
ห้องสอบท่ี ล าดบัท่ี รหสัประจ าตวั โรงเรียน

1 00001 เดก็หญงิ กชพร หาเมอืงกลาง แกง้ครอ้วทิยา
2 00002 นางสาว กชพร กางการ สตรชียัภมูิ
3 00003 นางสาว กนกกร แคงสนัเทยีะ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
4 00004 นางสาว กนกกาญจน์ ชยัสรุยิะวริตัน์ แกง้ครอ้วทิยา
5 00005 เดก็หญงิ กนกกานต์ วงษ์ชยัเพง็ แกง้ครอ้วทิยา
6 00006 นางสาว กนกนภิา กลา้ศกึ แกง้ครอ้วทิยา
7 00007 เดก็หญงิ กนกพร ชนะหาญ กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
8 00008 นางสาว กนกพร ปานเรอืนแสน แกง้ครอ้วทิยา
9 00009 นางสาว กนกพร  รบศกึ แกง้ครอ้วทิยา
10 00010 นางสาว กนกพรรณ ฦๅชา ชยัภมูภิกัดชีมุพล
11 00011 นางสาว กนกวรรณ งา้วนาเสยีว แกง้ครอ้วทิยา
12 00012 นางสาว กนกวรรณ ฐานวเิศษ สตรชียัภมู ิ2
13 00013 นางสาว กนกวรรณ ฝาชยัภมูิ แกง้ครอ้วทิยา
14 00014 เดก็หญงิ กนกวรรณ นามเมอืง แกง้ครอ้วทิยา
15 00015 นางสาว กนกวรรณ ฤทธยิา หนองบวัแดงวทิยา
16 00016 นางสาว กนษิฐา จนิชยัฌนา บา้นเขวา้วทิยายน
17 00017 นางสาว กมลฉตัร งามเจรญิ แกง้ครอ้วทิยา
18 00018 นางสาว กมลชนก แดงสกลุ แกง้ครอ้วทิยา
19 00019 นางสาว กมลชนก วทิาทาน แกง้ครอ้วทิยา
20 00020 นางสาว กมลทพิย์ วลิรูพนั แกง้ครอ้วทิยา
21 00021 นางสาว กมลพร ประทมุชยั แกง้ครอ้วทิยา
22 00022 นางสาว กมลพรรณ ไชยะไข แกง้ครอ้วทิยา
23 00023 นางสาว กมลลกัษณ์ ขวญัสู่ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
24 00024 เดก็หญงิ กมลวรรณ ฝาชยัภมูิ แกง้ครอ้วทิยา
25 00025 นางสาว กมลวรรณ จนัทราเทพ แกง้ครอ้วทิยา
26 00026 นางสาว กมลวรรณ เปลีย่นศรนีวล เมอืงพญาแลวทิยา
27 00027 นางสาว กรกนก ฉัว่รตันกลุ แกง้ครอ้วทิยา
28 00028 นางสาว กรกมล เรยีนแจง้ แกง้ครอ้วทิยา
29 00029 นางสาว กรกมล คริวินั แกง้ครอ้วทิยา
30 00030 นางสาว กรกลุ หมอกชยั แกง้ครอ้วทิยา
31 00031 นางสาว กรชวลั เขม็ชยัภมูิ แกง้ครอ้วทิยา
32 00032 นาย กรณ์ เยน็อารมย์ กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
33 00033 นางสาว กรพณิธุ ์   ยิง่ศริ ิ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
34 00034 นางสาว กรรณพรรณ วสิาหาญ นาหนองทุม่วทิยา
35 00035 เดก็หญงิ กรรณิกา สหีานู แกง้ครอ้วทิยา
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1 00036 นางสาว กรรณิกา วชิยัก าจร นางแดดวงัชมภวูทิยา
2 00037 นางสาว กรรณิกา  ชารี แกง้ครอ้วทิยา
3 00038 นางสาว กรรณิการ ์ บุญญานุสนธิ ์ แกง้ครอ้วทิยา
4 00039 นางสาว กรรณิการ ์ ลมุไธสง แกง้ครอ้วทิยา
5 00040 นางสาว กรรณิการ ์ เชือ้กลาง สตรชียัภมูิ
6 00041 นางสาว กรรณิการ ์ จงฝงักลาง สตรชียัภมูิ
7 00042 นาย กฤตพจน์   แทนสนัเทยีะ แกง้ครอ้วทิยา
8 00043 นางสาว กฤตพร  เพง็พศิ แกง้ครอ้วทิยา
9 00044 เดก็ชาย กฤษฎา มลูประจบ แกง้ครอ้วทิยา
10 00045 เดก็ชาย กฤษฏิต์ณิห์ บุบผา ปญัจดี
11 00046 นาย กฤษฏสิานต์ ประสานศกัดิ ์ แกง้ครอ้วทิยา
12 00047 นาย กฤษณศกัดิ ์ ขวญัรกัษา แกง้ครอ้วทิยา
13 00048 นาย กฤษณะเวช ใจเสงีย่ม แกง้ครอ้วทิยา
14 00049 นางสาว กฤษตกิา ดสีวน หนองบวัแดงวทิยา
15 00050 นาย กวนิ หมอดู แกง้ครอ้วทิยา
16 00051 นาย กษดิิเ์ดช สายมะณี แกง้ครอ้วทิยา
17 00052 นางสาว กญัญรตัน์ วนัแสง แกง้ครอ้วทิยา
18 00053 นางสาว กญัญาณฐั มาตวงัแสง กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
19 00054 นางสาว กญัญาพร บุญศรแีกว้ แกง้ครอ้วทิยา
20 00055 นางสาว กญัญาพร ปลดัอิม่พะเนา กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
21 00056 นางสาว กญัญาพชัร ศรวีะรา ชยัภมูภิกัดชีมุพล
22 00057 นางสาว กญัญาพชัร    ธงสนัเทยีะ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
23 00058 นางสาว กญัญารตัน์ เชงิชยัภมูิ แกง้ครอ้วทิยา
24 00059 นางสาว กญัญารตัน์ สนิดี เมอืงพญาแลวทิยา
25 00060 นางสาว กญัญารตัน์ จนีคง กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
26 00061 เดก็หญงิ กญัญารตัน์ วงัทอง แกง้ครอ้วทิยา
27 00062 เดก็หญงิ กญัญาลกัษณ์ ณ หนองคาย แกง้ครอ้วทิยา
28 00063 นางสาว กญัญาวรี์ หยาง แกง้ครอ้วทิยา
29 00064 นางสาว กณัฑกิา กลุนาฝาย ชยัภมูภิกัดชีมุพล
30 00065 นาย กนัตนินัท์ ลาโคตร บา้นแทน่วทิยา
31 00066 นางสาว กลัยกร ศริโิรจนกลุ สตรชียัภมูิ
32 00067 นางสาว กลัยรตัน์ บาลี แกง้ครอ้วทิยา
33 00068 นางสาว กลัยส์ดุา เพญ็ปญัจ่า แกง้ครอ้วทิยา
34 00069 นางสาว กลัยส์ดุา ปราณี หนองบวัแดงวทิยา
35 00070 นางสาว กลัยา แพนชยัภมูิ จตุัรสัวทิยาคาร
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1 00071 เดก็หญงิ กลัยาพร เฮา้ลาแสงค า แกง้ครอ้วทิยา
2 00072 นางสาว กาญจนาพร มาตก าจร แกง้ครอ้วทิยา
3 00073 นางสาว กาญจนาพร หงษ์ค าดง หนองบวัแดงวทิยา
4 00074 เดก็หญงิ กานดา กลุชร ณ อยธุยา แกง้ครอ้วทิยา
5 00075 นางสาว กานตธ์ดิา รกัษาราช แกง้ครอ้วทิยา
6 00076 นางสาว กานตธ์รีา วงศไ์พร ชยัภมูภิกัดชีมุพล
7 00077 นาย กติตคิณุ ฤทธิจ์รญู แกง้ครอ้วทิยา
8 00078 นางสาว กติตญิากร  พาพนัธ์ แกง้ครอ้วทิยา
9 00079 เดก็ชาย กติตพิงศ์ หนัสวุอ แกง้ครอ้วทิยา
10 00080 นางสาว กติตยิาภรณ์   ดมีา แกง้ครอ้วทิยา
11 00081 นาย กติตศิกัดิ ์ หาญรบ กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
12 00082 นาย กติภิมู ิ โชตชิพัชยั กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
13 00083 เดก็หญงิ กติยิา โลมรตัน์ แกง้ครอ้วทิยา
14 00084 นางสาว กติยิา ถงึลาภ เมอืงพญาแลวทิยา
15 00085 นางสาว กติยิามล รวงงาม แกง้ครอ้วทิยา
16 00086 นางสาว กรีติ แสงใส ชยัภมูภิกัดชีมุพล
17 00087 นางสาว กรีติ พมิสมิ สตรชียัภมูิ
18 00088 นาย กึง่พุทธกาล รกัษาชนม์ กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
19 00089 นางสาว กลุจริา อาษานอก แกง้ครอ้วทิยา
20 00090 นางสาว กลุณฐั รกัชาติ แกง้ครอ้วทิยา
21 00091 นางสาว กลุณฐั พนาวนั กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
