
เด็กหญิงธนาพร   อนันเอ้ือ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 64 1

เด็กหญิงปพิชญา สมทรัพย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 63 2

นายณัฐพงษ์   ชิตทรงสวัสด์ิ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 63 3

เด็กหญิงสิรภัทร  พ่ึงสันเทียะ อนุบาลร้อยเอ็ด 59 4

เด็กหญิงสุพัชญา  พลเย่ียม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 56 5

นายชลิต   ไชยธงรัตน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 55 6

เด็กหญิงลิลลดา  อมรมรกต ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 55 7

นายธีรภัทร   ไชยอุดม จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 54 8

เด็กหญิงณภัทร   พ่ึงสันเท่ียะ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 54 9

เด็กชายธนภัทร   อนันเอ้ือ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 52 10

เด็กหญิงมธุว์สิริ  จันโทมุข ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 51 11

นางสาวนลินนิภา   ไชยเสนา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 49 12

นางสาวกฤตพร  ศรีสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 45 13

นายศุภณัฐ   สิงห์นาครอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 44 14

นางสาวสุนิสา   ลาสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 44 15

นางสาวกรนันท์  ศรีสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 44 16

นางสาวมุทิตา   ยมรัตน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 43 17

นายวรพันธ์  วงศ์มังกร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 40 18

นางสาวสุภิตรา ลานรอบ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 40 19

นางสาวปัญญ์พุธิตา  ยอดภิรมณ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 40 20

นางสาวรัตติยากร   แก่นสา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 39 21

นางสาวธัญญลักษณ์ แก่นวงศ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 39 22

นางสาวชลธิชา   อุดมลาภ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 37 23

นายพุทธรักษ์  นามบุดดี จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 36 24

นายธนบดี   มณีสุคนธ์ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 36 25

นางสาวปรียาวัฒน์  ชัยสีหา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 35 26

นางสาวนิภาธร   สุระสังข์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 34 27

นางสาวพรชิตา มีจันทัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 34 28
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นางสาวมลฤดี   บรรเทา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 33 29

นางสาวกนกวรรณ   เบ้าภูเวียง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 32 30

นางสาวพัชรา   ยางค า จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 32 31

นางสาวธันยพรรธ   ค ามา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 32 32

นางสาวนพมาศ   แพงภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 31 33

นายชัยนิติ   รัตนสมัย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 31 34

นายธนพล   เหนือโท สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 31 35

นางสาวณิชารัตน์   แสงทอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 30 36

นางสาวรุ่งฤดี   แก้วกันยา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 30 37

นางสาวรสิกา   ค าศิริ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 30 38

นางสาวกฤติมา   บุญธรรม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 30 39

นางสาวนัยเนตร   ค าสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 30 40

นายเทพทัต   หนองนก สุวรรณภูมิวิทยาลัย 29 41

นางสาวพรมษร   ผลาผล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 29 42

นายนราธิป   เหมืองจา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 29 43

นางสาวพัชราภา   ไพรสินธ์ุ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 29 44

นางสาววิราวรรณ   พรมลักษ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 29 45

นางสาวเกษมณี   เพ็งรอด สุวรรณภูมิวิทยาลัย 29 46

นางสาวเนตรชนก   ขันธิวัตร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 29 47

นางสาวชนัญธิดา   พักตรแก้ว จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 29 48

นางสาวชมพูนุช   ชารีผาบ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 29 49

นางสาวพิมพ์นฎา   เกษโข สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 29 50

นางสาวกฤติกุลกันยา ทุมพร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 29 51

นางสาวรัตติยากร   ปราบภัย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 28 52

นางสาวรัฐพร   ธรรมรักษา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 28 53

นายอรรคพล   พลเย่ียม จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 28 54

นายภาคิน  นาคศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 28 55

นางสาวภัสฎาภรณ์   ลาน้ าค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27 56
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นางสาวพัฒนาวดี   ค าสงค์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27 57

นางสาวสิริยาพร   ช่ืนบาน จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 27 58

นางสาวกัญจนพร   ชาวงษ์ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 27 59

