
นายณัฐพงษ์   ชิตทรงสวัสด์ิ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 63 1

นายณรัตน์   พัดโท สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 47 2

นางสาวณัฐธิดา   รัตนปรีเปรม จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 38 3

นายพีระพงษ์  อุไชย จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 37 4

นางสาวจันทกานต์  มีผิว จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 35 5

นางสาวรัศมี   ศรีค ามี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 35 6

นายธนาวัฒน์   กวดไธสงค์ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 35 7

นางสาวพิมพ์วลัญช์  หัวหนองหาญ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 34 8

นางสาวชุติมา   ศรีสมบูรณ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 33 9

นางสาวสุภธิดา   เหน่ียวบุบผา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 33 10

นางสาวอภิญญา   โพธ์ิหมุด จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 33 11

นายจีรศักด์ิ   เขตหนองบัว สุวรรณภูมิวิทยาลัย 31 12

นางสาวสิมิลัน   รักบุญ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 30 13

นางสาวช่อเพชร   จันทะคัต สุวรรณภูมิวิทยาลัย 30 14

นางสาวพิยดา   ยางค า จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 30 15

นางสาวปิยะภรณ์   ทองดี สุวรรรภูมิวิทยาลัย 30 16

นางสาววชิราภรณ์   สุดชารี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 30 17

นางสาวสุชาดา   ผาสวาสด์ิ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 30 18

นายอนุรักษ์   แก้วภูมิแห่ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 29 19

นางสาวศิริมา   พลภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 29 20

นายชินวัตร   มีหนองหว้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 29 21

นางสาวสุชาดา   บรรจงกลาง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 29 22

นางสาวจิตรภา   หาสนาม จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 29 23

นางสาวพิมพ์ลภัส  ชมภูพฤกษ์ สตรีศึกษา 29 24

นางสาวธนพร   ดีพลงาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 28 25

นางสาวสุทธิลักษณ์   ขันสระคู สุวรรณภูมิวิทยาลัย 28 26

นางสาวเสาวนีย์   จอกทอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 28 27

นายจักรพงษ์   สิงห์ดงเมือง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 28 28

นายสมศักด์ิ   ฤาชา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 28 29

นายไชยวัฒน์   เล้ียวทอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 28 30

นางสาวรุ่งอรุณ   พรรณรัตน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 28 31

นายเอนก   สิงห์บุตรา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27 32

นางสาวสุชาดาณ์   สุดชัย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27 33

นางสาวทิพย์เกสร   สายพรมมา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27 34

นางสาวณัฐพร   เสาร์ศิริ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27 35
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นางสาวนริศรา   วรรณวงษ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27 36

นางสาวชมพูนุช  แก้วมา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 27 37

นางสาวศิริวรรณ ค าชัยภูมิ ปทุมรัตน์พิทยาคม 27 38

นางสาวนิภาภรณ์   นนตะพันธ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27 39

นางสาวสาริณี   เส็งตากแดด สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 40

นายสิรศักด์ิ   ด านิล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 41

นางสาววารีรัตน์   กาแก้ว สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 42

นางสาวภัทรสุดา  ไชยบัวแดง จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 26 43

นายศตวรรษ   นาเมือง ปทุมรัตน์พิทยาคม 26 44

นางสาวชลธิกาล   ธิเขียว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 26 45

นายพงศธร  บุตรวัง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 46

นายศิลปะชัย   นามโน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 47

นางสาวณัฐวดี   รัตนสิงห์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 48

นางสาวภัคจิรา   ศรีหนองหว้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 49

นายธงทอง    สิงห์ทอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 50

นายปกรณ์เกียรติ   อินทร์งาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 51

นางสาวโฉมยุภา   ทองรัตน์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 52

นางสาวไอละดา   สาระทรัพย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 53

นางสาวธัญชนก   โคภูมี จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 25 54

นายศุภณัฐ   ศรีหา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 25 55

นางสาวศุภสิริ   เลบ้านแท่น สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 25 56

นางสาวชนาภัทร  ไทยโสภา ปทุมรัตน์พิทยาคม 25 57

นางสาวอุษาวดี   สร้อยสองช้ัน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 58

นางสาวสุดารัตน์   เชิงหอม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 59

นายสุชล   วงศ์ประทุม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 60

นางสาวอริสรา   ศิลาอุดม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 61

นางสาวศิริเพ็ญ   คูเมือง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 62

นางสาวภูษนิสา   ศศินโชติพัส สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 63

