
นางสาวพรระวี   ข่าขันมะลี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 54 1

เด็กชายพัทธนันท์   ชิตทรงสวัสด์ิ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 50 2

เด็กหญิงปพิชญา   สมทรัพย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 50 3

นางสาวนิภาภรณ์   นนตะพันธ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 39 4

นางสาวสุริวรรณ   วันภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 35 5

นางสาวอภิษฐา   ค าแสน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 34 6

นางสาวอาทิตยา   แสนส าโรง จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 34 7

นางสาววชิราภรณ์   สุดชารี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 33 8

นางสาวรัศมี   ศรีค ามี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 33 9

นายกิตติวรรณ   บวงเพ็ชร์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 33 10

นางสาว   ณัฐธิดา   กุลวงษ์ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 33 11

นางสาวสุชาดา   ผาสวาสด์ิ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 32 12

นางสาวกมลพรรษ์   เกณทวี จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 32 13

นางสาวอภิษฎา   ค าแสน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 30 14

นายปรวิชญ์   มะลิซ้อน จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 30 15

นางสาวอภิชญา   ยืนยง จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 30 16

นางสาวณัฐณิชา   แสนชมภู สุวรรณภูมิวิทยาลัย 29 17

นางสาวศิริณญา   สีเหลือง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 29 18

นายนราธร   แก้วโพนงาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 29 19

นางสาวกัลญารัตน์   แก้วสมบัติ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 28 20

นางสาวอมรรัตน์   บุตรหนองหว้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 28 21

นายจิรายุทธ   พันส าโรง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 28 22

นางสาวจุฑาศิริ   สาระกุล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 28 23

นางสาวจารุวรรณ   ยมรัตน์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 28 24

นายสุวัฒน์ พลาด สุวรรณภูมิวิทยาลัย 28 25

นางสาวกนิษฐา   ท่ัวทิศ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27 26

นางสาวภณิดา   จ่ายก สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27 27

นายจักรกฤษณ์   เวียงค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27 28

นายธนาทร   อ่อนพิมพ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27 29

นางสาวขวัญจิรา   เสาสุวรรณ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27 30

นางสาวปรารถนา    สอนสัตย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27 31

อันดับ
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นายธนโชค   สังเขต สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27 32

นางสาวนฤมล   ประสงค์ใด สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27 33

นายกิตติคุณ   หงห์ศรี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 34

นางสาวน  าฝน    บุตรฮาด สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 35

นางสาวมุณีภรณ์   เมืองสองชั น สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 36

นางสาววิชุดา   ประหยัดสิน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 37

นางสาวภานุมาส   สุขสุพรรณ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 38

นางสาวจันทพร   ทองดอนดู่ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 39

นางสาวอทิตยา   ศรีรัตนพันธ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 40

นางสาวอรัญญา   ศรีหานาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 41

นางสาวทิพย์วรรณ   ทองทิพย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 42

นางสาวเฟ่ืองฟ้า   งามเพราะ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 43

นายขวัญพัฒน์   ศรีบุญจันทร์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 44

นางสาวอาริสา   เชิงหอม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 45

นางสาวผลิกา   ห้วยทราย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 46

นางสาวอติพร   มีภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 47

นางสาววรานุช   สุทธิธรรม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 48

นางสาวนิภากร   สุระโส สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 49

นางสาวชลิตา   ค าตั ว สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 50

นายสุวิทย์   ดีพลงาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 51

นางสาวสิรินภา   ค าสิงห์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 52

นางสาวศศิธร   น  าค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 53

นางสาวพัชราวีย์   คงพันธ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 54

นายณัฐวุฒิ   สัตย์ซ  า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 55

นางสาวขวัญชนก   ศรีบัวไทย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 56

นางสาวกติกา   วงศ์มาศ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 57

นางสาวชุติมา   เหมัง จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 25 58

นางสาวจินตนา   ตะสน จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 25 59

นางสาววัณณิตา   ทาจ าปา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 25 60

นายอลงกรณ์   เสริมราษฏร์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 61

นายกริชเพชร   พานซ้าย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 62
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นายศุภชัย   รับพร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 63

นางสาวสุภานันท์   วรรณพันธ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 64

นางสาวฉัตรชนก   สุวรรณพันธ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 65

นางสาวพัชรินทร์   ขันติวงค์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 66

นายสุริยา   ศรีประสาร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 67

นางสาววธิดา   บุญศรี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 68

นายธีรพัฒน์   พรหมหงษ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 69

นางสาวเบญจวรรณ   ค าสงค์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 70

นางสาวกัญญารัตน์   ทองมาก สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 71

นางสาวจีระวรรณ   แสวงผล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 72

นางสาววรนุช   ยินทรัพย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 73

นางสาวทิพรัตน์   บุตรราช สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 74

นายปภิณวิช   จันทราประภาพ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 75

