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1 นาย ภูมิรพี ค าชาย ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 62 1
2 นาย       จักรภัทร ทวีกุล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 49 2
3 นางสาว   กุลปรียา ทาสระคู ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 46 3
4 นางสาว สุชาดา ผาสวาสด์ิ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 45 4
5 นางสาว นิภาภรณ์ นนตะพันธ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 42 5
6 นาย ธนโชค สังเขต สุวรรณภูมิวิทยาลัย 39 6
7 นางสาว   ชุติมา ค าแหงค า ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 38 7
8 นางสาว อาริสา เชิงหอม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 36 8
9 นาย ธีริศน์ ศรีจ านงค์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 35 9
10 นางสาว นฤมล ประสงค์ใด สุวรรณภูมิวิทยาลัย 35 9
11 นาย ขวัญพัฒน์ ศรีบุญจันทร์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 32 11
12 นางสาว รัศมี ศรีค ามี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 32 11
13 นาย        สรวิชญ์ เช้ือสระคู ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 32 11
14 นางสาว ปรารถณา สอนสัตย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 31 14
15 นางสาว ปิยธิดา ก่ิงมาลา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 30 15
16 นางสาว เฟ่ืองฟ้า งามเพราะ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 29 16
17 นางสาว ผกาวรรณ สุนทรวรพจน์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 29 16
18 นางสาว อภิษฎา ค าแสน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 29 16
19 นางสาว ปรางทิพย์ สาระคู สุวรรณภูมิวิทยาลัย 29 16
20 นางสาว อมิตดา กล่ินฟุ้ง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 29 16
21 นางสาว บุษยมาศ ธิภาศรี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 28 21
22 นาย ทองคูณ สิทธิธรรม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 28 21
23 นางสาว ทิพรัตน์ บุตรราช สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27 23
24 นางสาว สรัลรัตน์ กรรษา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27 23
25 นางสาว ทิพยดา ใจดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27 23
26 นาย ณัฐวุฒิ สัตย์ซ า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 27 23
27 นางสาว วรรณกานต์ ภูผาหลวง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 27
28 นางสาว พัชราภา พลเรือง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 27
29 นางสาว เอ้ืออารี เครือแวงมล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 27
30 นาย ปภิณวิช จันทราประภาพ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 27
31 นางสาว   ธนันยา ยินดีมาก สตรีศึกษา 26 27
32 นางสาว เกตุสุดา สมอาษา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 32
33 นางสาว พัชรินทร์ จ าปาค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 32
34 นางสาว นวพร ดีสองช้ัน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 32
35 นาย ศุภกฤต บุตรสีมาตย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 32
36 นางสาว มานิตา จริยา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 32
37 นางสาว กติกา วงศ์มาศ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 32
38 นางสาว กชกร เกษมสุข สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 38
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39 นางสาว ธิดารัตน์ หงษ์หนองหว้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 38
40 นางสาว จีระวรรณ แสวงผล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 38
41 นางสาว พัชราวี คงพันธ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 38
42 นางสาว ธวัลหทัย พิมพานิชย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 38
43 นางสาว ธวัลรัตน์ พิมพานิชย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 38
44 นางสาว พนิดา เพินภูเขียว สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 38
45 นางสาว ลลิตา บุญเบ้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 38
46 นาย กิตติพล อนันดัง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 38
47 นาย ณัฐพล นามบุตร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 38
48 นาย ณัฐพล หงษ์หนองหว้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 48
49 นางสาว สิรินภา ค าสิงห์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 48
50 นางสาว อทิตยา ศรีรัตนพันธ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 48
51 นางสาว ปิยะดา เมืองศิริ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 48
52 นางสาว ปนัดดา สุขเจริญ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 48
53 นาย ธราดล พลภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 48
54 นางสาว ศิริณญา สีเหลือง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 48
55 นางสาว เพชรา กัญญาค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 48
56 นางสาว วรัญญา สุดชารี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 48
57 นาย นรากร กลีบจ าปี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 57
58 นางสาว จุฑารัตน์ มาล าโกน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 57
59 นางสาว อภิษฐา ค าแสน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 57
60 นางสาว ชลธิชา เศษโฐ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 57
61 นางสาว   อญัญญา ชาญอุไร สตรีศึกษา 22 57
62 นาย จักรกฤษณ์ เวียงค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 57
63 นางสาว จันทพร ทองดอนดู่ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 63