นางสาวนลิตา   วงค์มะณี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27 60

นางสาวละอองดาว   มีจันทร์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 61

นางสาวจุฑาทิพย์   โคตะขุน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 62

นางสาวศิริลักษณ์   รัตนสังข์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 63

นางสาวอรกนก   เบ้าทอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 64

นางสาวนวินดา   ฉิมบรรเทิง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 65

นางสาวปาริชาติ   เอ็นสุข สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 66

นางสาวธนิดา   เลิศวิภารัตน์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 67

นางสาวกัญญารัตน์   กันรัมย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 68

นางสาวจีระนันท์   หัวโนนม่วง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 69

นายธนภัทร   ยางงาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 70

นางสาวกฤติมา   สมภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 71

นางสาวมณีรัตน์   นามโน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 72

นางสาวรัตนาพร   งอนจ าปา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 73

นายณัฐพงษ์   ดอกพุด สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 74

นางสาวจิตต์ชนก   ผดุงรัตน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 26 75

นางสาวกัญญารัตน์   วิภา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 26 76

นางสาววิชุดา   สายเช้ือ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 26 77

นายอนุชา  ดีภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 26 78

นางสาวศุภกานต์   คุณรักษ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 79

นายสรายุทธ   พ่ึงตาแสง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 80

นายชุติพนธ์   งามสวย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 81

นายนพวิชญ์   ม่วงแก้ว สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 82

นางสาววราภรณ์   ทองล้วน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 83

นางสาวอาทิตยาพร   ศรีบุตรดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 84
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นายกิตติโชติ   กุลสุวรรณ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 85

นายภาสกร   จันทราประภาพ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 86

นายศักรินทร์   สาสนาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 87

นางสาวสุวรรณี   สาลี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 88

นางสาวรุจิรา   โคตุทา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 25 89

นางสาวอัจฉรา   สีสินธ์ุ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 25 90

นางสาวภัทราภรณ์   กุลวงษ์ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 25 91

นางสาวศริญญา   นาพิมพ์ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 25 92

นางสาวศรีมา   จันทร์ชรา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 93

นายนันทวัฒน์ชัย   สัจจา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 94

นางสาวพินธิดา ประสาร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 25 95

นางสาวภัทรวดี  เปอร์ดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 25 96

นายธรรมนูญ  สาระพันธ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 97

นางสาวเกวลิน   พรดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 98

นางสาวฐิติวรดา   โซ่พลงาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 99

นางสาวศุภาวัลย์   ขาวสระคู สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 100

นางสาวสุริยาพร   ศรีตังโหมง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 101

นางสาวจิราพร   โมคภา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 102

นางสาวกรณิภา   สาน้ าค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 103

นางสาวจิราภรณ์   สนิทพจน์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 104

นางสาวสุกัญญา   ธรรมเสนา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 105

นางสาวสุพิชฌาย์   ศรีหานาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 106

นางสาวอมรรัตน์   ขันตี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 107

นางสาวจิราภรณ์   แสงบุบผา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 108

นายโชคชัย   อ่อนค าหล้า จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 24 109

นายพีรภัทร   สอนค าดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 110

นางสาวนฤภร   โสมเกษตรินทร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 24 111

นางสาวรินลดา   เขตเจริญ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 24 112

แบบสรูปผลคะแนนแข่งขันวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ( SW TEST OF English Proficiency) คร้ังท่ี 3

สอบวันอาทิตย์ ท่ี 7  กรกฎาคม 2562  เวลา 13.00-15.00 น. สนามสอบโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

ช่ือ-สกุล โรงเรียน คะแนนท่ีได้ อันดับ หมายเหตุ



นายรัชตะ  เง้ียวพ่าย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 24 113

นางสาวปฐมาวดี   สมภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 114

นางสาวปนัดดา   นามวงษา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 115

นางสาวเพียงพร   พูลภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 116

นางสาวอนันตยา   เปราะสง่า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 117

นายภูมิภัทร   บาเดช สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 118

นางสาวปฐมาวดี   อินทวงษ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 119

นางสาวฐานิดา   หล้าค าพงษ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 120

นายลาภวัฒน์   ดาทอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 121

นางสาวศิริลักษณ์   บุญพ่ึง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 122