22 00092 นางสาว กลุธดิา สหีาวตัร แกง้ครอ้วทิยา
23 00093 นางสาว กลุธดิา นลิไสล กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
24 00094 เดก็หญงิ กลุธดิา กนุอก แกง้ครอ้วทิยา
25 00095 นาย กลุพชัร น้อยอาษา แกง้ครอ้วทิยา
26 00096 นางสาว เกจ็มณี พรเตมิ แกง้ครอ้วทิยา
27 00097 นางสาว เกวรนิทร์ ส ารทิธิ ์ แกง้ครอ้วทิยา
28 00098 นางสาว เกษฎาภรณ์ มสีา แกง้ครอ้วทิยา
29 00099 นางสาว เกษมณี เขยีนจมู แกง้ครอ้วทิยา
30 00100 นางสาว เกษราภรณ์ ถมมา แกง้ครอ้วทิยา
31 00101 นางสาว เกสร ศลิป์สง่ แกง้ครอ้วทิยา
32 00102 นางสาว เกสรนิ จรยิานนัทกลุ แกง้ครอ้วทิยา
33 00103 เดก็หญงิ แกว้กลัยา รปูพรม แกง้ครอ้วทิยา
34 00104 นางสาว ขนษิฐา ต่อสกลุ กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
35 00105 นางสาว ขวญัจริา แกว้เกตุสี เมอืงพญาแลวทิยา
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1 00106 นางสาว ขวญัชนก พาตา สตรชียัภมูิ
2 00107 เดก็หญงิ ขา้มฟ้า นาสรุวิงค์ แกง้ครอ้วทิยา
3 00108 นางสาว เขมมกิา ขวาไทย แกง้ครอ้วทิยา
4 00109 นาย คมชาญ เฉลมิหมู่ แกง้ครอ้วทิยา
5 00110 นาย ครสิมาส ชมุชยั แกง้ครอ้วทิยา
6 00111 นางสาว คชัชรนิทร์ โหพ้นัธ์ แกง้ครอ้วทิยา
7 00112 เดก็หญงิ คมิ ฮนิส์ แกง้ครอ้วทิยา
8 00113 นางสาว คตีภทัร์ ศรคี า แกง้ครอ้วทิยา
9 00114 นางสาว จณิสตา ทานุรตัน์ แกง้ครอ้วทิยา
10 00115 นาย จตุพงษ์ ศรนีวกลุ กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
11 00116 นางสาว จตุพร นราพงษ์ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
12 00117 นาย จตุพล ชอบคา้ แกง้ครอ้วทิยา
13 00118 นางสาว จรยิา กาชยั แกง้ครอ้วทิยา
14 00119 นางสาว จอมขวญั ชาตปิรดีา เมอืงพญาแลวทิยา
15 00120 นาย จกัรพงษ์ จนัสดุา แกง้ครอ้วทิยา
16 00121 นาย จกัรพนัธ์ หมากดี นางแดดวงัชมภวูทิยา
17 00122 นาย จกัรี รตันประทมุ แกง้ครอ้วทิยา
18 00123 นางสาว จนัทรจ์ริา อนิทรอุ่์นโชติ แกง้ครอ้วทิยา
19 00124 เดก็หญงิ จาตกิาญจน์ นาเจรญิ แกง้ครอ้วทิยา
20 00125 เดก็หญงิ จารดุา ดอกชา แกง้ครอ้วทิยา
21 00126 นาย จารเุดช ประสานเชือ้ แกง้ครอ้วทิยา
22 00127 นางสาว จารวุรรณ เกสร กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
23 00128 นางสาว จ าปา ตัง้ม ัน่ แกง้ครอ้วทิยา
24 00129 นางสาว จดิาภา ศรคี าภา หนองบวัแดงวทิยา
25 00130 นางสาว จติรานุช เผา่ต๊ะใจ นางแดดวงัชมภวูทิยา
26 00131 เดก็หญงิ จติลดา โมค า แกง้ครอ้วทิยา
27 00132 นางสาว จริกานต์ นรนิทร์ แกง้ครอ้วทิยา
28 00133 นางสาว จริดา สทิธยิศ จตุัรสัวทิยาคาร
29 00134 เดก็หญงิ จรินนัท์ มณีพนัธ์ แกง้ครอ้วทิยา
30 00135 นางสาว จริประภา แน่นอุดร แกง้ครอ้วทิยา
31 00136 นางสาว จริภทัร อาจวเิชยีร แกง้ครอ้วทิยา
32 00137 นางสาว จริภญิญา นวนละออง แกง้ครอ้วทิยา
33 00138 นางสาว จริะนนัท์ รอบรู้ แกง้ครอ้วทิยา
34 00139 เดก็หญงิ จริชัญา สงมลูนาค แกง้ครอ้วทิยา
35 00140 เดก็หญงิ จริชัญา มาสงูเนนิ แกง้ครอ้วทิยา
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1 00141 นางสาว จริชัยา ปญัญาชนะวงศ์ สตรชียัภมูิ
2 00142 นาย จริฏัฐ์ เลศิฤทธิ ์ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
3 00143 นาย จริาเจตน์ เวยีงดอนกอ่ กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
4 00144 นางสาว จริาพร ผลเหลอื แกง้ครอ้วทิยา
5 00145 นางสาว จริาพร ค าดว้ง แกง้ครอ้วทิยา
6 00146 นางสาว จริาพชัร รกัษ์มณี แกง้ครอ้วทิยา
7 00147 นางสาว จริาพชัร พละ แกง้ครอ้วทิยา
8 00148 นางสาว จริาพชัร ช านาญพล บา้นแทน่วทิยา
9 00149 นางสาว จริาภรณ์ หลา้กนัหา แกง้ครอ้วทิยา
10 00150 นางสาว จริาภรณ์ หริญัค า แกง้ครอ้วทิยา
11 00151 นางสาว จริาภา ป้อมจตุัรสั เรงิรมยว์ทิยาคม
12 00152 นาย จริายุ สขุขี แกง้ครอ้วทิยา
13 00153 นางสาว จริารตัน์ มกิขนุทด จตุัรสัวทิยาคาร
14 00154 นางสาว จริารตัน์ โมฆรตัน์ แกง้ครอ้วทิยา
15 00155 เดก็หญงิ จริารตัน์ สวาทพงษ์ แกง้ครอ้วทิยา
16 00156 นางสาว จริารตัน์ ฉตัรรกัษา แกง้ครอ้วทิยา
17 00157 นางสาว จริาวรรณ ไพรจติร แกง้ครอ้วทิยา
18 00158 นางสาว จริาวรรณ จนัทรท์ี บา้นแทน่วทิยา
19 00159 นางสาว จรีะชยา มะโนรตัน์ บา้นแทน่วทิยา
20 00160 เดก็ชาย จรีะศกัดิ ์ หริญัค า แกง้ครอ้วทิยา
21 00161 เดก็หญงิ จุฑาภทัร์ แกน่เพชร แกง้ครอ้วทิยา
22 00162 นางสาว จุฑารตัน์ วรรณพงษ์ เมอืงพญาแลวทิยา
23 00163 นางสาว จุฑารตัน์ ขยุชยัภมูิ แกง้ครอ้วทิยา
24 00164 เดก็หญงิ จุฑารตัน์ โพธิน์าฝาย ปญัจดี
25 00165 นางสาว จุฑาลกัษณ์ คุม้ไขน่ ้า สตรชียัภมูิ
26 00166 นางสาว จลูธดิา สุย่วงษ์ แกง้ครอ้วทิยา
27 00167 นางสาว เจนจริา จนัทรบุ์สสา แกง้ครอ้วทิยา
28 00168 นางสาว เจนจริา ค ากอง แกง้ครอ้วทิยา
29 00169 นาย เจษฎา ดงเสอื แกง้ครอ้วทิยา
30 00170 นาย เจษฎา จ าเรญิดี แกง้ครอ้วทิยา
31 00171 นาย เจษฎากร หงษ์สวุรรณ แกง้ครอ้วทิยา
32 00172 นาย เจษฎาพร วไิลวรรณ แกง้ครอ้วทิยา
33 00173 นางสาว เจษฎาภรณ์ มะสผีา กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
34 00174 นางสาว ฉตัรช์นญิา ศรวีงัพล แกง้ครอ้วทิยา
35 00175 นางสาว ฉตัรชมภู หงษ์สวุรรณ แกง้ครอ้วทิยา
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1 00176 นาย เฉลมิชยั กอ้นมณี แกง้ครอ้วทิยา
2 00177 นาย เฉลมิรกัษ์ กอ้นมณี แกง้ครอ้วทิยา
3 00178 เดก็หญงิ ชญาฎา เสรมิสริสิขุ ปญัจดี
4 00179 นางสาว ชญาดา ใจดี สตรชียัภมูิ
5 00180 นางสาว ชญานศิ สวุรรณชมพู สตรชียัภมูิ
6 00181 นางสาว ชญานษิฐ์ เสนาสขุ แกง้ครอ้วทิยา
7 00182 นางสาว ชฎาภรณ์ ชยัพรม แกง้ครอ้วทิยา
8 00183 เดก็หญงิ ชนกนนัท์ น้อยปญัญา แกง้ครอ้วทิยา
9 00184 เดก็หญงิ ชนญัชดิา ชมนาวงั แกง้ครอ้วทิยา
10 00185 เดก็หญงิ ชนญัชติา กรพีานชิ แกง้ครอ้วทิยา
11 00186 นางสาว ชนนัดา   นามบุญมา แกง้ครอ้วทิยา
12 00187 นางสาว ชนนัสริิ มะธปิิไข แกง้ครอ้วทิยา
