก สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27 48

เด็กหญิงสุกัลยา   ข่าขันมะลี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27 49

เด็กชายสิปปกร   ว่องเพชรชัย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27 50

เด็กหญิงญาณิศา   ศรีคลัง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27 51

เด็กหญิงอรนิภา   ศิริชัยราวรรณ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 27 52

เด็กชายปิยวัฒน์   เทียมปาก จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 27 53

เด็กชายภูมิรินทร์    ศิริศาสตร์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 54

เด็กหญิงโสภิตนภา   บุบผาสังข์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 55

เด็กหญิงลัดดา   ค ากองเก่ิง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 56

เด็กชายยุทธนันท์   เช้ือสระคู สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 57

เด็กชายนฤมิตร   วีระโภชน์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 58

เด็กชายปารเมศ   สีหานาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 59

เด็กชายพีรภัทร   จันทร์ภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 60

เด็กชายพีรวิชญ์    ค าแสน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 61

เด็กหญิงกัญญาณัฐ   พรสงวน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 62
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เด็กหญิงญาณิศา      ตรีสอน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 63

เด็กหญิงปาริชาติ  เสน่ห์วงค์ ประทุมรัตต์พิทยาคม 25 64

เด็กชายนันทพงศ์  จันทร์สระคู สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 65

เด็กหญิงณัฐธยาน์   จ าปาค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 66

เด็กชายนภัสกร   ดีสองช้ัน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 67

เด็กหญิงกวินธิดา   ผลาผล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 68

เด็กชายจิรายุ   หม่ืนหาวงค์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 69

เด็กชายธนพล   ค าวงศา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 70

เด็กหญิงวิริยา   บุญสม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 71

เด็กชายอดิศักด์ิ   ยางเพชร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 72

เด็กชายอรรถพร   พรหมราช สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 73

เด็กหญิงสาธิตา   ขันเพีย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 74

เด็กหญิงอาริสา   พลอาสา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 75

เด็กหญิงจิรชนก   คงแสนค า จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 24 76

เด็กหญิงชญาดา  ปักเขมายัง ประทุมรัตต์พิทยาคม 24 77

เด็กชายกมลศักด์ิ   จันทร์ทอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 78

เด็กชายชยพล   โสมเกษตรินทร์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 79

เด็กชายก้องเกียรติ   วรรณมหินทร์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 80

เด็กชายธนากร   บูรณะวรศิลป์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 81

เด็กชายสรยุทธ   สาสนาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 82

เด็กหญิงโยธกานต์    สีหัวโทน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 83

เด็กชายธนวัฒน์    วังสนาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 84

เด็กชายรุจิภาส    ศรีโคตร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 85

เด็กหญิงอรัญญา   นาวงค์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 86

เด็กหญิงชวัลลักษณ์   อ ามะเหียะ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 87

เด็กหญิงปานดาว      ดาน้ าค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 88

เด็กหญิงภัทรลดา   ปัจจัยคา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 23 89

เด็กหญิงอรทัย   สอนคูณ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 90

เด็กหญิงอารีรัตน์   นวลแย้ม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 91

เด็กชายรัตนพล   มะโน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 92

เด็กชายอธิรักษ์   พลขันธ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 93
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เด็กชายนครินทร์   ศรีภู สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 94

เด็กชายปฏิภาณ   ผดุงรัตน์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 95

เด็กชายอรรถพร   สอนศรี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 96

เด็กหญิงธิดากาญจน์     จุนทวิเทศ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 97

เด็กหญิงณัฏฐญา   ทองน้ าเท่ียง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 98

เด็กหญิงนันทนัช   พิมรัตน์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 99

เด็กหญิงพัทธนันต์   เพ็งน้ าค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 100

เด็กชายจตุพร   พาพานต์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 101

เด็กหญิงนัฐฐาพร   วรรณภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 102

เด็กหญิงทิพากร   ซ้อนเพชร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 22 103

เด็กชายอรรถพล  แก้วภักดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 104

เด็กหญิงยถาวดี   พัฒโท สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 105

เด็กชายพีระดนย์   ชัยพิมพา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 106

เด็กชายก้าวตะวัน   บุญมี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 107

เด็กชายพงศกร   สอนสนาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 108

เด็กชายธนพล   นกเล็ก สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 109

เด็กชายสยาม   สมบัติธีระ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 110

เด็กชายมงคลชัย   สอนสมบัติ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 111

เด็กหญิงเขมิกา   มะโน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 112

เด็กหญิงประวีณามัย  ตันหนองสรวง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 113

เด็กหญิงวนิดา   ค าอ่อนศรี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 114