นางสาวปิยะธิดา   ผ่องสุข สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 123

นางสาวณภัทร   แสงเพชร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 124

นายจิรวัฒน์   พลยูง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 125

นางสาวศิริญญา  อันโน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 126

นางสาวพิมลรัตน์   อ่อนสองช้ัน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 127

นางสาวกิติรัณญาพร   เช้ือเพาะ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 128

นายกิตติศักด์ิ   มูลสูงเนิน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 129

นางสาวรสิตา  พิมลี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 23 130

นายธนากร  ค าหงษ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 131

นายคมกริช   พิศเพ็ง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 132

นายณัฐพงษ์   คานเพชร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 133

นายรัตนศักด์ิ   สุทธใจดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 134

นางสาวสุชานรีย์   มณีกัณย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 135

นายทศพร   สายงาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 136

นายพรเทพ   ทองนรินทร์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 137

นายพิทวัส   ดวนขันธ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 138

นางสาวบุษบา   จงสูง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 139

นางสาวพานทอง   สุดพังยาง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 140
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นายอภิสิทธ์ิ   พัดโท สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 141

นางสาวกัญญารัตน์   ทอนศรี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 142

นางสาวกรชนก   เสาร์ศิริ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 143

นางสาวโสภาวรรณ   เกตุวงศ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 144

นางสาวอรสา   บุบผากอง จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 22 145

นางสาวชัญญานุช   สีมาบัติ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 146

นางสาวอาภัสรา   สีเทา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 22 147

นางสาวศิริญญา   แป้นพุดซา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 148

นางสาวธราทิพย์   สิมมาลา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 149

นางสาวญาดาวดี   เพชรโรจน์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 150

นางสาวภารวี   ภูตาเลิศ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 151

นางสาวอภิชญา   ใต้ละหัน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 152

นายธีระวัฒน์   นาคะวงศ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 153

นายสมเด็จ   เกษร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 154

เด็กหญิงสุดารัตน์   นามสองช้ัน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 155

นางสาวอังคณา   ศรีภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 156

นางสาวพัทธ์ธีรา  โสน้ าเท่ียง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 157

นางสาวเกศกนก   ชนะสงคราม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 158

นางสาวชฎาธาร   เศษสมบูรณ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 159

นายต้นตระกูล   ประทิน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 160

นางสาวจารุวรรณ   กันภูมิ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 161

นายภานุวัฒน์   แสวง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 162

นายณัฐวุฒิ   สิทธิปัญญา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 163

นางสาวชณิษา วิชัย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 21 164

นางสาวฐิติพร  ดาน้ าค า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 21 165

นายธนพนธ์  พิมพ์มหาศิริ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 166

นางสาวจิราพรรณ   มโน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 167

นางสาวมุฑิตา   พันธ์หนองหว้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 168

นางสาวกวินธิดา   ทองพา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 169

นายนิมิตภัทรพล   คุตนาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 170
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นางสาวสุนิสา   วรลักษณ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 171

นายชานนท์   งอยผาลา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 172

นางสาวกิตติมา   ลือชา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 173

นางสาวเขมมิกา   การนัง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 174

นางสาวบุญฑริกา   ม่วงสาย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 175

นายวันชัย   ศรีเพชร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 176

นางสาวอมรรัตน์   พาลี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 177

นางสาวพัชรี   ภิญโญ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 178

นางสาวศศิกมล   จันทร์หนองสรวง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 179

นายภูวดล   วงค์อนุ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 180

นายภานุพงษ์   อุตรา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 181

นางสาวอาทิตญา   ศรีรัตนพันธ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 182

นางสาวกัญญารัตน์   แก้วประทุม จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 20 183

นายนพนันท์   ทวีนนท์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 184

นายศรนรินทร์   ธรรวิเศษ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 185

นางสาวปณิตา  วงค์พิมพ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 20 186

นางสาวศิรินภา  นามส าโรง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 187

นายเถลิงศักด์ิ  โสภณ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 20 188

นายวุฒินันท์   พรมแก้ว สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 189