นางสาวอาทิตยา   บัวดง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 64

นายชัชพล   เศรษโฐ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 65

นางสาวเสาวลักษณ์   พากเพียร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 66

นางสาวศรัญญา   ย่ังยืน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 67

นาย คณิศร ลาวัลย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 68

นางสาวภัทราวรรณ  นามไพร สตรีศึกษา 24 69

นางสาวมนัสชนก  ชัยหนองบัว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 24 70
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นางสาวเกศรินทร์   สระกลาง ปทุมรัตน์พิทยาคม 24 71

นางสาวสาธิยา   แสงมะลัย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 24 72

นายธนายุทธ   ศรีน้ าค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 73

นายธนา   ค าอ่อนสา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 74

นายวรเทพ   แจ่มใส สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 75

นายอภิสิทธ์ิ   สระค าจันทร์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 76

นางสาวศิริวรรณ   แก้วพรม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 77

นายสันติธร   เครือแสง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 78

นางสาวกัญญารัตน์   หวานตา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 79

นางสาวพัชรี   ผาตากแดด สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 80

นางสาวนฤมล   มะลิหวล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 81

นางสาวพัชราภร   ไผ่ล้อม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 82

นายศุภกฤต   ศิริสุข สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 83

นางสาวเบญจวรรณ   เวียงค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 84

นางสาวรุ่งนภา   เป็นไทย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 85

นางสาวอัญชลี   ธรศรี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 86

นางสาวรสสุคนธ์   บุญเลิศ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 87

นายเทิดพงษ์  ค าสาย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 88

นางสาวปรางทิพย์   สาระคู สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 89

นางสาวเพชรา   กัญญาค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 90

นายศรัณย์   ศรีรัตนพันธ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 91

นางสาวสุนิสา   นามส าโรง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 92

นางสาวหัสลักษณ์   อ าศรี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 93

นางสาวดวงฤทัย   ศุภศร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 94

นางสาวรสรินทร์   จันทอินทร์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 95

นาสาวพิชาพร   ในเวียง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 96

นางสาวอิศราพร   ตันหงาย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 97

นางสาวพลอยนภา   มะลิวรรณ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 98

นางสาวณิตรา   แสนโพนงาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 99

นายอนุชิต   เช้ือจิต สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 100

นายณัฏฐากูร   เจริญศิลป์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 101

นายจิรวัฒน์   เอ่ียมศรี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 102

นายอมรเทพ   สร้อยศิลา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 103

นางสาวจุรีรัตน์   จันทวิมล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 104

นางสาวอธิติยา   นาแซง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 105

นางสาวศรัญพร   เสนาวงศ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 106

นายชญานนท์   สุระโส สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 107

นางสาวเข็มทอง   สุปะมัง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 108

นางสาวปริมประภา   หาญเสนา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 22 109

นางสาวมาลัยเพชร ศัพท์พันธ์ุ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 22 110

นางสาวจิติยาภา กวางขุนทด ปทุมรัตน์พิทยาคม 22 111
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นางสาวสุธิดา   อารณะโรจน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 22 112

นางสาวอาริสา   เชิงหอม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 113

นางสาวอรวรรณ   จันทร์คูเมือง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 114

นางสาวเบญจวรรณ   อยู่เย็น สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 115



นางสาวสุวิมล   เห็นสม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 116

นางสาวธัญชนก   วาหา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 117

นางสาวสุภิญญา   นนทะบุตร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 118

นางสาวสุดารัตน์   บ่อคุ้ม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 119

นายสิทธิพล   คล้ายหนองสรวง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 120

นายธีรศักด์ิ   พรมเทพ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 121

นายระวี   ทองล้ า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 122

นายศราวุฒิ   ลาสองช้ัน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 123

นายอาทิตย์   สูงสนิท สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 124

นางสาวอารีรัตน์   แก่นค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 125

นางสาวสุวนันท์   บัวไข สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 126

นายศุภโชค   ศรีผา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 127

นางสาวจิตราภรณ์   อุตกา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 128

นางสาวจิราพร   สัตย์สูง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 129

นายเอกภพ   ลือตะนา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 130

นางสาวปิยฉัตร   สุดสาคร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 131

นางสาวไพริน   โอ่งกลาง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 132

นางสาวชฎารัตน์   อุระเพ็ญ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 133

นายสมจิตร   ทุมพร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 134

นางสาวรัชฏาภรณ์   อนุพันธ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 135

นางสาวปิยะธิดา   สุ่ยหล้า จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 21 136