13 00188 นางสาว ชนากานต์ สน้ีอย บา้นแทน่วทิยา
14 00189 นางสาว ชนกิา รมิไทยสง แกง้ครอ้วทิยา
15 00190 นางสาว ชนกิานต ์ ฆอ้งโนนแดง สตรชียัภมู ิ
16 00191 นางสาว ชนดิาพร พลขนุทด กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
17 00192 นาย ชนติพล โชคเหมาะ แกง้ครอ้วทิยา
18 00193 เดก็หญงิ ชนภิรณ์ ครฑุกรานต์ แกง้ครอ้วทิยา
19 00194 นางสาว ชยดุา พลนกิาย บา้นแทน่วทิยา
20 00195 นาย ชยตุ พลูเพช็ร์ แกง้ครอ้วทิยา
21 00196 นาย ชรนิทร์ วงัประทมุ แกง้ครอ้วทิยา
22 00197 นางสาว ชลดา ขวญัหลาย นางแดดวงัชมภวูทิยา
23 00198 นางสาว ชลทพิย์ ขิง้ชยัภมูิ แกง้ครอ้วทิยา
24 00199 นางสาว ชลธชิา วชิาชพี แกง้ครอ้วทิยา
25 00200 เดก็หญงิ ชลธชิา ภลูงักา แกง้ครอ้วทิยา
26 00201 นางสาว ชลธชิา ลครชยั นาหนองทุม่วทิยา
27 00202 นางสาว ชลธชิา ดวงดี บา้นแทน่วทิยา
28 00203 นางสาว ชลธดิา เพราะกลาง แกง้ครอ้วทิยา
29 00204 นาย ชลธี ทวชีาติ แกง้ครอ้วทิยา
30 00205 นางสาว ชลธทีอง ดไีธสง แกง้ครอ้วทิยา
31 00206 นางสาว ชลลดา แกว้ศรบุีตร แกง้ครอ้วทิยา
32 00207 นางสาว ชลลดา พลนอก ชยัภมูภิกัดชีมุพล
33 00208 นางสาว ชลลดา  มธีรรม สตรชียัภมูิ
34 00209 นาย ชลสทิธิ ์ ทาภกัดี แกง้ครอ้วทิยา
35 00210 นางสาว ชลติรตา มชียัยา แกง้ครอ้วทิยา
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1 00211 เดก็หญงิ ชะมยัโรฒน์ ปณิธานยตุธิรรม แกง้ครอ้วทิยา
2 00212 นางสาว ชญัญา สมาธยานนท์ สตรชียัภมูิ
3 00213 นาย ชยัภรณ์ ชยัจกัร แกง้ครอ้วทิยา
4 00214 นาย ชยัมงคล จรกร จตุัรสัวทิยาคาร
5 00215 นาย ชยัวฒัน์ ทองเหลา แกง้ครอ้วทิยา
6 00216 นาย ชาครติ  งามสกลุ แกง้ครอ้วทิยา
7 00217 นาย ชาญชล วรรณพงษ์ แกง้ครอ้วทิยา
8 00218 นาย ชาญวทิย์ ยัง่ยนื แกง้ครอ้วทิยา
9 00219 นางสาว ชาลสิา พงษ์สพุรรณ แกง้ครอ้วทิยา
10 00220 นาย ชนิบญัชร จุลอกัษร เมอืงพญาแลวทิยา
11 00221 นาย ชมุพล    สพุพิฒันโมลี ชยัภมูภิกัดชีมุพล
12 00222 นาย โชคชยั ชยัทพิย์ แกง้ครอ้วทิยา
13 00223 นาย โชติ สวนจรญู หนองบวัแดงวทิยา
14 00224 นาย โชตวิทิย ์ เครอืสงัข์ แกง้ครอ้วทิยา
15 00225 เดก็ชาย ไชยวฒัน์  สงัขเ์จรญิวฒัน์ ปญัจดี
16 00226 นางสาว ญรตัน์ สริโิสภณวรกลุ สตรชียัภมูิ
17 00227 นาย ญาณพฒัน์ ตัง้ขจรโกศล ชยัภมูภิกัดชีมุพล
18 00228 เดก็หญงิ ฏชีฎา ธนาอนนัตกลุ แกง้ครอ้วทิยา
19 00229 นาย ฐณวฒัน์ รตันอาภรณ์ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
20 00230 นางสาว ฐานติา จ่างเูหลอืม ชยัภมูภิกัดชีมุพล
21 00231 เดก็หญงิ ฐานติา ทพิยสตูร แกง้ครอ้วทิยา
22 00232 นางสาว ฐดิาภา สใีส กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
23 00233 นางสาว ฐติราภรณ์ ผาสอน แกง้ครอ้วทิยา
24 00234 นางสาว ฐติาพร โชคสวสัดิ ์ แกง้ครอ้วทิยา
25 00235 เดก็หญงิ ฐติาภา แกว้นอก แกง้ครอ้วทิยา
26 00236 นางสาว ฐติกิานต์ รศัมจีริโชติ สตรชียัภมูิ
27 00237 นางสาว ฐติพิร ศรธีรณ์ กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
28 00238 เดก็หญงิ ฐติพิร อุประ แกง้ครอ้วทิยา
29 00239 นางสาว ฐติพิร  มารศรี ชยัภมูภิกัดชีมุพล
30 00240 นางสาว ฐติมิา ถานคร บา้นแทน่วทิยา
31 00241 เดก็หญงิ ฐติริตัน์ สรินินัทเกตุ แกง้ครอ้วทิยา
32 00242 เดก็หญงิ ฐติริตัน์ ศรสีโุพธิ ์ แกง้ครอ้วทิยา
33 00243 นางสาว ฑณัฑกิา คณุชืน่ จตุัรสัวทิยาคาร
34 00244 นางสาว เฑยีรมณี อุตอามาตย์ แกง้ครอ้วทิยา
35 00245 เดก็หญงิ ณชเล โยชยั แกง้ครอ้วทิยา
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1 00246 เดก็หญงิ ณฐพร จนัโทศรี แกง้ครอ้วทิยา
2 00247 นาย ณฐพล ชงัเจรญิ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
3 00248 นาย ณฤเบศร์ ขวาไทย แกง้ครอ้วทิยา
4 00249 นางสาว ณชัภคั  บวรวงศเ์สถยีร สตรชียัภมูิ
5 00250 นาย ณฎัฐไตร ไพสานต์ กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
6 00251 นางสาว ณฏัฐกานต์ น่านมลู จตุัรสัวทิยาคาร
7 00252 เดก็หญงิ ณฏัฐวรรณ มาสงัข์ แกง้ครอ้วทิยา
8 00253 นางสาว ณฏันนัท ์ ธเนศเศรษฏ์ สตรชียัภมู ิ
9 00254 นางสาว ณฐักมล บุรบินั แกง้ครอ้วทิยา
10 00255 นางสาว ณฐักฤตา นวชาติ กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
11 00256 นาย ณฐักจิ บุญแจ่ม แกง้ครอ้วทิยา
12 00257 นาย ณฐักติติ ์ พลสวสัดิ ์ แกง้ครอ้วทิยา
13 00258 นางสาว ณฐัชา ภสูติลติ แกง้ครอ้วทิยา
14 00259 นางสาว ณฐัตยิา งามโนนทอง แกง้ครอ้วทิยา
15 00260 นางสาว ณฐัธญิาพร สงา่แรง สตรชียัภมูิ
16 00261 นางสาว ณฐัธดิา ไทยทวี แกง้ครอ้วทิยา
17 00262 นางสาว ณฐัธดิา ขนัทะวชิยั แกง้ครอ้วทิยา
18 00263 นางสาว ณฐัธดิา บดสงูเนนิ แกง้ครอ้วทิยา
19 00264 นางสาว ณฐัธดิา โคตรภเูขยีว แกง้ครอ้วทิยา
20 00265 เดก็หญงิ ณฐัธดิา สหีมอก แกง้ครอ้วทิยา
21 00266 นาย ณฐันนท์ เขม็ผง แกง้ครอ้วทิยา
22 00267 เดก็ชาย ณฐันนท์ อาชวีกลุมาศ ปญัจดี
23 00268 นางสาว ณฐันลนิ รานอก กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
24 00269 นางสาว ณฐันนัท์ รกัอาชา สตรชียัภมูิ
25 00270 นาย ณฐัปคลัภ์ พงษ์ศกัดิ ์ แกง้ครอ้วทิยา
26 00271 นาย ณฐัพล หลุง่เป้า แกง้ครอ้วทิยา
27 00272 นาย ณฐัพล เเสนค าอุ่น แกง้ครอ้วทิยา
28 00273 นาย ณฐัพล จงธรรม แกง้ครอ้วทิยา
29 00274 นาย ณฐัพล เลกินอก แกง้ครอ้วทิยา
30 00275 เดก็หญงิ ณฐัพริดา ลลีา แกง้ครอ้วทิยา
31 00276 นางสาว ณฐัภรณ์  รบศกึ แกง้ครอ้วทิยา
32 00277 นาย ณฐัภทัร อนัทพริะ กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
33 00278 เดก็ชาย ณฐัภทัร แสงทอง กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
34 00279 นางสาว ณฐัภทัร แวงชยัภมูิ แกง้ครอ้วทิยา
35 00280 เดก็ชาย ณฐัภทัร อาชวีกลุมาศ ปญัจดี
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1 00281 นางสาว ณฐัมน แทนสโุพธิ ์ กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
2 00282 นางสาว ณฐัมน บุตรสชีา บา้นแทน่วทิยา
3 00283 นางสาว ณฐัมล คงเจรญิถิน่ แกง้ครอ้วทิยา
