
ท่ี โรงเรียน คะแนนรวม

1 เด็กหญิง สิริรัตน์ สิทธิลา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 56
2 เด็กหญิง รพีพัฒน์ ศรีหินกอง สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 53
3 เด็กชาย นพรุจ แก้วสวนจิก ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 49
4 เด็กชาย ภูมิพิพัฒน์ สอนสนาม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 48
5 เด็กชาย ธีรภัทร พนรเขต สุวรรณภูมิวิทยาลัย 48
6 เด็กชาย พงศธร ยอดม่ิง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 46
7 เด็กชาย ศิริโชค แสงงาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 46
8 เด็กชาย อนันดา มัติศิลปิน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 46
9 เด็กหญิง ปราณปรียา เชิงหอม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 44
10 เด็กหญิง จุฑามาศ บุญกันยา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 43
11 เด็กหญิง อมราพร ชุมพล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 40
12 เด็กหญิง ชลธิชา มาตย์จันทร์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 39
13 เด็กหญิง อารยา ท ามิภักด์ิ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 39
14 เด็กชาย ศุภกิตต์ิ ยางงาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 38
15 เด็กหญิง พรสรวง พลูภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 38
16 เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ สายเช้ือ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 35
17 เด็กหญิง พิชญา สีดาแก้ว สุวรรณภูมิวิทยาลัย 35
18 เด็กหญิง ศศิกานต์ ดวงวิไร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 35
19 เด็กหญิง พัตรพิมล ธรรมรักษ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 35
20 เด็กชาย พีรภัทร ช่ืนเฉลา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 35
21 เด็กหญิง กัลยารัตน์ ทองดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 35
22 เด็กหญิง กุลณัฐ โพธิสอน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 35
23 เด็กชาย ไกรวิน โตะเส็น สุวรรณภูมิวิทยาลัย 35
24 เด็กชาย ทิวากร สอนวิชา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 34
25 เด็กชาย เดชา อาจเดช สุวรรณภูมิวิทยาลัย 34
26 เด็กชาย กิตติกร สุดชารี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 34
27 เด็กหญิง จิดาภา สาหินกอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 33
28 เด็กหญิง พิชชาพร เจริญสุข สุวรรณภูมิวิทยาลัย 33
29 เด็กหญิง นภาพร ทองดา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 33

ประกาศผลการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คร้ังท่ี 3

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2

ช่ือ - สกุล



30 เด็กชาย ธีรภัทร อุตะมา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 33
31 เด็กหญิง พฤกษ์ลดา แสนเวียงจันทร์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 33
32 เด็กหญิง เกวลิน สุขดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 33
33 เด็กหญิง สุภัสสร สุขสุวรรณ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 32
34 เด็กชาย ธเนตร บัวสูง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 32
35 เด็กหญิง ปกีรนันท์ ร่ืนเริง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 31
36 เด็กหญิง ชนาพร ธรรมเสนา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 31
37 เด็กชาย ธนวัตน์ แสวงดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 31
38 เด็กหญิง พัชรินทร์ เหลือล้น สุวรรณภูมิวิทยาลัย 31
39 เด็กหญิง พิมพ์ชนก จ าปาไชย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 31
40 เด็กหญิง อรัญญา ค าผง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 31
41 เด็กหญิง ธนัชชา แก้วเสนา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 30
42 เด็กหญิง มยุรฉัตร บุญถม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 30
43 เด็กหญิง วาสิตา ภาสองช้ัน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 30
44 เด็กหญิง ปราณี จันทร์ศรสุข สุวรรณภูมิวิทยาลัย 30
45 เด็กหญิง นภัสวรรณ เชียงภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 30
46 เด็กชาย ณัฐธพัฒน์ สายเช้ือ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 29
47 เด็กชาย อรรถพันธ์ บุญกลาง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 29
48 เด็กหญิง พรพิมล แสนเขียว สุวรรณภูมิวิทยาลัย 29
49 เด็กหญิง ปนัดดา นาคเสน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 28
50 เด็กหญิง กอบกูล เสนาบูรณ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 28
51 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ กันทะวัง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 28
52 เด็กชาย จิรโชติ สีนาดนาวา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 28
53 เด็กหญิง ชญาภา อุดพ้วย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27
54 เด็กชาย พงษกรณ์ จันทร์คูเมือง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27
55 เด็กหญิง ผกามาศ แถบมูล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27
56 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ดีบุกค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27
57 เด็กหญิง กรรณิการ์ ตันค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27
58 เด็กหญิง ประลิสา สาลีวรรณ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27
59 เด็กชาย ครรชิต จันทวี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27
60 เด็กหญิง วรนุช ขานน้ าค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26
61 เด็กหญิง บัณฑิตา หาวิลี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26
62 เด็กหญิง ศิรประภา นามสิมมา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26