เด็กชายณัฐธพล   เศรษโฐ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 115

เด็กชายยืนยง   เน่ืองสกล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 116

เด็กหญิงกนกพร   หนองทุ่ม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 117

เด็กหญิงบุษบา   ธรรมิภักด์ิ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 21 118

เด็กหญิงอารียา  ท่ังทอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 119

เด็กชายวัชรพล  ทับสีแก้ว สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 120

เด็กชายพีระพัฒ  นามสมบัติ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 121

เด็กชายธนโชติ  พิมทองดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 122

เด็กชายจีรวุฒิ  เวียงซ้าย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 123

เด็กชายเกียรติชัย   กะการดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 124
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เด็กชายรัฐพล   เช่ียวบัญชี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 125

เด็กชายวัชรพัฒน์   สุดหล้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 126

เด็กชายสุริยา   สิงห์สนาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 127

เด็กชายกิตติภณ   พลสงคราม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 128

เด็กชายกิตติพศ   ค าผุย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 129

เด็กชายจุลจักร   ชิลวงศ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 130

เด็กชายภานุวัฒน์   อดทน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 131

เด็กชายอภิรักษ์   สว่างศรี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 132

เด็กหญิงกรรณิการ์    บูริข า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 133

เด็กหญิงขนิษฐา   งามเถ่ือน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 134

เด็กหญิงลักษณพร   แปรประเสริฐ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 135

เด็กหญิงศิริลักษณ์   เดชสองช้ัน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 136

เด็กชายธรรมนูญ   ฝากกาย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 137

เด็กชายณัฏฐกรณ์   วงศ์ทอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 138

เด็กหญิงชนัฐพร   เผ่าพันธ์ุ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 139

เด็กหญิงพรายแพรว   ช้อยชด สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 140

เด็กหญิงพิชชภา   เจริญภักดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 141

เด็กหญิงศศิกาญน์   สุทธิโสม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 142

เด็กหญิงสิดาลัย   ยอดนุ่น สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 143

เด็กหญิงสุพิชฌาย์   จันทรี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 144

เด็กชายชยางกูร   ศรีจันทะ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 145

เด็กชายพีระภัทร   พันส าโรง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 146

เด็กหญิงธนัชญา   เส็งตากแดด สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 147

เด็กหญิงธิติสุดา   ค าแพงศรี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 148

เด็กหญิงปรีญาภรณ์    น้ ากระจาย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 149

เด็กหญิงมัณทิชา   พันธ์ส าโรง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 150

เด็กหญิงยุทินัน   พันธ์ส าโรง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 151

เด็กหญิงศวิตา   มาลี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 152

เด็กชายณัฐพงศ์   มือทัพไทย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 153

เด็กชายทินกร   โหประยูร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 154

นายเทพไมตรี   หารมนต์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 155
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เด็กหญิงศศิกานต์   เขียวโคตร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 156

เด็กหญิงบุญนิศา   สุภาโภชน์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 157

เด็กหญิงววรรณิดา   สวนมอญ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 158

เด็กชายพีรพัฒน์   อาจเดช สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 159

เด็กชายพุฒิพงศ์   น้อยสีภูมิ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 160

เด็กชายปิยะวัติ   แหลมทอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 161

เด็กชายชัยณรงค์   จันทะคูณ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 162

เด็กชายธีรศักด์ิ   วิเศษ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 163

เด็กชายรพีภัทร   ศรีโนนม่วง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 164

เด็กชายเจษฎา   มะโคตร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 165

เด็กหญิงปนัดดา   เนียนไธสง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 166

เด็กหญิงวิลาวัลย์   ยอดรัก สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 167

เด็กหญิงสรวงสุดา   สุนน้ าเท่ียง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 168

เด็กชายณภัทร   จันทร์สระคู สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 169

เด็กหญิงนันท์นภัส     ชาติวงษ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 170

เด็กหญิงอาทิตยา   รัตนสังข์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 171

เด็กชายพัชรพล   พนมสินธ์ุ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 19 172

เด็กหญิงมทิรา   ม่ิงสลอน จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 19 173

เด็กชายวุฒิพงษ์   สู่สุข จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 19 174

เด็กชายประติพัทร  ด าข า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 19 175

เด็กชายสิทธิกร  เชิงหอม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 176

เด็กชายวุฒิชัย   ทองหล้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 177

เด็กชายภูมิสิทธ์ิ   เกิดมี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 178

เด็กชายไกรวิชญ์   มาหนองหว้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 179

เด็กชายเกียรติศักด์ิ   จันทร์สว่าง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 180

เด็กชายประกาศิต   มูลดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 181

เด็กหญิงจิรพัฒน์   วิระทูญ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 182