4 00284 เดก็หญงิ ณฐัรกิา เกดิมว่งหมู่ แกง้ครอ้วทิยา
5 00285 นางสาว ณฐัรกิา วไิลวงศ์ แกง้ครอ้วทิยา
6 00286 นางสาว ณฐัรกิา เสนา บา้นแทน่วทิยา
7 00287 นางสาว ณฐัรดิา ทยานสงิห์ จตุัรสัวทิยาคาร
8 00288 นางสาว ณฐัรนิทร์ พงษ์สะพงั แกง้ครอ้วทิยา
9 00289 นางสาว ณฐัรยีา บทนอก ชยัภมูภิกัดชีมุพล
10 00290 นางสาว ณฐัวดี ขนัธสง สตรชียัภมูิ
11 00291 นางสาว ณฐัวดี โนนศลีาด นาหนองทุม่วทิยา
12 00292 นางสาว ณฐัวรา มติรชอบ บา้นแทน่วทิยา
13 00293 นาย ณฐัวฒัน์ พุดผึง้ แกง้ครอ้วทิยา
14 00294 นาย ณฐัวฒุิ วาณิกบุตร กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
15 00295 นาย ณฐัวฒุิ ภญิโญดม แกง้ครอ้วทิยา
16 00296 นางสาว ณฐัอมร ชยัประเสรฐิ แกง้ครอ้วทิยา
17 00297 นางสาว ณาตยา ทางชยัภมูิ สตรชียัภมูิ
18 00298 นางสาว ณิชกานต์ จานุรตัน์ แกง้ครอ้วทิยา
19 00299 นางสาว ณิชกานต์ โชคสวสัดิ ์ แกง้ครอ้วทิยา
20 00300 นางสาว ณิชกานต์ ภาระชยั แกง้ครอ้วทิยา
21 00301 นางสาว ณิชวรยี์ สงิหช์ยั นางแดดวงัชมภวูทิยา
22 00302 นางสาว ณิชากานต์ ศรเีทศ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
23 00303 นางสาว ณิชาภทัร ขนันาเรา แกง้ครอ้วทิยา
24 00304 นาย ดนุรจุน์ ทองศษิ แกง้ครอ้วทิยา
25 00305 นางสาว ดวงกมล บุญพาโชค แกง้ครอ้วทิยา
26 00306 นางสาว ดวงจนัทร์ พรมอุดม แกง้ครอ้วทิยา
27 00307 นางสาว ดวงฤดี บรสิทุธิ ์ บา้นแทน่วทิยา
28 00308 นางสาว ดารณี  บ ารงุเชือ้ แกง้ครอ้วทิยา
29 00309 นางสาว ดุลยรตัน์ ลาภเกดิ สตรชียัภมูิ
30 00310 นาย เด่นดนยั เตมิศกัดิ ์ เมอืงพญาแลวทิยา
31 00311 นางสาว เด่นนภา สขุนาแชง กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
32 00312 นางสาว เดอืนฉาย แกว้ขวาน้อย เมอืงพญาแลวทิยา
33 00313 นางสาว ตตยิา เผา่ฉนวน แกง้ครอ้วทิยา
34 00314 นาย ตราบุญ แพนพา แกง้ครอ้วทิยา
35 00315 นาย ตะวนั วาสนา เมอืงพญาแลวทิยา
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1 00316 นาย ตะวนั ชจูะหมืน่ นางแดดวงัชมภวูทิยา
2 00317 เดก็ชาย ตณิณภพ ดเิรกโภค ปญัจดี
3 00318 เดก็ชาย ตณิห์ ชนะหาญ แกง้ครอ้วทิยา
4 00319 เดก็ชาย ถาวร ปลวิแสง ปญัจดี
5 00320 นางสาว ทรายแกว้ ค าสหีา แกง้ครอ้วทิยา
6 00321 เดก็ชาย ทฤษฎี แถวไธสง แกง้ครอ้วทิยา
7 00322 นางสาว ทกัษพร วงศป์ฏมิาพร แกง้ครอ้วทิยา
8 00323 นางสาว ทชัชภร วรรณพงษ์ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
9 00324 นาย ทศันพงษ์ สมตัถะ แกง้ครอ้วทิยา
10 00325 เดก็ชาย ทศัน์พล แสงเดอืน แกง้ครอ้วทิยา
11 00326 เดก็หญงิ ทฆิมัพร นารจีนัทร์ แกง้ครอ้วทิยา
12 00327 นาย ทนิกร กลางทา แกง้ครอ้วทิยา
13 00328 นางสาว ทพิรตัน์ กลุจนัทร์ แกง้ครอ้วทิยา
14 00329 นางสาว ทวิาพร ศรดีี แกง้ครอ้วทิยา
15 00330 นางสาว ทวิาพร นานอก นาหนองทุม่วทิยา
16 00331 นาย แทนภมูิ คุม้คง ชยัภมูภิกัดชีมุพล
17 00332 นาย ธงไท ขวาไทย แกง้ครอ้วทิยา
18 00333 นาย ธนกร    ฤทธิเ์พชรรตัน์ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
19 00334 นาย ธนกฤต เพลยีซา้ย ชยัภมูภิกัดชีมุพล
20 00335 นาย ธนกฤต  บุญชยั แกง้ครอ้วทิยา
21 00336 นาย ธนดล ไชยศลิา แกง้ครอ้วทิยา
22 00337 นาย ธนดล ดวงมณี แกง้ครอ้วทิยา
23 00338 นาย ธนธรณ์ เกสร กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
24 00339 นาย ธนบดี นวลจนัทร์ จตุัรสัวทิยาคาร
25 00340 นาย ธนบดี จติเจรญิทพิย์ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
26 00341 นาย ธนบรูณ์ อยูเ่ยน็ แกง้ครอ้วทิยา
27 00342 นาย ธนพงษ์ ขนัขะ กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
28 00343 นาย ธนพงษ์ ชวนนิทวสิทุธิ ์ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
29 00344 เดก็หญงิ ธนพร จนัทรห์นองแวง แกง้ครอ้วทิยา
30 00345 เดก็ชาย ธนพล รจุกิาญจนรตัน์ ปญัจดี
31 00346 เดก็ชาย ธนพฒัน์ อนัทะโย แกง้ครอ้วทิยา
32 00347 นาย ธนพฒัน์ ทวเีงนิ แกง้ครอ้วทิยา
33 00348 เดก็หญงิ ธนภรณ์ พลเคน แกง้ครอ้วทิยา
34 00349 นางสาว ธนภรณ์ เสนชยั ชยัภมูภิกัดชีมุพล
35 00350 เดก็ชาย ธนภทัร สมทพิย์ แกง้ครอ้วทิยา
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1 00351 นาย ธนภทัร กติตมิโนรม สตรชียัภมูิ
2 00352 นางสาว ธนรตัน์ คนตรง สตรชียัภมูิ
3 00353 นาย ธนวรรธน์ ถิน่ขาม กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
4 00354 นาย ธนวฒัน์ เอือ้ประชา แกง้ครอ้วทิยา
5 00355 นาย ธนวฒัน์ เลนนาแซง แกง้ครอ้วทิยา
6 00356 เดก็ชาย ธนวชิญ์ สทิธวิงศ์ ปญัจดี
7 00357 นาย ธนนัชยั รืน่ลาด กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
8 00358 นาย ธนา พรมวชิยั แกง้ครอ้วทิยา
9 00359 นาย ธนากร ขิง้ชยัภมูิ แกง้ครอ้วทิยา
10 00360 นาย ธนากร นครราช แกง้ครอ้วทิยา
11 00361 นาย ธนากร เนาวแ์สง สตรชียัภมูิ
12 00362 นาย ธนาดล มองฤทธิ ์ แกง้ครอ้วทิยา
13 00363 นางสาว ธนาพร แจ่มใส แกง้ครอ้วทิยา
14 00364 นางสาว ธนาภรณ์   วเิศษแสง แกง้ครอ้วทิยา
15 00365 นางสาว ธนาวดี รอ่งแหยม แกง้ครอ้วทิยา
16 00366 นางสาว ธนติา อึง้ปรยีวฒัน์ สตรชียัภมูิ
17 00367 เดก็ชาย ธเนศ เจตกาลบุญชู แกง้ครอ้วทิยา
18 00368 นางสาว ธมนวรรณ พลิาล ี สตรชียัภมู ิ
19 00369 เดก็หญงิ ธมลวรรณ น้อยลา แกง้ครอ้วทิยา
20 00370 นาย ธราเทพ เยีย้มผา แกง้ครอ้วทิยา
21 00371 นาย ธชันนท์ ลาภมลู แกง้ครอ้วทิยา
22 00372 นางสาว ธญัจริา อาจนาเสยีว แกง้ครอ้วทิยา
23 00373 นางสาว ธญัชนก ปะมงัคะตา แกง้ครอ้วทิยา
24 00374 นาย ธญัญธร รอดรงัษี ชยัภมูภิกัดชีมุพล
25 00375 เดก็หญงิ ธญัญรตัน์ แกว้โนนตุ่น แกง้ครอ้วทิยา
26 00376 นางสาว ธญัญารตัน์ คุม้ไขน่ ้า กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
27 00377 นางสาว ธญัญารตัน์ มงคลกลุ แกง้ครอ้วทิยา
28 00378 นางสาว ธญัญารตัน์ มาตรสงคราม แกง้ครอ้วทิยา
29 00379 นางสาว ธญัญารตัน์ หงษาวงศ์ แกง้ครอ้วทิยา