นางสาวอารยา   เศรษโฐ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 190

นางสาวกรกนก   ศานติภิรมย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 191

นางสาววัชรินทร์   มาตย์ส าโรง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 192

นางสาวลลิตา   วิจิตขะจี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 193

นางสาวเจนจิรา   สหุนันท์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 194

นางสาวอินทิรา   พรมสอน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 195

นายปกรณ์   มุ่งก่ายกลาง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 196

นางสาวจินตนา   เจาจาลึก สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 197

นายวงศกร   จันสีชา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 198

นางสาวพัณณิตา   รัตนสังข์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 199

นางสาวต้นรัก   เลิศพันธ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 200

นางสาวอภิชญา   ปานา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 201
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สอบวันอาทิตย์ ท่ี 7  กรกฎาคม 2562  เวลา 13.00-15.00 น. สนามสอบโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
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นางสาวไอสวรรค์   ศรีประสาร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 202

นางสาวเจนจิรา   พลอยบุตร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 203

นางสาวสุภลักษณ์   ลาพิงค์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 204

นางสาวนิภารัตน์   สุจิตโต สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 205

นางสาวปาหนัน โทสมบูรณ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 19 206

นายรัฐศาสตร์   คงกระพันธ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 207

นายพงศธร   มูลสติ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 208

นายวิษณุ   แนวดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 209

นางสาวญารินดา   ย่ิงงาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 210

นางสาวกัญญารัตน์   แจ้งใจดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 211

นางสาวฑิตยา   ปากฎรัตน์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 212

นายนพรัตน์   คนเพียร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 213

นายนัทธพงศ์   สารีบุตร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 214

นางสาววรรณภา   จันทร์หนองสรวง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 215

นางสาวเพ็ญถวิล   แสงสงค์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 216

นายกฤษฎา   วงษ์วิจารณ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 217

นางสาวชาลิสา   ทวงษ์เงิน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 218

นายชินภัทร   พลทม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 219

นางสาวปิยนุช   สุจริต สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 220

นางสาวกาญจนา   พุกพิลา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 221

นางสาวกรรณิการ์   ศรีลานุช สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 222

นางสาวปางมณี   ใช้นาถี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 223

นางสาวสุพรรษา   หวังผล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 224

นางสาวประติภา   ไหมน้ าค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 225

นางสาวสายรุ้ง  ทองดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 226

นางสาวนาตยา  ค้ าชู สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 227

นางสาวนฤมล   ศรีกุหลาบ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 228

นางสาวคณิศร    ค าบุคดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 229
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นางสาวศิริพร   ทุมพร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 230

นายณัฐวุฒิ   น้อยห้างหว้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 231

นางสาวเกษรินทร์   ดวงสมัย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 232

นางสาวดรุณี   พันธ์โต สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 233

นางสาวศศิประภา   ศรีกลางเมือง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 234

นางสาวณัฐริกา   ศรีค ามี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 235

นายสุริยา   สุมะมาน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 236

นางสาวปรีญานุช   ศรีธร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 237

นายอภิวัฒน์   เลขนอก สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 238

นางสาวแก้วตา   เศษโถ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 239

นายณัฐดนัย   พุ่มพา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 240

นายอภิชาติ   สหุนันท์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 241

นายอานนท์   บุญเบ้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 242

นางสาวฐานิกา   หล้าค าพงษ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 243

นางสาวชนิศรา   สมพาน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 244

นางสาวกมลวรรณ   แสนทองค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 245

นายยศพนธ์   พิมพ์พานิชย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 246

นางสาวอรอุมา   นามโน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 247

นายกฤติเดช   อรุณฉาย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 248

นางสาวนภัสวรรณ ศรีสองชัย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 249

นางสาวทัศนวรรณ   สุวรรณธาดา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 250

นายเรืองศักด์ิ   ศรีบุญเมือง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 251

นายธีรพงศ์   พรหมวิเชียร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 252

นายภูริชาติ   ค าภา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 253

นางสาวมนัสพร   แก้วไพรวัน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 254

นางสาวพัชราภา   ศรีเทพ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 255

นางสาวจิรนันท์   ประทุมชนกกูล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 256