เด็กชายปิยะโชติ    พุฒตาล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 183

เด็กหญิงเพียงดวง   เกิดมี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 184

เด็กหญิงกุลธิดา   อาศัยสงฆ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 185

เด็กชายจตุโกณ   เจริญฤทธ์ิ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 186
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เด็กชายมงคล   พรมบุตร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 187

เด็กหญิงวาสนา   ฉิมมา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 188

เด็กหญิงอรวรา   จันทะศรีใส สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 189

เด็กชายด ารงศักด์ิ   บุญประเทศ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 190

เด็กหญิงณภัสสร   พันธ์ส าโรง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 191

เด็กชายปฐมพงษ์   มะละตะ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 192

เด็กชายอภิวัฒน์   นาเมือง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 193

เด็กชายกฤตนะ   ศิริหนองหว้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 194

เด็กชายจิรวัฒน์   วังสนาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 195

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ   บุตรศรีมาตย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 196

เด็กหญิงจิรกานต์   สนิทพจน์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 197

เด็กหญิงณัฎฐณิชา   หม่ันหาวงค์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 198

เด็กหญิงแพรวา   ไกรทอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 199

เด็กชายชนัญวิชญ์    มารศรี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 200

เด็กชายจารุกิตต์ิ   พัดโท สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 201

เด็กหญิงวรรณ์นิษา   เพ็ชรรักษา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 202

เด็กชายสุตนันท์     พินิจงาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 203

เด็กหญิงธนัชญา   จงจิตร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 204

เด็กหญิงสิริพร   สีแก้วน้ าใส สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 205

เด็กชายภูริภัทร์   ช้างอ้น สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 206

เด็กชายณัฐวัฒน์   อ่ิมกลาง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 207

เด็กหญิงชฎาพร   กลีบจ าปี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 208

เด็กชายพีรพล   ซุยคง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 209

เด็กหญิงลักษณารีย์   ภูหม่ืน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 210

เด็กชายนวพล   จุมพลรักษ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 211

เด็กชายตะวัน   ชิดหนองคู สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 212

เด็กชายธนาธร   ชุมศรี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 213

เด็กชายนันทวัฒน์     ดวงศรี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 214

เด็กหญิงกรรณิกา   แอบสระน้อย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 215

เด็กหญิงดวงแก้ว   ลาสแดง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 216

เด็กชายธนพล   อินทร์ส าโรง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 217
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เด็กชายภานุวัฒน์     สิงห์นันท์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 218

เด็กหญิงสรวงสุดา   สว่างพฤกษ์ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 16 219

เด็กชายกรรชัย    นวลสาหร่าย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 220

เด็กหญิงชลธิชา   สุทธิประภา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 221

เด็กชายธีรภัทร์   สวนมอญ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 222

เด็กชายก้องภพ   เช้ือแก้ว สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 223

เด็กชายธนากร   ยมรัตน์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 224

เด็กหญิงวรรณิดา   วัลโท สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 225

เด็กหญิงชลลดา   มาตย์จันทร์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 226

เด็กหญิงปนัดดา   บุญมะณี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 227

เด็กชายพชรพล   แก่มแก้ว   สุวรรณภูมิวิทยาลัย 14 228

เด็กหญิงนิสากร   แสนค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 14 229

เด็กหญิงพนิดา   ธรรมษา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 13 230

เด็กชายศักด์ิรุ่งเรือง   สีผลสมอ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 12 231

เด็กหญิงพรรณิภา   กันนุฬา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 12 232

เด็กหญิงพัชรพรรณ    รัดช า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 11 233

เด็กหญิงสุภาวิดา   หอมหงส์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 11 234

เด็กชายพีรพัฒน์    อุ่มอ่อนศรี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 235 ขาดสอบ

เด็กหญิงสุกัญญา     เกตุพุธ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 236 ขาดสอบ

เด็กชายจักรกฤษ   เกสร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 237 ขาดสอบ

เด็กชายสุนทร   จันทร์หนองสรวง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 238 ขาดสอบ

เด็กชายอุดมศักด์ิ   สมอาษา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 239 ขาดสอบ

เด็กชายแทนไทย   นงนุ่ม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 240 ขาดสอบ

เด็กหญิงกนกวรรณ    อุ่มอ่อนศรี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 241 ขาดสอบ

เด็กหญิงเกศรา   ยามชม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 242 ขาดสอบ

เด็กหญิงจันทิมา   บุญอินทร์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 243 ขาดสอบ

เด็กหญิงธัญญารัตน์   สุวรรณพันธ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 244 ขาดสอบ

เด็กหญิงนิชา   จันทร์คูเมือง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 245 ขาดสอบ