นางสาวอนันทิตา   ปะกิระคะ ปทุมรัตน์พิทยาคม 21 137

นายภูมิไทย   หฤทัยถาวร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 21 138

นายวัชรกรณ์  แก่นค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 139

นาสาวศุภรัตน์   หารส าโรง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 140

นางสาวสุชานันท์   พรหมบุตร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 141

นางสาวกิตติยา   สุดตา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 142

นายจิรวัฒน์   พลอาษา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 143

นายธนวัฒน์   หนูจิตต์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 144

นายทรงชัย   ลาสองช้ัน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 145

นางสาวณัฐชมล   ธุลี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 146

นางสาวกัญญาพัชร   มีภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 147

นายนนทวัฒน์   ผานัด สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 148

นางสาวสุมิตรา   สุดสดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 149

นางสาวพรพิมล   ค าวงศา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 150

นายพงษ์พิทักษ์   เช้ือมอญ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 151

นางสาวศิริวรรณ   แสนพรม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 152

นางสาวศศินา   สุระโส สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 153

นางสาวสุวนันท์   ปัจจุโส สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 154

นางสาวศศิธร   วรรณสอน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 155
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นายธวัชชัย   พิมพ์ค าใหล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 156

นายไวยวุฒิ   โฉลกดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 157

นางสาววรรณภา   ว่องเพชรชัย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 158

นางสาวลัดดาวัลย์   ต้วมสูงเนิน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 159

นางสาวนิศานาถ  มะโนลัย จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 20 160

นายณัฐวุฒิ   ศรีประเสริฐ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 20 161

นายชินวัฒน์   จ าปา สุวรรรภูมิวิทยาลัย 20 162

นายขวัญพัฒน์   ศรีบุญจันทร์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 163

นางสาวภัทรวดี   บัวบุญน า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 164

นางสาวศิริลักษณ์   ศรีแสงสว่าง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 165

นางสาวสาริศา   สุขไสว สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 166

นางสาวทานตะวัน   จ านง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 167

นายอภิเดช   หอมเนียน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 168

นางสาวอรวี   ทิพาศรี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 169

นายเจษฎา   ภาษี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 170

นายพีรภัทร์   สิงห์แก้ว สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 171

นายเสฎวุฒิ   สีหานาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 172

นางสาวศุภสุตา   พันธ์ฟอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 173

นายธีรวัชร   อาจองค์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 174

นายภัทรพล   สีโคตร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 175

นายภานุพันธ์   สิงห์จันทร์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 176

นายวายุ   บัววัด สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 177

นางสาวสุทธิดา   ปัจจุโส สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 178

นายปรเมษฐ์   สีจันทา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 179

นายนิรุตต์ิ   เห็นสม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 180

นายอริยะ   ชุมศรี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 181

นายจิณณวัตร   ศรีหาบุญลี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 182

นางสาวจุฑาภรณ์   แซมทอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 183

นางสาวเมธาวี   พรมมี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 184

นางสาวอภิฦดี  กองพิธี จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 19 185

นางสาวนฤมล   ประสงค์ใด สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 186

นายนิกร   สุจิตโต สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 187

นางสาวอัญชิษฐา   แถวโสภา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 188

นางสาวสุจิตรา   ศรีภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 189

นายณัฐเกียรติ   โยธาจันทร์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 190

นางสาวชนัญดา   อุ่มอ่อนศรี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 191

นางสาวจิญารัตน์   ศักด์ิค าดวง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 192

นายสุร   แซ่ลี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 193

นายอภิศักด์ิ   สระค าจันทร์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 194

นายธนาวุฒิ   วิชาชัย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 195
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นายกมลวิทย์   วุฒิยา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 196

นายอธิราษ   ทองดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 197

นายสิทธิพงษ์   หินสุข สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 198

นางสาววรานุช   นนตะพันธ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 199

นางสาวชุติมา   นาเมือง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 200

นายวีรยุทธ   สงภักดี สุวรรรภูมิวิทยาลัย 18 201

นายอลงกรณ์   บรรหนองทุ่ม สุวรรรภูมิวิทยาลัย 18 202

นายพิชิต  ประสิทธินาวา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 203

นางสาวสุดารัตน์  เรืองสุข สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 204

นางสาวเพ็ญศิริ   จ าเนียรพืช สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 205

นางสาวเดือนเพ็ญ   นันทไสย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 206

นางสาวสุนิษา   แสนพลสาร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 207

นายศราวุธ   ค าหลง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 208

นางสาวสิริวิมล   ศรีนาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 209

นางสาวปิยะฉัตร   น้อยจาด สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 210