นายนัตถพงษ์   สระตังหมง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 257
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นายศรายุทธ  บัวนาค สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 258

นายอ านาจ   สองวงศ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 14 259

นางสาวเจตยุภา   สนิทพจน์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 14 260

นายอนุวัฒน์   เต็มสุข สุวรรณภูมิวิทยาลัย 14 261

นางสาววิไลวรรณ   ค าโคตร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 14 262

นายชินวัตร   บุญขันธ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 14 263

นางสาวเยาวพา   ศุภศร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 13 264

นางสาวอรดี   ขาวผ่อง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 13 265

นางสาวภัทรวรินทร์   ภูเดช สุวรรณภูมิวิทยาลัย 13 266

นางสาวอลิษา   อ่อนประไพ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 13 267

นายชลชาติ สาเสาร์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 13 268

นายวันเฉลิม   ศรีทอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 12 269

นางสาวมนัสนันท์   แก้วไพรวัน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 12 270

นางสาวสุกัญญา   พันธ์ภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 12 271

นางสาวเกศมณี   วงค์หล้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 11 272

นางสาวศิภัสสร   ทองสน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 11 273

นายเอกรินทร์  พันธ์ส าโรง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 10 274

นางสาวณัฐรีญา   เป๋าสูงเนิน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 275 ขาดสอบ

นางสาวปนัดดา   ผลาผล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 276 ขาดสอบ

นางสาวสิริรัตน์   เห็นสม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 277 ขาดสอบ

นางสาวหรรษลักษณ์   รัฐม่ัน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 278 ขาดสอบ

นางสาวอัมวรรณ   อินแตง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 279 ขาดสอบ

นายโกเบต   ดอนสระคู สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 280 ขาดสอบ

นายฐิรวัฒน์   จิตรกล้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 281 ขาดสอบ

นายดนุศิลป์   บุญค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 282 ขาดสอบ

นายธัญวุฒิ   ทองทิพย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 283 ขาดสอบ

นายพิชตะวัน   พันธ์ส าโรง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 284 ขาดสอบ

นางสาวชลธิชา   จันทรรัตนคีรี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 285 ขาดสอบ
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นางสาวชลดา   วังจ่อ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 286 ขาดสอบ

นางสาวนันทนา   นันเสนา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 287 ขาดสอบ

นางสาวปภัสสร   สุวรรณศรี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 288 ขาดสอบ

นางสาวพลอยชมภู   สองค าแสง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 289 ขาดสอบ

นางสาวภัคจิรา   สิงห์นันท์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 290 ขาดสอบ

นางสาวมัณทิตา   แก้วกุลปัญญา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 291 ขาดสอบ

นางสาวสิริวิมล   เวียงค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 292 ขาดสอบ

นางสาวสุวนันท์   สอนน้ าค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 293 ขาดสอบ

นางสาวกัญญารัตน์   ปรักเจริญ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 294 ขาดสอบ

นายจักรธร   ค าหินกอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 295 ขาดสอบ

นายภูเบศร์   เชียงภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 296 ขาดสอบ

นายกิตติโชค   โสมูล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 297 ขาดสอบ

นายธารทอง   เดชกุญชร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 298 ขาดสอบ

นายอติชาติ   โครตสุวรรณ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 299 ขาดสอบ

นายเอกชัย   วิชัย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 300 ขาดสอบ

นางสาวสุกัญญา   พุทธกุล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 301 ขาดสอบ

นายไตรภพ   ทุมจาร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 302 ขาดสอบ

นายศุภชัย   รังสิยานนท์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 303 ขาดสอบ

นายกฤษดา   ติมินทร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 304 ขาดสอบ

นายฐาปกร   แก้วค าไสย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 305 ขาดสอบ

นายพีรภัทร   เตณะวัฒน์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 306 ขาดสอบ

นายภานุมาศ   ลาน้ าเท่ียง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 307 ขาดสอบ

นางสาวอมลวรรณ   โพธ์ิหัก สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 308 ขาดสอบ

นางสาวอรสา   พรมสอน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 309 ขาดสอบ

นายฐิติโชค   สมบัติหล้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 310 ขาดสอบ