เด็กหญิงบุญสิตา   จันทะคัด สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 246 ขาดสอบ

เด็กหญิงพรนิภา   แก้วสมศรี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 247 ขาดสอบ

เด็กหญิงสาริศา   คงสมนึก สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 248 ขาดสอบ
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เด็กหญิงสุภาวิณี   มาใกล้ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 249 ขาดสอบ

เด็กหญิงลัดดาวัลย์   อดทน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 250 ขาดสอบ

เด็กหญิงลลิตา   สุวรรณพันธ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 251 ขาดสอบ

เด็กชายกิตติภูมิ   แก้วสมบัติ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 252 ขาดสอบ

เด็กชายอดิเทพ   ศรีธร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 253 ขาดสอบ

เด็กชายปวริศ   สิมทอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 254 ขาดสอบ

เด็กหญิงนาตยา   ศรีปัดทุม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 255 ขาดสอบ

เด็กหญิงยุวรรณดี   เหล็กกล้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 256 ขาดสอบ

เด็กหญิงสุกัญญา   ศรีปัดทุม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 257 ขาดสอบ

เด็กชายอภินันท์   สุขเกษม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 258 ขาดสอบ

เด็กชายพิพัฒน์   หม่องพรหม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 259 ขาดสอบ

เด็กชายนัฐวุฒิ   เชิงหอม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 260 ขาดสอบ

เด็กชายทนงกรณ์   ใหญ่ล ายอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 261 ขาดสอบ

เด็กชายวุฒิชัย   โกสัสโพธ์ิ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 262 ขาดสอบ

เด็กชายสิทธิศักด์ิ   อรรคฮาด สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 263 ขาดสอบ

เด็กชายสิปปกร   แฮกนา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 264 ขาดสอบ

เด็กชายบุญยวีร์   เตียงสุวรรณ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 265 ขาดสอบ

เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์    เย่ียมพลัง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 266 ขาดสอบ

เด็กหญิงบุญยนุช   พูลสระคู สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 267 ขาดสอบ

เด็กหญิงวราทิพย์   จันทร์งาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 268 ขาดสอบ

เด็กหญิงเพชรรัตน์   สุขสงค์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 269 ขาดสอบ

เด็กหญิงสิริลักษณ์   ทาจ าปา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 270 ขาดสอบ

เด็กหญิงอนุสรา   ผลาผล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 271 ขาดสอบ

เด็กชายวทัญญู   วัฒนเพ็ญไพบูลย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 272 ขาดสอบ

เด็กชายเจษฎา   พิมชัยศรี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 273 ขาดสอบ

เด็กชายโชคทวี   มณีปกรณ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 274 ขาดสอบ

เด็กชายธนภัทร   จุลเสริม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 275 ขาดสอบ

เด็กหญิงณัฐริตา   สุดพังยาง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 276 ขาดสอบ

เด็กหญิงธมนวรรณ   ทองดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 277 ขาดสอบ

เด็กหญิงวิมลสิริ   เพียรคาด สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 278 ขาดสอบ

เด็กหญิงสุพรรษา   วิจิขากี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 279 ขาดสอบ

เด็กหญิงอัมพร   จันทร์ศรี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 280 ขาดสอบ
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เด็กชายศุภวัฒน์   อุสาหะพันธ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 281 ขาดสอบ

เด็กชายอามิน   สละสวัสด์ิ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 282 ขาดสอบ

เด็กหญิงรัชนก   โสดารัตน์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 283 ขาดสอบ

เด็กชายภูมินันท์      ศรีแสวง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 284 ขาดสอบ

เด็กชายศักด์ิชัย   พาลี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 285 ขาดสอบ

เด็กชายศุภกิจ   จันแดง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 286 ขาดสอบ

เด็กหญิงจิราพร   วันจันทร์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 287 ขาดสอบ

เด็กหญิงฑิตยา   วงศ์ใหญ่ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 288 ขาดสอบ

เด็กหญิงธิญาดา   มลาสินธ์ุ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 289 ขาดสอบ

เด็กหญิงปาริฉัตร   ค าบทดี จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 0 290 ขาดสอบ

เด็กหญิงวรัญญษ   บัวศรี จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 0 291 ขาดสอบ

เด็กหญิงทิพย์ธนัญญา   พรมธิดา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 0 292 ขาดสอบ

เด็กหญิงวรรณรดา   อ่างค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 293 ขาดสอบ

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สังเขต สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 294 ขาดสอบ

เด็กชายสิทธิพงษ์  ชาวงษ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 295 ขาดสอบ

ช่ือ-สกุล โรงเรียน คะแนนท่ีได้ อันดับ หมายเหตุ