นางสาวปิยธิดา   ก่ิงมาลา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 76

นางสาวพรไพลิน   เปรียงพรหม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 77

นางสาวเณศรา   ค าด า จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 24 78

นาสาวเกศรินทร์   พรมวงษา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 24 79

นายอภิเดช   นามเพ็ง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 80

นางสาวสุวนันท์   ช่ืนเฉลา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 81

นายธีรภัทร   มีสนาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 82

นายณัฐวุฒิ   ศรีค าภา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 83

นายณัฐพล   นามบุตร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 84

นายกิตติพศ   อนันตัง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 85

นางสาวทิพยาภรณ์   ทองไชย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 86

นางสาวแก้วเกล้า   จันทร์หนองหว้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 87

นางสาวจารุณี   กุดเหลา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 88

นางสาวทิพยดา   ใจดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 89

นางสาวลดาวรรณ   ค ามณี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 90

นายศุภกฤต   บุตรสีมาตย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 91

นายธราดล   พลภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 92

นายพิทยากร   คันทัพไทย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 93
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นางสาวสรัลรัตน์   กรรษา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 94

นายศุภนิมิต   บวรรัตนกุล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 95

นางสาวเพชรา   กัญญาค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 96

นางสาวเพียงนภา   ภาระเวช สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 97

นางสาวอภิญญา   ปรินแคน จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 23 98

นางสาวปิยธิดา   นามเขต จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 23 99

นางสาววิจิตรา   วงษ์ภูงา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 23 100

นางสาวอณัญญา   ชาญอุไร สตรีศึกษา 23 101

นางสาวมาริษา   วงค์เสนา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 102

นางสาวมินตรา   แก่นจ าปา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 103

นายชนาธิป   พรมวรรณ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 104

นางสาวญาณวดี   ศรีอาจ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 105

นายพีรัชชัย   ดาทอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 106

นายธนาวุฒิ   ค าสาย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 107

นางสาวมุทิตา   วงศ์หนองหว้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 108

นายสุริยา   หนองประทุม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 109

นายณัฐวุฒิ   สมบูรณ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 110

นางสาวศรัญญา   สุวรรณศรี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 111

นางสาวปนัดดา   สุขเจริญ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 112

นางสาววรรณวิสา   หนองทุ่ม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 113

นางสาวบุษยามาศ   ธิภาศรี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 114

นายทองคูณ   สิทธิธรรม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 115

นางสาวมานิตา   จริยา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 116

นางสาวสุวรรณา   หนองหิน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 117

นางสาวปรางทิพย์   สาระคู สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 118

นางสาวจุฬาลักษณ์   สุขใส จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 22 119

นางสาวอนันตญา   มะกอกนา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 120

นายธนศักด์ิ    สุวรรณพันธ์ุ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 121

นางสาวคุณัญญา   เกษรา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 122

นางสาวอรนิภา    นามมะณี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 123

นางสาวอรพรรณ   บุญขันธ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 124
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นางสาวอิสริยาภรณ์   รวินท์วัฒน์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 125

นางสาวศรุตา   ย่ิงอินทร์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 126

นางสาวอุษณีย์   เวียงค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 127

นางสาวเอมอร   น้อยศรีภูมิ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 128

นางสาววาสนา   แซ่คู สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 129

นางสาวเกวลิน   พลดอน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 130

นางสาวอภิญญา   ทองทิพย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 131

นางสาวหทัยภัทร   ค าสวาสด์ิ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 132

นางสาวอังติดาลักษณ์   บุตรชาติ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 133

นายพีรพล   วงค์หินกอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 134

นายสัมฤทธ์ิ   วงษ์ค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 135

นางสาวศิริกานต์   ด่านซ้าย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 136

นางสาวสิริรุ้งสกุล   ศิริวัฒน์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 137

นายฌานุพงษ์   สังข์ทอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 138

นายพิษณุ   เศษบุบผา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 139

นายวัทธิกร   สระแก้ว สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 140

นายณัชพล   อาสา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 141

นายนวพล   ทรงกลด สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 142

นางสาวจันทพร   สวนมอญ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 143

นายณัฐพล   หงษ์หนองหว้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 144

นางสาวปิยะดา   เมืองศิริ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 145

นายอภิชาติ   สุนทรบุญ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 146

นางสาวปพิชญา   แสงกูล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 147

นางสาวบุศรินทร์   แสงเนตร จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 20 148

นายสุรเดช   บัวไข สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 149

นายพิษณุพงศ์   นนตะพันธ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 150

นางสาวสมฤทัย   ยุทธกิจ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 151

นางสาววิภาวดี   เชิบรัมย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 152

นายพงศกร   เมืองพลงาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 153

นางสาวศิรินภา   พลอาษา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 154

นางสาวกชกร   เกษมสุข สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 155
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นางสาวสุภารัตน์   วันโน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 156