63 เด็กหญิง วิจิตรา พจอาจ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26
64 เด็กหญิง รัชดาภรณ์ สังสุดชา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26
65 เด็กหญิง ศวิตา ธรรมวิเศษ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26
66 เด็กชาย กันต์อเนก สุทธิ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26
67 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ บุญภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26
68 เด็กหญิง น้ าหน่ึง ร่ืนมาลี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25
69 เด็กหญิง กัลยกร พลดอน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25
70 เด็กหญิง อรจิรา แสนทิพย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25
71 เด็กหญิง พัชรินทร์ สีนิล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25
72 เด็กหญิง ขวัญฤดี สมสมัย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25
73 เด็กชาย ธีรศักด์ิ อ่อนหา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24
74 เด็กหญิง ปทิตตา วรรณูปถัมภ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24
75 เด็กหญิง พิมพ์ชนก โคตะมูล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24
76 เด็กหญิง สุดารัตน์ ปาโสม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24
77 เด็กหญิง สุกัญญา อาสาราษฎร์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24
78 เด็กชาย จัตุพล พันธ์ส าโรง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23
79 เด็กหญิง วิภาดา ส าสารี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23
80 เด็กหญิง ศศินันท์ ทิพวารี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23
81 เด็กหญิง เกวลิน ธรรมนาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23
82 เด็กชาย ณัฐภัทร กาสิงห์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23
83 เด็กหญิง จิรัชญา เศษโฐ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23
84 เด็กหญิง วริศรา ล้ าเลิศ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23
85 เด็กหญิง ศศิริพร ถ่ีถ้วน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23
86 เด็กหญิง นงนภัส บุตรหินกอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23
87 เด็กหญิง หทัยรัตน์ ศรีเนตร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23
88 เด็กชาย รพีพงษ์ มณีวรรณ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22
89 เด็กหญิง ขจรรินทร์ วรรณค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22
90 เด็กหญิง วิภาดา สนิทพจน์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22
91 เด็กชาย ณัฐวุฒิ พุฒดีมี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21
92 เด็กหญิง กมลพรรณ ทับผา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21
93 เด็กหญิง กุลนภา รุ่งสว่าง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21
94 เด็กชาย บารมี ชูรัตน์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21
95 เด็กชาย รัฏภูมิ พันธ์ุพาณิชย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21



96 เด็กหญิง กมลชนก ด าข า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21
97 เด็กหญิง รัชนก ทาโพนงาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21
98 เด็กหญิง นานันท์ นิลสระคู สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21
99 เด็กหญิง ปาลิตา ขันธ์พัฒน์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21
100 เด็กหญิง วนันชนก เพชรสวาย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21
101 เด็กหญิง อัจฉราภรณ์ ทองใบใหญ่ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21
102 เด็กหญิง เพชรลัดดา ทาโพนทัน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21
103 เด็กหญิง อมรรัตน์ หนองประทุม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21
104 เด็กหญิง วิภาดา หงษ์ธรรม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20
105 เด็กหญิง จรรยาพร กงใจ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20
106 เด็กหญิง ณัชชา ดอนทราย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20
107 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ น้ ากระจาย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20
108 เด็กชาย รฐนนท์ ตันหง่าย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20
109 เด็กชาย จักรินทร์ ต้อนสุกรี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20
110 เด็กหญิง สุภาพร เคนสุข สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20
111 เด็กหญิง พิมพ์นิภา ผลาผล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20
112 เด็กหญิง ศิริวรรณ ละอองศรี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20
113 เด็กหญิง จิรพัชร วงศ์น้ าค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20
114 เด็กชาย ชุติพนธ์ แผลงฤทธ์ิ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19
115 เด็กชาย นฤภร หลังชล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19
116 เด็กชาย จิรภัทร จ าปาหล้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19
117 เด็กหญิง กัลยรัตน์ อังคะ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19
118 เด็กหญิง มนัสนันท์ ศรีค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19
119 เด็กหญิง อาริภา พุฒตาล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19
120 เด็กชาย เมธี ผลาผล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19
121 เด็กชาย รพีภัทร มณีวรรณ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19
122 เด็กชาย กุลนันท์ ทองไชย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19
123 เด็กหญิง นิภาพร ทองหนองบัว สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19
124 เด็กหญิง วรรณวิสา สังสุดชา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18
125 เด็กหญิง ณัฐริกา อ่อนส าโรง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18
126 เด็กหญิง วิภาดา แสงทอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18
127 เด็กหญิง กฤติมข ณ นครพนม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18
128 เด็กชาย ธรรมนูญ บุราญนอก สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18