30 00380 นางสาว ธญัตชา บุตะเขยีว แกง้ครอ้วทิยา
31 00381 นางสาว ธญัพชิชา   ชนะพาล แกง้ครอ้วทิยา
32 00382 นางสาว ธญัพชิชา   รา่งเจรญิ สตรชียัภมูิ
33 00383 นางสาว ธณัญภรณ์ บุตรศรี แกง้ครอ้วทิยา
34 00384 นางสาว ธนัยช์นก แกว้หนองแดง แกง้ครอ้วทิยา
35 00385 นางสาว ธนัยช์นก สงคราม เพชรวทิยาคาร
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1 00386 นางสาว ธนัยมยั คงสมยั จตุัรสัวทิยาคาร
2 00387 นาย ธนัวา นามวนั ชยัภมูภิกัดชีมุพล
3 00388 นาย ธาณินทร์ วรรณศรี กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
4 00389 เดก็หญงิ ธารทพิย์ ชานกระโทก แกง้ครอ้วทิยา
5 00390 นางสาว ธารธารา พดัจนัทกึ จตุัรสัวทิยาคาร
6 00391 เดก็หญงิ ธารารตัน์ เขือ่งสถุ่ง แกง้ครอ้วทิยา
7 00392 นางสาว ธดิา เลศิวานชิยก์ลุ แกง้ครอ้วทิยา
8 00393 นางสาว ธดิารตัน์ งามสมบตัิ แกง้ครอ้วทิยา
9 00394 นางสาว ธดิารตัน์ สงิหส์วสัดิ ์ จตุัรสัวทิยาคาร
10 00395 นางสาว ธดิารตัน์ อศันวีฒุกิร เมอืงพญาแลวทิยา
11 00396 นางสาว ธดิารตัน์ ดอนเตาเหก็ กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
12 00397 นางสาว ธดิารตัน์  ชมชยัภมูิ แกง้ครอ้วทิยา
13 00398 นางสาว ธติญิา อรรถเสนา บา้นแทน่วทิยา
14 00399 นาย ธติพิงศ์ พลนกิร แกง้ครอ้วทิยา
15 00400 นางสาว ธติริตัน์ บุญสรอ้ย แกง้ครอ้วทิยา
16 00401 นางสาว ธริาพร ภาภกัดี แกง้ครอ้วทิยา
17 00402 นางสาว ธษิณามดี มงักร ชยัภมูภิกัดชีมุพล
18 00403 นาย ธธีชั พลดงนอก แกง้ครอ้วทิยา
19 00404 นาย ธรี  ลาบุญ แกง้ครอ้วทิยา
20 00405 นาย ธรีเดช ทาหาญ แกง้ครอ้วทิยา
21 00406 นาย ธรีนนัท์ หสัจรรย์ แกง้ครอ้วทิยา
22 00407 นาย ธรีนนัท์ จะกญุชร แกง้ครอ้วทิยา
23 00408 นาย ธรีภทัร์ ศรหีะเนตร กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
24 00409 นาย ธรีภทัร์ คามกะสบ แกง้ครอ้วทิยา
25 00410 นาย ธรีภทัร์ บรรยงค์ แกง้ครอ้วทิยา
26 00411 นาย ธรีภทัร เพช็รน้อย แกง้ครอ้วทิยา
27 00412 เดก็ชาย ธรีภทัร สกุรี แกง้ครอ้วทิยา
28 00413 เดก็ชาย ธรียทุธ ชยัโนนทนั แกง้ครอ้วทิยา
29 00414 นาย ธรีวชิญ์ ชาวนาฮี แกง้ครอ้วทิยา
30 00415 นางสาว นงณภสั คาดสนทิ แกง้ครอ้วทิยา
31 00416 นางสาว นงณภสั ขา่ยภเูขยีว แกง้ครอ้วทิยา
32 00417 นางสาว นทสรวง ละมนุเมอืง ชยัภมูภิกัดชีมุพล
33 00418 นาย นนทพนัธุ์ จนัระภู แกง้ครอ้วทิยา
34 00419 นางสาว นพเกลา้ ชาวนาฮี แกง้ครอ้วทิยา
35 00420 เดก็หญงิ นพรตัน์ พงษ์สพุนัธ์ แกง้ครอ้วทิยา
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1 00421 เดก็หญงิ นภกานต์ นาใจกลา้ แกง้ครอ้วทิยา
2 00422 นาย นภณต์ อนิทรอุ่์นโชติ แกง้ครอ้วทิยา
3 00423 นางสาว นภสร สวงชยัภมูิ แกง้ครอ้วทิยา
4 00424 นาย นภสนิธุ์ โพธนินัท์ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
5 00425 นางสาว นภทัร เหมวทิยากลุ จตุัรสัวทิยาคาร
6 00426 นางสาว นภสักร บุญชยัแสน แกง้ครอ้วทิยา
7 00427 นางสาว นภากานต์ โยธา แกง้ครอ้วทิยา
8 00428 นางสาว นภาลยั อุทยัเรอืง บา้นแทน่วทิยา
9 00429 นางสาว นภาศริิ กมุภาว์ สตรชียัภมูิ
10 00430 นางสาว นรรธวรรณ พมิพอุ์บล สตรชียัภมูิ
11 00431 นางสาว นราภรณ์ กาจเงนิ แกง้ครอ้วทิยา
12 00432 นางสาว นรศิรา ชยับตัร แกง้ครอ้วทิยา
13 00433 นางสาว นรศิรา ทองดเีขยีว แกง้ครอ้วทิยา
14 00434 นางสาว นรสิรา รุม่รอ้ย แกง้ครอ้วทิยา
15 00435 นาย นโรดม รกัสนทิ แกง้ครอ้วทิยา
16 00436 นาย นฤนยั ไตรเสนยี์ แกง้ครอ้วทิยา
17 00437 นางสาว นฤมล สขุส าราญ กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
18 00438 นาย นวมนิทร์ ศรบุีรนิทร์ กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
19 00439 นาย นวมนิทร ์ วงศภ์าค า แกง้ครอ้วทิยา
20 00440 นาย นวมนิทร ์ วงศภ์าค า แกง้ครอ้วทิยา
21 00441 นางสาว นวลนภา ชวดตะคุ บา้นแทน่วทิยา
22 00442 นาย นวานภ สมศรี แกง้ครอ้วทิยา
23 00443 นางสาว นชัชา ไตรยศ สตรชียัภมูิ
24 00444 เดก็ชาย นฐัชยั พนมเกยีรตศิกัด หนองบวัแดงวทิยา
25 00445 นางสาว นฐัฐา วงษ์จนัลา แกง้ครอ้วทิยา
26 00446 นาย นฐัภมูิ วชิาเกวยีน บา้นแทน่วทิยา
27 00447 นางสาว นทักานต์ ชว่ยชาติ กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
28 00448 นาย นนัทน์ภสั กรวยสวสัดิ ์ แกง้ครอ้วทิยา
29 00449 นางสาว นนัทน์ลนิ ทดัโท สตรชียัภมูิ
30 00450 นางสาว นนัทพร ทมุบุญมา บา้นแทน่วทิยา
31 00451 นางสาว นนัทพร ประดษิฐแ์ทน่ บา้นแทน่วทิยา
32 00452 เดก็หญงิ นนัทภคั ขวาไทย แกง้ครอ้วทิยา
33 00453 นางสาว นนัทวรรณ พมิพร์ตัน์ แกง้ครอ้วทิยา
34 00454 นางสาว นนัทวนั ประทมุถิน่ สตรชียัภมู ิ2
35 00455 นางสาว นนัทชัพร ชัง่หนอง สตรชียัภมูิ
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1 00456 นางสาว นนัทชิา ควบพมิาย กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
2 00457 นางสาว นนัทชิา ชยังาม หนองบวัแดงวทิยา
3 00458 นางสาว นนัทยิา อาจกมล แกง้ครอ้วทิยา
4 00459 นาย นาขวญั จนัทรพ์ราว แกง้ครอ้วทิยา
5 00460 นางสาว นางสาวชลธชิา ช านาญ บา้นแทน่วทิยา
6 00461 นางสาว นางสาวชลนัดา โซคบณัฑติ บา้นแทน่วทิยา
7 00462 นางสาว นางสาวธญัภรณ์ ดแีซง บา้นแทน่วทิยา
8 00463 นางสาว นางสาวนพรตัน์ ภญิโญวยั บา้นแทน่วทิยา
9 00464 นางสาว นางสาวปารฉิตัร ศรสีวุรรณ บา้นแทน่วทิยา
10 00465 นางสาว นางสาวลรุยิา โชคบณัฑติ บา้นแทน่วทิยา
11 00466 นางสาว นางสาวสจุติรา หลกัชยั บา้นแทน่วทิยา
12 00467 นางสาว นางสาวสพุตัรา สงิหโ์นนอด บา้นแทน่วทิยา
13 00468 นางสาว นางสาวอทติยิา เนตรวเิชยีร บา้นแทน่วทิยา
14 00469 นางสาว นางสาวอภสัรา คดิถกู บา้นแทน่วทิยา
15 00470 นาย นายธนพล หมูเ่พชร บา้นแทน่วทิยา
16 00471 นางสาว นารา สขุอุดม ชยัภมูภิกัดชีมุพล
17 00472 นางสาว น ้าทพิย์ ภมุมาธรรม บา้นแทน่วทิยา
18 00473 นางสาว น ้าฝน แผงวงศ์ แกง้ครอ้วทิยา
19 00474 นาย นคิม ชดูี แกง้ครอ้วทิยา
20 00475 นางสาว นจิติรา มวลชยัภมูิ เมอืงพญาแลวทิยา