64 นางสาว กัญญารัตน์ ทองมาก สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 63
65 นางสาว สุภารัตน์ วันโน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 63
66 นางสาว ณัฐณิชา แสนชมภู สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 63
67 นางสาว อัญธิมา โยธาจันทร์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 63
68 นาย เมฆา นามสิมมา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 63
69 นาย อภิชาติ สุนทรบุญ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 63
70 นาย ศุภนิมิต บวรรัตนกุล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 63
71 นางสาว จารุวรรณ ยมรัตน์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 63
72 นางสาว ปพิชญา แสงกูล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 63
73 นางสาว วชิราภรณ์ สุดชารี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 63
74 นางสาว วาสนา แซ่คู สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 74
75 นางสาว ปรายฟ้า ชุมวรรณ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 74
76 นางสาว จิตรานุช ศรีภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 74
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77 นางสาว จิตรกัญญา ศรีภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 74
78 นางสาว ลดาวรรณ ค ามณี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 74
79 นาย พิทยากร คันทัพไทย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 74
80 นางสาว อรนาฏ โลเกตุ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 74
81 นางสาว สุภาวดี มณีกัลย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 74
82 นางสาว ทิพย์วรรณ ทองทิพย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 74
83 นางสาว พรไพลิน เปรียงพรม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 74
84 นาย       ปุริม สุดหลักทอง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 20 74
112 นางสาว ขวัญชนก ศรีบัวไทย สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 74
85 นาย จิรายุทธ พันส าโรง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 86
86 นางสาว ศศิธร น้ าค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 86
87 นางสาว สุวรรณา หนองหิน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 86
88 นาย กันตชาติ เช้ือสระคู สุวรรณภูมิวิทยาลัย 19 86
89 นางสาว ปัณณธร แสงเทียน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 90
90 นางสาว พิมพ์พิไล แคนชัยภูมิ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 90
91 นาย ธวัชชัย ละครร า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 90
92 นาย ปิยะพงษ์ มีส าโรง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 90
93 นางสาว ศรัญญา เครือหงษ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 90
94 นางสาว อรัญญา ศรีหานาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 90
95 นางสาว เกวลิน พลดอน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 90
96 นางสาว จุฑาศิริ สาระกุล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 90
97 นาย พีรภพ ชิณสิทธ์ิ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 90
98 นาย ธีรพัฒน์ พรหมหงษ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 99
99 นางสาว วันชฎาพร ไชยโคตร สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 99
100 นาย ธนายุทธ ไชยศรีรัมย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 99
101 นาย วรัญญู ค ามณี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 99
102 นางสาว อรัญญา ผลาผล สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 99
103 นางสาว อภิญญา ทองทิพย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 99
104 นางสาว จีวนันท์ เวียงค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 105
105 นางสาว วรนุช ยินทรัพย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 105
106 นางสาว อนัญญา ไกรกลาง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 107
107 นางสาว วนิดา ภาคะ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 107
108 นางสาว วิยะดา สอนภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 14 109
109 นางสาว วรรณวิสา หนองทุ่ม สุวรรณภูมิวิทยาลัย 14 109
110 นางสาว เอมอร น้อยสีภูมิ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 12 111
111 นางสาว เบญจวรรณ ค าสงค์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 8 112
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113 นาย ยุทธพิชัย แสนค า สุวรรณภูมิวิทยาลัย ขาดสอบ
114 นาย สุวิทย์ ดีพลงาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย ขาดสอบ
115 นาย ธีรวุฒิ ปาโสม สุวรรณภูมิวิทยาลัย ขาดสอบ
116 นางสาว มธุรดา มูลลา สุวรรณภูมิวิทยาลัย ขาดสอบ
117 นางสาว อารยา ยืนย่ัง สุวรรณภูมิวิทยาลัย ขาดสอบ
118 นางสาว นริศรา นุชิต สุวรรณภูมิวิทยาลัย ขาดสอบ
119 นางสาว กนกวรรณ ซุยคง สุวรรณภูมิวิทยาลัย ขาดสอบ
120 นางสาว อริสา นนกระโทก สุวรรณภูมิวิทยาลัย ขาดสอบ
121 นาย สุธิพงศ์ โอสระคู สุวรรณภูมิวิทยาลัย ขาดสอบ
122 นาย ศิริชัย ลุนรัตน์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย ขาดสอบ
123 นาย คณิศร ลาวัลย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย ขาดสอบ
124 นาย นราธร แก้วโพนงาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย ขาดสอบ
125 นางสาว เพียงนภา ภาระเวช สุวรรณภูมิวิทยาลัย ขาดสอบ
126 นางสาว อารียา นิยม สุวรรณภูมิวิทยาลัย ขาดสอบ

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

      (นายกาญจนะ  นามสิมมา )

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
** หมายเหตุ  ในกรณีท่ีมีคะแนนรวมเท่ากัน คณะกรรมการด าเนินงานได้พิจารณา ตามเกณฑ์ในประกาศ
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