129 เด็กหญิง จุฑารัตน์ ศักด์ิค าดวง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18
130 เด็กหญิง เจษฎาพร เศรษโฐ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18
131 เด็กหญิง ญาณิศา แสนกล้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17
132 เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ บุญเบ้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17
133 เด็กหญิง อรอุมา ลามนต์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17
134 เด็กหญิง พิชญธิดา ดีพลงาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16
135 เด็กหญิง ธัญยพร อังคนิช สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16
136 เด็กชาย รัฐภูมิ ปัจจุโส สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16
137 เด็กหญิง เพชรลัดดา คงสิงห์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15
138 เด็กชาย วัชรวีร์ ยงยืน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 14
139 เด็กชาย ธนเดช เหล่าสมบัติ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 14
140 เด็กหญิง สลิลทิพย์ สารพัฒน์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 14
141 เด็กชาย พีรพัฒน์ วงค์อามาตย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 12
142 เด็กหญิง ณัฐมน ท ามิภักด์ิ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 11
143 เด็กหญิง กัลยกร ชาลีรัตน์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย ขาดสอบ
144 เด็กหญิง ณัฐทิชา พร้อมบัวป่า สุวรรณภูมิวิทยาลัย ขาดสอบ
145 เด็กชาย คุณชนิต ด้วงปลี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขาดสอบ
146 เด็กหญิง มัณฑนา ศรีค านวณ สุวรรณภูมิวิทยาลัย ขาดสอบ
147 เด็กหญิง ณิรัญตรี ดีสองช้ัน สุวรรณภูมิวิทยาลัย ขาดสอบ
148 เด็กชาย นวพล เทียมค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย ขาดสอบ
149 เด็กหญิง มุฑิตา หงษ์ทอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย ขาดสอบ
150 เด็กหญิง วราวรรณ เชิงหอม สุวรรณภูมิวิทยาลัย ขาดสอบ
151 เด็กหญิง ศศินภา สุวรรณธาดา สุวรรณภูมิวิทยาลัย ขาดสอบ
152 เด็กหญิง สุภัสรา ลับจุลพล สุวรรณภูมิวิทยาลัย ขาดสอบ
153 เด็กหญิง สุภัทรา ลูกอินทร์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย ขาดสอบ
154 เด็กหญิง สุภาพร โพธ์ิสระคู สุวรรณภูมิวิทยาลัย ขาดสอบ
155 เด็กหญิง อรัชพร ช้อนพิมาย สุวรรณภูมิวิทยาลัย ขาดสอบ
156 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ค าสอน สุวรรณภูมิวิทยาลัย ขาดสอบ
157 เด็กชาย กฤษณพัฒน์ ศิลาทะ สุวรรณภูมิวิทยาลัย ขาดสอบ
158 เด็กหญิง สุกัญญา แสงทอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย ขาดสอบ
159 เด็กชาย กันยกฤต จ าปาทอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย ขาดสอบ
160 เด็กหญิง สุภาพร ชมชิด สุวรรณภูมิวิทยาลัย ขาดสอบ
161 เด็กหญิง กัญญาณัฐ การฟุ้ง สุวรรณภูมิวิทยาลัย ขาดสอบ



ลงช่ือ.................................................

      (นายกาญจนะ  นามสิมมา )

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

** หมายเหตุ  ในกรณีท่ีมีคะแนนรวมเท่ากัน คณะกรรมการด าเนินงานได้พิจารณา ตามเกณฑ์ในประกาศ
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