21 00476 นางสาว นชิกานต์ วงคภ์าค า แกง้ครอ้วทิยา
22 00477 นางสาว นติยา ปรางชยัภมูิ เมอืงพญาแลวทิยา
23 00478 นางสาว นติยา พมิพท์อง แกง้ครอ้วทิยา
24 00479 นางสาว นติยา จนัทราษา แกง้ครอ้วทิยา
25 00480 นาย นตินินท์ คองพวก แกง้ครอ้วทิยา
26 00481 เดก็ชาย นธิพิฒัน์ หงษ์เงนิ แกง้ครอ้วทิยา
27 00482 นางสาว นริชา ยอดวนัดี สตรชียัภมูิ
28 00483 นางสาว นริมล ผโุคตร แกง้ครอ้วทิยา
29 00484 นางสาว นริาวลัย์ มุง่นคร สตรชียัภมูิ
30 00485 นางสาว นศิาชล ฉลองภมูิ แกง้ครอ้วทิยา
31 00486 นางสาว นุชจรี ปลอดโคกสงู นางแดดวงัชมภวูทิยา
32 00487 นางสาว นุชรนิทร์ เลก็น้อย นางแดดวงัชมภวูทิยา
33 00488 เดก็หญงิ เนตรณทพิย์ เสนชยั แกง้ครอ้วทิยา
34 00489 นางสาว เนตรดาว เกดิศริิ สตรชียัภมูิ
35 00490 เดก็หญงิ เนตรนภา ทวจีติร แกง้ครอ้วทิยา

    14    
(543)



ห้องสอบท่ี ล าดบัท่ี รหสัประจ าตวั โรงเรียน

รายช่ือผู้เข้าสอบ Chaiyaphum Chemistry Test 2019 

ช่ือ - สกลุ

1 00491 นางสาว เนตรฤทยั กวาดชยัภมูิ สตรชียัภมูิ
2 00492 นางสาว เนราณี ควบพมิาย แกง้ครอ้วทิยา
3 00493 นางสาว บวรรตัน์ บวัภา แกง้ครอ้วทิยา
4 00494 เดก็หญงิ บณัฑติา ตระกลูฤกษ์ แกง้ครอ้วทิยา
5 00495 นางสาว บณัฑติา บุราณรกัษ์ แกง้ครอ้วทิยา
6 00496 นาย บุญชนะ วอ่งไวย์ แกง้ครอ้วทิยา
7 00497 นางสาว บุญญสรณ์ ลนุเพง็ แกง้ครอ้วทิยา
8 00498 นาย บุญญาวฒัน์ รตันจรสัโรจน์ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
9 00499 เดก็หญงิ บุณยสดุา ยนืชวีติ แกง้ครอ้วทิยา
10 00500 นางสาว บุตษยาพร แกว้บณัฑติ กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
11 00501 นาย บุรนิทร์ วงศศ์รี แกง้ครอ้วทิยา
12 00502 นางสาว บุษบา นามโท แกง้ครอ้วทิยา
13 00503 นางสาว บุษบา    เกดิศริิ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
14 00504 นางสาว บุษยมาศ หนิประกอบ แกง้ครอ้วทิยา
15 00505 นางสาว เบญจมาภรณ์ พรจ่าย แกง้ครอ้วทิยา
16 00506 เดก็หญงิ เบญจมาศ คะสวุรรณ์ แกง้ครอ้วทิยา
17 00507 นางสาว เบญจลกัษณ์ โอสวสัดิ ์ สตรชียัภมูิ
18 00508 นางสาว ปฏนินัท์ ชนะพะเนาว์ จตุัรสัวทิยาคาร
19 00509 นาย ปฏพิทัธ์ กติตวิริยิไพศาล กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
20 00510 นาย ปฏพิาน บุญทนั แกง้ครอ้วทิยา
21 00511 นาย ปฏภิาณ    โสรจัจ์ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
22 00512 นางสาว ปฐมพร    บุญทองโท ชยัภมูภิกัดชีมุพล
23 00513 นาย ปฐวี หมอกชยั แกง้ครอ้วทิยา
24 00514 เดก็หญงิ ปณฐัตา วไิลวงค์ แกง้ครอ้วทิยา
25 00515 นางสาว ปณตัฎา เดชรกัษา แกง้ครอ้วทิยา
26 00516 นางสาว ปณิสรา โชคเหมาะ สตรชียัภมูิ
27 00517 นางสาว ปนดัดา ตน้สาลี กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
28 00518 นางสาว ปนดัดา เชือ้สกล แกง้ครอ้วทิยา
29 00519 นางสาว ปนดัดา กิง่ชยัภมูิ สตรชียัภมูิ
30 00520 เดก็หญงิ ปนดัดา นามอน แกง้ครอ้วทิยา
31 00521 นางสาว ปนดัดา ประเวระไพร นางแดดวงัชมภวูทิยา
32 00522 นางสาว ปนสัยา จ าพนัธุ์ จตุัรสัวทิยาคาร
33 00523 นาย ปนวิฒัน์ บวัถนอม แกง้ครอ้วทิยา
34 00524 นางสาว ปพชัญา  สาชะรงุ แกง้ครอ้วทิยา
35 00525 นางสาว ปพชิญา ศรจีนัทร์ สตรชียัภมูิ

    15    
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1 00526 นางสาว ปภตัสรา คะสวุรรณ แกง้ครอ้วทิยา
2 00527 นางสาว ปภสัสรา จอมสมสา สตรชียัภมูิ
3 00528 นางสาว ปภาวรนิทร์ กนัยาประสทิธิ ์ เมอืงพญาแลวทิยา
4 00529 นางสาว ปภาวรนิทร์ พลจนัทร์ แกง้ครอ้วทิยา
5 00530 นางสาว ประกายรุง้ เหลา่ขนุคา้ แกง้ครอ้วทิยา
6 00531 นาย ประกาศติ คงนาวงั แกง้ครอ้วทิยา
7 00532 นางสาว ประภสัสร ชยัเสน แกง้ครอ้วทิยา
8 00533 นางสาว ประภาพร ขอดค า แกง้ครอ้วทิยา
9 00534 เดก็ชาย ประมวล หงษ์พมิพ์ ปญัจดี
10 00535 นาย ปรชัญา อมฤทธิ ์ จตุัรสัวทิยาคาร
11 00536 นาย ปรชัญา กาจหาญ แกง้ครอ้วทิยา
12 00537 นางสาว ปราณปรยิา  เชือ้ในเขา แกง้ครอ้วทิยา
13 00538 นางสาว ปราณี ภริมยช์ม จตุัรสัวทิยาคาร
14 00539 เดก็ชาย ปรานต์ เนื่องภกัดี กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
15 00540 นางสาว ปรายฟ้า เบนขนุทด จตุัรสัวทิยาคาร
16 00541 นางสาว ปรารถนา เฉลมิสถาพร สตรชียัภมูิ
17 00542 นางสาว ปรารถนา ประจ าเมอืง บา้นแทน่วทิยา
18 00543 นางสาว ปรชิญา คา้คุม้ เมอืงพญาแลวทิยา
19 00544 นางสาว ปรชิมน คนอุตสา่ห์ แกง้ครอ้วทิยา
20 00545 นางสาว ปรมิวดี วเิชยีรว์ฒัน์ สตรชียัภมูิ
21 00546 นางสาว ปรยิาพร  กองเกดิ แกง้ครอ้วทิยา
22 00547 นางสาว ปรญีาภรณ์ แหลมคม แกง้ครอ้วทิยา
23 00548 นางสาว ปรยีานติย์ อ าทะวงษ์ แกง้ครอ้วทิยา
24 00549 นางสาว ปรยีาพร มลูสมบตัิ แกง้ครอ้วทิยา
25 00550 นางสาว ปรยีาภรณ์ เด่นประยรู เมอืงพญาแลวทิยา
26 00551 เดก็หญงิ ปลายประกาย เคนานนัท์ แกง้ครอ้วทิยา
27 00552 นางสาว ปลายฟ้า จนัทรศ์รี แกง้ครอ้วทิยา
28 00553 เดก็หญงิ ปวรารตัน์ จตุรานนท์ แกง้ครอ้วทิยา
29 00554 นางสาว ปวชิญา งอกนาวงั แกง้ครอ้วทิยา
30 00555 นางสาว ปวณ์ีธดิา  นาคค า แกง้ครอ้วทิยา
31 00556 นางสาว ปวณีา บวัชยั แกง้ครอ้วทิยา
32 00557 นางสาว ปวณีา ตน้สาลี กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
33 00558 นางสาว ปวณีา พงษ์อุดทา แกง้ครอ้วทิยา
34 00559 นางสาว ปวณีา รปูต ่า แกง้ครอ้วทิยา
35 00560 นางสาว ปวณีา ชนิเกตุ นางแดดวงัชมภวูทิยา

    16    
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1 00561 นางสาว ปวณีา ทองดนีอก แกง้ครอ้วทิยา
2 00562 นางสาว ปวรีธ์ดิา อศิรางกรู ณ อยธุยา บา้นแทน่วทิยา
3 00563 นางสาว ปญัจมาพร บุญญานุสนธิ ์ เมอืงพญาแลวทิยา
4 00564 นางสาว ปญัญาพร แสงวงศ์ แกง้ครอ้วทิยา
5 00565 นาย ปญัณวชิญ์ เจรญิ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
6 00566 นางสาว ปฏัพร ปิยะชาติ กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
7 00567 นางสาว ปฐัมาภรณ์ วารี แกง้ครอ้วทิยา