นายสิรสิทธ์ิ   มหาพรม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 311 ขาดสอบ

นายอภิสิทธ์ิ   วิชัย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 312 ขาดสอบ

นายพีรยุทธ   จ าปา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 313 ขาดสอบ
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นางสาวสุภาวดี   จันจ าเรือน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 314 ขาดสอบ

นางสาวปารีณา   พรมสนาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 315 ขาดสอบ

นางสาวพรทิพย์   บุญจันทร์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 316 ขาดสอบ

นางสาวพีชญาภา   อรุณเดช สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 317 ขาดสอบ

นางสาววรรษมล   สมเสร็จ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 318 ขาดสอบ

นางสาวเจนจิรา   ทองบุตร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 319 ขาดสอบ

นางสาวปริยาภรณ์   บุญขันธ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 320 ขาดสอบ

นางสาวพุดพิชญา   ศิรินาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 321 ขาดสอบ

นางสาวปฐมาวดี   พันธ์ุชา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 322 ขาดสอบ

นางสาวอภิญญา   เพียงเกษ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 323 ขาดสอบ

นางสาวสิทธิพร   นิยมลักษณ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 324 ขาดสอบ

นางสาวชลธิชา   เบ็ญจขันธ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 325 ขาดสอบ

นางสาวภัทรวรินทร์   สว่างผุย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 326 ขาดสอบ

นางสาวกิติญารัตน์   สวัสดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 327 ขาดสอบ

นางสาวจีรนันท์   สิทธิศรีจันทร์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 328 ขาดสอบ

นางสาวจุรีรัตน์   อ่อนบุญมา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 329 ขาดสอบ

นางสาวณัฐนันท์    จินดาหนา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 330 ขาดสอบ

นางสาวนัฐนันท์   สุรสาย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 331 ขาดสอบ

นางสาวธนพร   วงษ์วาสน์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 332 ขาดสอบ

นางสาวพัชรินทร์   แจ่มสว่าง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 333 ขาดสอบ

นางสาวศศิธร   สุขหนองหว้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 334 ขาดสอบ

นายกิตติพงศ์   เกตุสอน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 335 ขาดสอบ

นายจักรพงษ์   กาฬษร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 336 ขาดสอบ

นายปิยะเชษฐ์   ทองสามัญ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 0 337 ขาดสอบ

นางสาวขวัญจิรา   รู้ใหม่ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 0 338 ขาดสอบ

นางสาวชลธิชา   ชาวงษ์ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 0 339 ขาดสอบ

นายณัฏฐิอัครา   จิรทวิชัยเจริญ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 340 ขาดสอบ

นายนันทวัฒน์   ภาสองช้ัน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 341 ขาดสอบ
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นายภาสกร   สีนิล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 342 ขาดสอบ

นางสาวเขมรินทร์   สาระชาติ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 343 ขาดสอบ

นางสาวมานินทร์   ผลาผล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 344 ขาดสอบ

นายปกรณ์   เกตุอุบล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 345 ขาดสอบ

นายเศรษฐพงศ์   ประสาร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 346 ขาดสอบ

นางสาวลลิดา   ทีสระคู สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 347 ขาดสอบ

นางสาวบุษบา   ชาระ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 348 ขาดสอบ

นางสาวประภัสรา   หอมจ าปา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 349 ขาดสอบ

นายวุฒิพงศ์   สีระสา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 350 ขาดสอบ

นายภูษิต   พิมพ์หนองหว้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 351 ขาดสอบ

นายสมพงษ์   พิมพ์สิงห์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 352 ขาดสอบ

เด็กหญิงศุภมาศ   เกิดผล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 0 353 ขาดสอบ

นางสาวสิรินภา   โภคานันท์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 0 354 ขาดสอบ

นายครีมา  จันทร์ชรา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 355 ขาดสอบ

นายณัฐวุฒิ สิทธิปัญญา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 356 ขาดสอบ

เด็กหญิงพิยดา   เอกอมร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0 357 ขาดสอบ

นายชัยณรงค์   แสงรุ่งสว่าง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 358 ขาดสอบ

นายเอกพงษ์   พลอาษา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 359 ขาดสอบ