นางสาวพนิดา   เพินภูเขียว สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 157

นางสาวผกาวรรณ   สุนทรวรพจน์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 158

นางสาวอารียา   นิยม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 159

นายมูรธา   โคสิน จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 19 160

นางสาวชุตินันท์   นามโน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 161

นายสิทธิโชค   ยอดสะเทิน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 162

นางสาววิภาดา   พูลศรี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 163

นางสาวสุพัตรา    น้อยห้างหว้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 164

นางสาววันทนา   สีกรม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 165

นางสาวกัญญารัตน์   สายเชื อ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 166

นางสาวพัชรินทร์   จ าปาค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 167

นางสาวมธุรดา   มูลลา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 168

นางสาววนิดา   ภาคะ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 169

นางสาวพิมพ์พิไล    แคนชัยภูมิ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 170

นางสาวธวัลรัตน์   พิมพานิชย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 171

นางสาวสุภาวดี   มณีกัลย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 172

นางสาวจุฑารัตน์   มาล าโกน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 173

นางสาวอมิตดา   กล่ินฟุ้ง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 174

นางสาวศิริกมล   พนมเขต จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 18 175

นายพัลลภ  ผาน  าค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 176

นางสาวอภิญญา   พัดโท สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 177

นางสาวสมัญญา   ค าหวล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 178

นางสาววิไลพร   ตาสระคู สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 179

นายจักรพรรดิ   จ าปางาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 180

นางสาวพนิดา   มนทอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 181

นางสาวจินตนา   สิงห์นันท์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 182

นางสาวทิพย์วัลย์   วันโน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 183

นางสาววรรณกานต์   ภูผาหลวง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 184

นางสาวธวัลหทัย   พิมพานิชย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 185

นายกันตชาติ   เชื อสระคู สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 186
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นางสาววรัญญา   สุดชารี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 187

นายวัฒนา   บุญชะโด สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 188

นางสาวน  าฝน   หอมภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 189

นางสาวพรนภา   วาสนาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 190

นางสาวกนกวรรณ   ซุยคง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 191

นายเอกรัตน์   สัตตัง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 192

นายพงศ์นรินทร์   ผาตากเเดด สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 193

นางสาวขวัญชนก   อังคุระษี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 194

นางสาวนันทนี   สีโล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 195

นางสาวปัณณธร   แสงเทียน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 196

นางสาวนริศรา   นุชิต สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 197

นางสาวอรัญญา   ผลาผล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 198

นางสาวอรนาฏ   โลเกตุ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 199

นางสาวอัญธิมา   โยธาจันทร์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 200

นางสาวศิริลักษณ์   แสงภักดี จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 15 201

นางสาวอินทิพร   อุ่มก่ิง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 14 202

นางสาวเรือนขวัญ   จันทร์ศิริ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 13 203

นางสาวดวงฤดี   สีโครต สุวรรณภูมิวิทยาลัย 13 204

นางสาวศิรินทรา   บุดสีเมือง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 13 205

นายนรากร   กลีบจ าปี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 13 206

นางสาวพัชริดา   อุดมค า จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 13 207

นายธนพงษ์   ลีสองชั น สุวรรณภูมิวิทยาลัย 12 208

นางสาวณัฐริญา   สีช่ืน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 12 209

นายวรัญญู   ค ามณี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 12 210

นายสุธิพงศ์   โอสระคู สุวรรณภูมิวิทยาลัย 12 211

นางสาวมิตรธิดา   ลาดศีลา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 12 212

นายอภิวัฒน์   จันทร์ส าโรง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 9 213

นางสาวรัตนาพร   นวนงาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 214 ขาดสอบ

นางสาวพิมพิลัย   ทองมาก สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 215 ขาดสอบ

นางสาวสุพรรษา   จิตตคาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 216 ขาดสอบ

นายณัฐพล   ทังโส สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 217 ขาดสอบ
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นายศราวุธ     โพธ์ิทอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 218 ขาดสอบ

นายณภัทร   มูลวันดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 219 ขาดสอบ

นายรัชชานนท์   เภาพาส สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 220 ขาดสอบ

นายณัฐศักด์ิ   อ่อนส าโรง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 221 ขาดสอบ

นายชินวุฒิ   เจริญสุข สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 222 ขาดสอบ

นายวิชานนท์   พลหินกอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 223 ขาดสอบ

นายปฎิพัทธ์   เภาสระคู สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 224 ขาดสอบ

นายอัมรัตน์   พูลกลาง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 225 ขาดสอบ

นายเกียรติศักด์ิ   ดิษฐ์วิเศษ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 226 ขาดสอบ

นายณรังสรรค์   โทขันธ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 227 ขาดสอบ

นายพงษ์เพชร   สุดธี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 228 ขาดสอบ