8 00568 เดก็หญงิ ปณัฑติา ปรศพุฒันา ปญัจดี
9 00569 นาย ปณัณวชิญ์ เจรญิ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
10 00570 นางสาว ปตัชยาพร ชาตชินะ เมอืงพญาแลวทิยา
11 00571 นางสาว ปทัมพร กญัจนานภานชิ แกง้ครอ้วทิยา
12 00572 นางสาว ปทัมาพร หาญพยคัฆ์ แกง้ครอ้วทิยา
13 00573 นางสาว ปาณสลลิ อาจอนงค์ แกง้ครอ้วทิยา
14 00574 เดก็หญงิ ปาณิตา สดี า แกง้ครอ้วทิยา
15 00575 นางสาว ปาณิษา สขุมา ชยัภมูภิกัดชีมุพล
16 00576 เดก็หญงิ ปาตลี โกศล แกง้ครอ้วทิยา
17 00577 เดก็หญงิ ปานชวีา ซาไข แกง้ครอ้วทิยา
18 00578 นางสาว ปานทพิย์ พนัธย์าง กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
19 00579 นางสาว ปานรวนิทร์ ฉมิวาส ชยัภมูภิกัดชีมุพล
20 00580 เดก็หญงิ ปานระพี ดวงโกสมุ แกง้ครอ้วทิยา
21 00581 นางสาว ปารมติรา ประชา มอญ บา้นแทน่วทิยา
22 00582 นางสาว ปารฉิตัร พฒันชยั บา้นแทน่วทิยา
23 00583 เดก็หญงิ ปารชิาติ ตูบุ้ดดา แกง้ครอ้วทิยา
24 00584 นางสาว ปารชิาติ โคตะวนินท์ นาหนองทุม่วทิยา
25 00585 นางสาว ปินมณี เคนศรี สตรชียัภมูิ
26 00586 เดก็หญงิ ป่ินลดา ช านาญ แกง้ครอ้วทิยา
27 00587 เดก็หญงิ ปิยดา จ าปาแกว้ แกง้ครอ้วทิยา
28 00588 นางสาว ปิยดา ตุงชพี สตรชียัภมู ิ
29 00589 นางสาว ปิยธดิา อ่อนเฉวยีง แกง้ครอ้วทิยา
30 00590 นางสาว ปิยธดิาพร มลูดี แกง้ครอ้วทิยา
31 00591 นางสาว ปิยนนัท์ ชาญเขวา้ แกง้ครอ้วทิยา
32 00592 นางสาว ปิยรกัษ์ บอขนุทด กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
33 00593 นางสาว ปิยวรรณ จนัทรณ์รงค์ กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
34 00594 นางสาว ปิยวรรณ วเิศษครอ้ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
35 00595 นาย ปิยะ อาจองค์ แกง้ครอ้วทิยา

    17    
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1 00596 นางสาว ปิยะกมล ผาจนัทร์ แกง้ครอ้วทิยา
2 00597 นางสาว ปิยะฉตัร ดบีา้นโสก แกง้ครอ้วทิยา
3 00598 นางสาว ปิยะธดิา ศรโีคตร กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
4 00599 นางสาว ปิยะรตัน์ ผลประเสรฐิ แกง้ครอ้วทิยา
5 00600 นาย ปิยงักรู หมัน่กจิ จตุัรสัวทิยาคาร
6 00601 เดก็หญงิ ปญุญ์ณิศา บ ารงุพพิฒันพร แกง้ครอ้วทิยา
7 00602 นางสาว ปญุญศิา  อมรชยักลุ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
8 00603 นางสาว ปณุฑรกิ ศริชิาติ สตรชียัภมูิ
9 00604 นางสาว ปณุยาพร มาสงูเนนิ แกง้ครอ้วทิยา
10 00605 เดก็หญงิ เปมกิา ผดุงจติร แกง้ครอ้วทิยา
11 00606 นางสาว เปรมกมล แสงจนัทร์ บา้นแทน่วทิยา
12 00607 นางสาว เปรมฤดี ช านาญ บา้นแทน่วทิยา
13 00608 นางสาว เปรมฤด ี ค าพมิพา หนองบวัแดงวทิยา
14 00609 นางสาว ผกาทพิย์ ลาภเกดิ แกง้ครอ้วทิยา
15 00610 เดก็หญงิ ผาณิตา ปานจ ารญู แกง้ครอ้วทิยา
16 00611 นาย เผดมิชยั ตัง้ศริไิพบลูย์ แกง้ครอ้วทิยา
17 00612 นาย พงศกร เชมิชยัภมูิ กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
18 00613 นาย พงศกร เรงิชยัภมูิ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
19 00614 นาย พงศกร    รกัษ์มณี ชยัภมูภิกัดชีมุพล
20 00615 เดก็ชาย พงศพ์สิษิฐ์ วงษ์ตางตา แกง้ครอ้วทิยา
21 00616 นาย พงศส์ริิ งอกนาวงั แกง้ครอ้วทิยา
22 00617 นาย พงษ์พทิกัษ์ ทบแกว้ แกง้ครอ้วทิยา
23 00618 นาย พชร ชยัศตัรา แกง้ครอ้วทิยา
24 00619 นางสาว พชรพรรณ ป้งขนัธ์ เมอืงพญาแลวทิยา
25 00620 นาย พชรพล ชมนาวงั แกง้ครอ้วทิยา
26 00621 นางสาว พบพร  ไวยพฒัน์ แกง้ครอ้วทิยา
27 00622 นางสาว พรชติา สขุขี แกง้ครอ้วทิยา
28 00623 นางสาว พรทพิย์ ลาภมลู จตุัรสัวทิยาคาร
29 00624 นางสาว พรทพิา ตัง้ขนัธ์ สตรชียัภมูิ
30 00625 นางสาว พรธรีา บุญชยัแสน แกง้ครอ้วทิยา
31 00626 นางสาว พรนภา นนักลาง นางแดดวงัชมภวูทิยา
32 00627 นางสาว พรนชัชา รอดสงูเนนิ แกง้ครอ้วทิยา
33 00628 นาย พรประทาน จนัทรเ์รอืงศรี แกง้ครอ้วทิยา
34 00629 นางสาว พรประภา ประสทิธิ ์ เมอืงพญาแลวทิยา
35 00630 นางสาว พรพรรณ เหลา่ดิม้ กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
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1 00631 เดก็หญงิ พรพรรษา เหมีย่งสนัเทยีะ แกง้ครอ้วทิยา
2 00632 นางสาว พรพมิล บุญพาโชค แกง้ครอ้วทิยา
3 00633 นางสาว พรพมิล หอมดวง ชยัภมูภิกัดชีมุพล
4 00634 นางสาว พรพมิล ภมูหินองเป็ด นางแดดวงัชมภวูทิยา
5 00635 นางสาว พรพมิล แสงพล หนองบวัแดงวทิยา
6 00636 นางสาว พรไพลนิ มใีส จตุัรสัวทิยาคาร
7 00637 นางสาว พรไพลนิ หงษ์รตัน์ แกง้ครอ้วทิยา
8 00638 นางสาว พรไพลนิ ช านาญพล แกง้ครอ้วทิยา
9 00639 นางสาว พรมณี สามหมอ แกง้ครอ้วทิยา
10 00640 นางสาว พรรชศพร โชคบณัฑติ บา้นแทน่วทิยา
11 00641 นางสาว พรรณพนชั นราพงษ์ แกง้ครอ้วทิยา
12 00642 นางสาว พรรณสา หารธรรม สตรชียัภมู ิ2
13 00643 นางสาว พรรณิภา คา้โค แกง้ครอ้วทิยา
14 00644 นางสาว พรรภศา สขุรมย์ บา้นแทน่วทิยา
15 00645 นางสาว พรรภษา ไชยชนะ บา้นแทน่วทิยา
16 00646 นางสาว พรรมัภา เลศิอาวธุ แกง้ครอ้วทิยา
17 00647 นางสาว พรวดี วงคเ์สรี แกง้ครอ้วทิยา
18 00648 นางสาว พรหมพร โฉมนาแซง แกง้ครอ้วทิยา
19 00649 นาย พลกฤษณ์ คุม้ไขน่ ้า แกง้ครอ้วทิยา
20 00650 นาย พลพล จุมพล แกง้ครอ้วทิยา
21 00651 นางสาว พลอยใจ แสงค า หนองบวัแดงวทิยา
22 00652 นางสาว พลอยไพลนิ บุญพมิพ์ แกง้ครอ้วทิยา
23 00653 นางสาว พลอยวรนิทร์ สงัขพนัธ์ แกง้ครอ้วทิยา
24 00654 นาย พสษิฐ์ คุม้จนัอดั ชยัภมูภิกัดชีมุพล
25 00655 นาย พสธุร  แสงค า แกง้ครอ้วทิยา
26 00656 นาย พอเจตน์ สดุจติต์ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
27 00657 นางสาว พอหทยั พนัธุจ์ติราภรณ์ แกง้ครอ้วทิยา
28 00658 นางสาว พชัทรนิทร์ ศรพีรม บา้นแทน่วทิยา
29 00659 เดก็หญงิ พชัรวลยั วงศป์ระดู่ แกง้ครอ้วทิยา
30 00660 นางสาว พชัราพร กรรณลา แกง้ครอ้วทิยา
31 00661 เดก็หญงิ พชัราภรณ์ จุมพล แกง้ครอ้วทิยา
32 00662 นางสาว พชัราภา.  ส าราญ เพชรวทิยาคาร