นายคมสันต์   ไชยมาตร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 211

นางสาวจิราวรรณ   บ าเรอ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 212

นางสาวรัสรากรณ์   บุญตือ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 213

นางสาวสุพิชฌา   วิเศษวงษา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 214

นายสุรพล   ค าอ่อนสา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 215

นางสาวปิยะฉัตร   มูลรัตน์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 216

นายวรินทร   สิงห์ทองห้าว จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 17 217

นางสาวนิชากาญจน์  ภูสิมมา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 218

นางสาวกษวรรณ   น้อยสุพรรณ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 219

นายธงชัย   ศรีทัพไทย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 220

นางสาวเปรมสินี   คันทัพไทย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 221

นายภัคพงษ์   จ าปางาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 222

นางสาวมาริษา   อุทัยชวัง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 223

นางสาวสุดารัตน์   เลิศพันธ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 224

นางสาวสุกัญญา   ชัยขันธ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 225

นายไพบูลย์   บุตรวิชัย สุวรรรภูมิวิทยาลัย 16 226

นางสาวปิยพร  สวนมอญ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 227

นางสาวกัลยา  อ่อนหา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 228

นายปิยวัช   ดีสุวรรณ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 229

นายธีรภัทร    หลงภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 230

นายอนุชิต   บุญปัน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 231

นายจุลานนท์   ผานัด สุวรรณภูมิวิทยาลัย 14 232

นางสาววรรณษา   แก้วค าไสย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 14 233

นายอภิชาติ   ทิพย์ชาติ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 14 234

นางสาวพรรณวิษา   อ่อนหา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 14 235
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นายวิทวัส   ถนอมพล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 14 236

นางสาวนวลนิราศ   สุ่มมาตย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 14 237

นางสาวพรรณธิภา   พลอาษา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 14 238

นางสาวรสสุคนธ์   วงษ์ค า สุวรรรภูมิวิทยาลัย 14 239

นายวันชัย   พลสันต์ สุวรรรภูมิวิทยาลัย 14 240

นางสาวปาริฉัตร มีเทียน ปทุมรัตน์พิทยาคม 14 241

นางสาวพัชราภรณ์   ตาสระคู สุวรรณภูมิวิทยาลัย 13 242

นางสาววิมลพรรณ   จันทร์หัวโทน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 13 243

นายสราวุฒิ  บุญทับไทย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 13 244

นางสาวสิริลักษณ์   สิงห์ทอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 12 245

นายภัคพล   ลานสวัสด์ิ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 12 246

นายปิยวัตร   นาเมือง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 11 247

นางสาวสุนิสา   มายา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 9 248

นางสาวสุนันทา   ถือมาลา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 249 ขาดสอบ

นางสาวมัณฑนา   หมายสิงห์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 250 ขาดสอบ

นางสาวอนุชศยา   พลสระคู สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 251 ขาดสอบ

นางสาววรรณิภา   เลิศพันธ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 252 ขาดสอบ

นางสาวพัชรา    ดีพลงาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 253 ขาดสอบ

นางสาววชิรญาณ์    อาสายุทธ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 254 ขาดสอบ

นางสาวฐนิชา   ครพรม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 255 ขาดสอบ

นายพงษ์ศกร   เหลียมใส สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 256 ขาดสอบ

นายชัชพล   สุรสังข์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 257 ขาดสอบ

นายชยังกูร    สุขประเสริฐ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 258 ขาดสอบ

นายพิพัฒน์    มาสระคู สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 259 ขาดสอบ

นายเอราวัฒน์   แพงภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 260 ขาดสอบ

นายศรราม   ศรีรัตนพันธ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 261 ขาดสอบ

นายอนุวัฒชัย   พลอาษา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 262 ขาดสอบ

นายพลวัฒน์   พันนธ์ศรี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 263 ขาดสอบ

นางสาวสิริยากร   หงษ์ทอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 264 ขาดสอบ

นายธนา    ค าอ่อนสา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 265 ขาดสอบ

นายศราวุฒิ   ลาสองช้ัน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 266 ขาดสอบ

นางสาวธิญาดา   ศรีงาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 267 ขาดสอบ

นายสิทธิพร   จิตแสง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 268 ขาดสอบ

นายสิทธิพล   จิตแสง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 269 ขาดสอบ

นายวัฒนชัย   เขจรศาสตร์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 270 ขาดสอบ