นายสถิต   ศรีมงคุณ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 229 ขาดสอบ

นางสาวณัฐวรรณ   ศรีโชติ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 230 ขาดสอบ

นางสาวศิริพร   อ่างค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 231 ขาดสอบ

นางสาวสุรีรักษ์   ชูสระคู สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 232 ขาดสอบ

นางสาวธิดารัตน์   คงชะเวท สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 233 ขาดสอบ

นางสาวทิพย์วารี   พินิจสอน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 234 ขาดสอบ

นายสถิต   ถุงน  าค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 235 ขาดสอบ

นายอภิสิทธ์ิ   พลภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 236 ขาดสอบ

นายสุรวุฒิ   สืบเมฆ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 237 ขาดสอบ

นายยุทธการ   พรรษา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 238 ขาดสอบ

นายพีรภัทร   ศรีบุญมี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 239 ขาดสอบ

นายภานุพงษ์    มาสี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 240 ขาดสอบ

นายกิตติธัช   ศิริสัตย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 241 ขาดสอบ

นายอชิตพล   พันชารี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 242 ขาดสอบ

นายอติชาติ   หุนสุวงศ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 243 ขาดสอบ

นายธีรพล   อุโคตร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 244 ขาดสอบ

นางสาวพรรษา   อัญญโพธ์ิ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 245 ขาดสอบ

นางสาวป่ินมณี   กุหลาบ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 246 ขาดสอบ

นางสาวปนัดดา   สารบรรณ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 247 ขาดสอบ

นางสาวพลอย   ชัยหนองบัว สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 248 ขาดสอบ
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นางสาวปาริชาติ   สรสาร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 249 ขาดสอบ

นางสาวกฤษติยา   สุวรรณพันธ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 250 ขาดสอบ

นายเมธพนธ์   ชมภูผิว สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 251 ขาดสอบ

นายยุทธพิชัย   แสนค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 252 ขาดสอบ

นายธีรวุฒิ   ปาโสม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 253 ขาดสอบ

นางสาวจีวนันท์   เวียงค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 254 ขาดสอบ

นางสาววันชฎาพร   ไชยโคตร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 255 ขาดสอบ

นางสาวเกตุสุดา  สมอาษา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 256 ขาดสอบ

นางสาวธิดารัตน์   หงษ์หนองหว้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 257 ขาดสอบ

นางสาววิยะดา   สอนภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 258 ขาดสอบ

นางสาวอนัญญา   ไกรกลาง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 259 ขาดสอบ

นางสาวอารยา   ยืนย่ัง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 260 ขาดสอบ

นางสาวพัชราภา   พลเรือง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 261 ขาดสอบ

นายธนายุทธ   ไชยศรีรัมย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 262 ขาดสอบ

นายปิยะพงษ์   มีส าโรง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 263 ขาดสอบ

นางสาวนวพร   ดีสองชั น สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 264 ขาดสอบ

นางสาวปรายฟ้า   ชุมวรรณ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 265 ขาดสอบ

นางสาวเอื ออารี   เครือแวงมล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 266 ขาดสอบ

นางสาวจิตรกัญญา   ศรีภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 267 ขาดสอบ

นางสาวศรัญญา   เครือหงษ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 268 ขาดสอบ

นางสาวจิตรานุช   ศรีภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 269 ขาดสอบ

นางสาวลลิตา   บุญเบ้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 270 ขาดสอบ

นางสาวอริสา   นนกระโทก สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 271 ขาดสอบ

นายศิริชัย   ลุนรัตน์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 272 ขาดสอบ

นางสาวชลธิชา   เศษโฐ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 273 ขาดสอบ

นายพีรภพ   ชิณสิทธ์ิ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 274 ขาดสอบ

นายเมฆา   นามสิมมา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 275 ขาดสอบ

นางสาวป่ินมณี   แสนโสดา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 0 276 ขาดสอบ

นางสาววิภารัตน์   วัดทุ่งใหญ่ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 0 277 ขาดสอบ

นางสาวบุษบัน   หลวงใน จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 0 278 ขาดสอบ

นางสาวกิตติมา   บุญมาใส จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 0 279 ขาดสอบ

นางสาวกัญญารัตน์   ค าบุดดี จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 0 280 ขาดสอบ

แบบสรูปผลคะแนนแข่งขันวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ( SW TEST OF English Proficiency) คร้ังท่ี 3

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

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5

ช่ือ-สกุล โรงเรียน คะแนนท่ีได้ อันดับ หมายเหตุ



นางสาวกนกกร   ศรีกู่กา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 0 281 ขาดสอบ

นางสาวพรวิษา   คงสุดี จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 0 282 ขาดสอบ

นายปริวัตร   มูลรัตน์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 283 ขาดสอบ

ช่ือ-สกุล โรงเรียน คะแนนท่ีได้ อันดับ หมายเหตุ