นายอภิชาติ   นมนาน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 271 ขาดสอบ

นายสุธิชัย   สุรนารถ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 272 ขาดสอบ

นางสาวสิริทรัพย์   พันธ์ลา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 273 ขาดสอบ

นางสาวกมลวรรณ   กริดรัมย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 274 ขาดสอบ

นายอภิชาติ   อันโน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 275 ขาดสอบ
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นายพงศ์ภรณ์   บุดดาวัน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 276 ขาดสอบ

นายภาคภูมิ   ถนอมพล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 277 ขาดสอบ

นางสาวเพ็ญศิริ   ต้นชมภู สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 278 ขาดสอบ

นางสาวนิรมล   ทวีพจน์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 279 ขาดสอบ

นางสาวจิรัฐติกาล   ค าสวาสด์ิ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 280 ขาดสอบ

นายกิติกร   สุดพังยาง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 281 ขาดสอบ

นายธงชัย   โพธิคลัง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 282 ขาดสอบ

นายบรรยวัสถ์   เหมือนใจงาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 283 ขาดสอบ

นางสาวแจ่มนภา   ภูสนาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 284 ขาดสอบ

นางสาวชลธิชา   สุ่มพุก สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 285 ขาดสอบ

นางสาวนิภาศิริ   ภูมิชูชิต สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 286 ขาดสอบ

นางสาวสุภัสราภรณ์   ขม้ินทอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 287 ขาดสอบ

นางสาววิมลมาศ   หึกขุนทด สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 288 ขาดสอบ

นางสาวจุฬาลักษณ์   สุวงค์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 289 ขาดสอบ

นางสาวอัจฉรียา   นามไพร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 290 ขาดสอบ

นางสาวอังคณารัตน์   โมกภา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 291 ขาดสอบ

นางสาวีนัสรา   กุมมาร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 292 ขาดสอบ

นางสาวลุชีรา   ภาคฤทธ์ิ สตรีศึกษา 0 293 ขาดสอบ

นางสาวปรินดา   สมภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 0 294 ขาดสอบ

นายณัฐนันท์   วินทะไชย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 0 295 ขาดสอบ

นางสาวอารญา   หงษ์ศิริ สุวรรรภูมิวิทยาลัย 0 296 ขาดสอบ

นายชัยวัฒน์   ต้นประเสรฺฐ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 0 297 ขาดสอบ

นายประชานาถ   แสงสวัสด์ิ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 0 298 ขาดสอบ

นางสาวกัลยากร   เพชรดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 0 299 ขาดสอบ

นางสาวกุลนิชา   ล าดวนหอม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 0 300 ขาดสอบ

นางสาวชญานิศ   ชูค า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 0 301 ขาดสอบ

นางสาวชนิกานต์   สาริกุล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 0 302 ขาดสอบ

นางสาวธนภรณ์   เลิศพันธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 0 303 ขาดสอบ

นางสาวปรีณาภา   สุวรรณพันธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 0 304 ขาดสอบ

นายพุทธชาติ   มงคลมะไฟ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 0 305 ขาดสอบ

นางสาวลัลน์ลลิต   ประทุมชนกกูล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 0 306 ขาดสอบ

นางสาววรานันท์   จันทร์คูเมือง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 0 307 ขาดสอบ

นายปิยภัทร   ค าวิไชย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 0 308 ขาดสอบ

นายจักรภพ   สุขยานุดิษฐ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 0 309 ขาดสอบ

นางสาวสุริกร   เสนบุญมี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 0 310 ขาดสอบ

นางสาวกิตติยากรณ์   อนันทวรรณ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 0 311 ขาดสอบ

นางสาวชนิดาภา   โพธ์ิแสง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 0 312 ขาดสอบ

นางสาวพันพัสสา   มูลอ่อน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 0 313 ขาดสอบ

นางสาวสุนิสสา   นันทะวงศ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 0 314 ขาดสอบ

นางสาวอริศรา   ท่ีส าราญ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 0 315 ขาดสอบ

นางสาวอังคณา   ทองใบน้อย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 0 316 ขาดสอบ
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นางสาวศิรินธร   สงภักดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 0 317 ขาดสอบ

นางสาวชรินรัตน์   โพธ์ิศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 0 318 ขาดสอบ

นางสาวจันทร์ศิรีย์  มาตย์ส าโรง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 319 ขาดสอบ

นางสาววิภาพร  ติดชม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 320 ขาดสอบ

นายวัชราภรณ์  แก่นค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 321 ขาดสอบ