33 00663 นางสาว พชัรกิา กอบวั จตุัรสัวทิยาคาร
34 00664 นางสาว พชัรนิทร์ สงิขรอาสน์ แกง้ครอ้วทิยา
35 00665 นางสาว พชัรนิทร์ ชืน่สบาย สตรชียัภมูิ
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1 00666 นางสาว พชัรี จนัดา บา้นแทน่วทิยา
2 00667 นางสาว พณัณิตา กอ่งนอก ชยัภมูภิกัดชีมุพล
3 00668 นางสาว พสัสมน แซ่โลว้ กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
4 00669 นางสาว พจิติรา แสงแพง แกง้ครอ้วทิยา
5 00670 เดก็หญงิ พชิชาภา งอกนาวงั แกง้ครอ้วทิยา
6 00671 เดก็หญงิ พชิญาดา พลดงนอก แกง้ครอ้วทิยา
7 00672 เดก็หญงิ พชิยา เพชรวเิศษ แกง้ครอ้วทิยา
8 00673 เดก็ชาย พชิเยศ ผดุงโชค แกง้ครอ้วทิยา
9 00674 นางสาว พณิกวี สอนส าโรง แกง้ครอ้วทิยา
10 00675 เดก็ชาย พทิวสั องอาจ แกง้ครอ้วทิยา
11 00676 เดก็ชาย พพิฒัน์พงศ์ งอกนาวงั แกง้ครอ้วทิยา
12 00677 นาย พพิฒัพงศ์ วงศก์า แกง้ครอ้วทิยา
13 00678 นางสาว พมิตะวนั คลอ่งก าไร แกง้ครอ้วทิยา
14 00679 นางสาว พมินภสั สงิหล์า จตุัรสัวทิยาคาร
15 00680 นางสาว พมิประพร อ่อนอุทยั เพชรวทิยาคาร
16 00681 นางสาว พมิพช์นก พงษ์ศริยิะกลุ แกง้ครอ้วทิยา
17 00682 นางสาว พมิพน์ภา นากร แกง้ครอ้วทิยา
18 00683 นางสาว พมิพพ์ไิล ดอยชยัภมูิ แกง้ครอ้วทิยา
19 00684 นางสาว พมิพล์พชัร มงคลจติ แกง้ครอ้วทิยา
20 00685 นางสาว พมิลพรรณ หมัน่จติร แกง้ครอ้วทิยา
21 00686 นางสาว พยิดา อาสาชาติ แกง้ครอ้วทิยา
22 00687 นางสาว พยิดา บรูณะ แกง้ครอ้วทิยา
23 00688 นางสาว พยิดา ขนัธวธิิ แกง้ครอ้วทิยา
24 00689 นางสาว พยิดา งามจ ารสั แกง้ครอ้วทิยา
25 00690 นางสาว พยิดา พนัธส์งูเนนิ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
26 00691 นางสาว พยิดา พลิาธรรม สตรชียัภมูิ
27 00692 นางสาว พยิดา พนัหนิลาด แกง้ครอ้วทิยา
28 00693 นางสาว พยิดา การผอ่ง บา้นแทน่วทิยา
29 00694 นางสาว พริาวรรณ  สูศ้กึ แกง้ครอ้วทิยา
30 00695 นางสาว พริยิาภรณ์ หมอกชยั แกง้ครอ้วทิยา
31 00696 นางสาว พริฬุหล์กัษณ์ พุม่บวั แกง้ครอ้วทิยา
32 00697 เดก็ชาย พสิฐิ เวยีงพล แกง้ครอ้วทิยา
33 00698 เดก็ชาย พสิษิญ์ ค ายง แกง้ครอ้วทิยา
34 00699 นาย พรีดนย์ ธญัยาธรีพงษ์ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
35 00700 นาย พรีภทัร์ ค าศรสีขุ กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
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1 00701 เดก็ชาย พรีะพล งามปญัญา แกง้ครอ้วทิยา
2 00702 นาย พรีะพฒัน์ หอมจนัทร์ แกง้ครอ้วทิยา
3 00703 นาย พรีะวฒัน์    ค าจุมพล ชยัภมูภิกัดชีมุพล
4 00704 นาย พุฒพิงศ์ ใจเกษมิ แกง้ครอ้วทิยา
5 00705 นางสาว พุทธ รปูชยัภมูิ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
6 00706 นางสาว พุทธรกัษา โสภา เมอืงพญาแลวทิยา
7 00707 นางสาว พุทธมิน หริญัรตัน์ สตรชียัภมูิ
8 00708 นางสาว เพชรรตัน์ ขวาไทย แกง้ครอ้วทิยา
9 00709 นางสาว เพชรี ศรสีวสัดิ ์ แกง้ครอ้วทิยา
10 00710 เดก็ชาย เพราพงศพ์นัธุ์  เพิม่ปญัญา ชยัภมูภิกัดชีมุพล
11 00711 นางสาว แพรพรรณ ค าภาเขยีว แกง้ครอ้วทิยา
12 00712 นางสาว แพรพลอย ประกอบเพชร จตุัรสัวทิยาคาร
13 00713 นางสาว แพรวนภา ดาวชว่ย แกง้ครอ้วทิยา
14 00714 ดญ. ฟ้าใส ทรงพระ แกง้ครอ้วทิยา
15 00715 เดก็หญงิ ภคภมูิ อนิลอย ปญัจดี
16 00716 นางสาว ภนสิรา  ส าเภาทอง สตรชียัภมูิ
17 00717 นางสาว ภรณ์นภสั รอนไพรี เมอืงพญาแลวทิยา
18 00718 นาย ภรภทัร จรยิกมลฉตัร แกง้ครอ้วทิยา
19 00719 เดก็หญงิ ภคัจรีา จรีวชัรากร แกง้ครอ้วทิยา
20 00720 นาย ภทัรกร สขุขี แกง้ครอ้วทิยา
21 00721 นางสาว ภทัรดา ผกับวัแกว้ แกง้ครอ้วทิยา
22 00722 เดก็หญงิ ภทัรธดิา บุญชาติ แกง้ครอ้วทิยา
23 00723 นาย ภทัรพงษ์ บุญตอบ แกง้ครอ้วทิยา
24 00724 นางสาว ภทัรพร ป้องขนัธ์ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
25 00725 นางสาว ภทัรมน ค าวงษ์ แกง้ครอ้วทิยา
26 00726 นางสาว ภทัรรดา คลิาคิ หนองบวัแดงวทิยา
27 00727 นางสาว ภทัรวดี ศริชิาติ แกง้ครอ้วทิยา
28 00728 นาย ภทัรวธุ ดอกงาม ชยัภมูภิกัดชีมุพล
29 00729 นางสาว ภทัรศรธีดิา ปทัถาพงษ์ แกง้ครอ้วทิยา
30 00730 นางสาว ภทัรสดุา หงษ์สวุรรณ แกง้ครอ้วทิยา
31 00731 นางสาว ภทัรสดุา เหลา่คนคา้ แกง้ครอ้วทิยา
32 00732 นางสาว ภทัรานษิฐ์ ชนะหาญ แกง้ครอ้วทิยา
33 00733 นางสาว ภทัราพร ถนอมจติ สตรชียัภมูิ
34 00734 นางสาว ภทัราพร ไพศาลพนัธุ์ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
35 00735 นางสาว ภทัราวดี โพธกิะ แกง้ครอ้วทิยา
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1 00736 ดญ. ภทัราวดี ยทุธชยั แกง้ครอ้วทิยา
2 00737 นางสาว ภทัรนิทร์ สนิทระ แกง้ครอ้วทิยา
3 00738 เดก็หญงิ ภธัทรพร โยปดัทมุ แกง้ครอ้วทิยา
4 00739 นางสาว ภสัสร  สหีาวตัร เพชรวทิยาคาร
5 00740 นาย ภาณุวฒั์ สมุนนอก กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
6 00741 เดก็ชาย ภานรนิทร์ นยิมถิน่ ปญัจดี
7 00742 นางสาว ภานดิา หงสป์ระเสรฐิ แกง้ครอ้วทิยา
8 00743 นาย ภานุวชัร โชตชิพัชยั กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
9 00744 นางสาว ภาวดี กนัชยั ชยัภมูภิกัดชีมุพล
10 00745 นางสาว ภญิญดา อาจบก สตรชียัภมูิ
11 00746 นาย ภธูเนศ นวนสงูเนนิ บา้นเขวา้วทิยายน
12 00747 เดก็ชาย ภมูนิทร์ พนิจิมนตรี แกง้ครอ้วทิยา
13 00748 นาย ภมูสิทิธิ ์ หงษ์วเิศษ แกง้ครอ้วทิยา
14 00749 นาย ภรูวิฒัน์ แกว้สพุรรณ์ แกง้ครอ้วทิยา
15 00750 เดก็ชาย ภวูดล จนัทรมาตย์ แกง้ครอ้วทิยา
16 00751 นาย ภวูเดช พนัธไ์ธสง กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
17 00752 นาย ภวูนารถ สวุรรณโพธิ ์ แกง้ครอ้วทิยา
18 00753 นาย ภวูมนิทร์ สนิทระ แกง้ครอ้วทิยา
19 00754 เดก็หญงิ มณธกิา เนาหนองหวาย แกง้ครอ้วทิยา
20 00755 นางสาว มณีรตัน์ อยูเ่ยน็ แกง้ครอ้วทิยา
21 00756 นางสาว มณีรตัน์ ยอดธง แกง้ครอ้วทิยา
22 00757 นางสาว มนฑาทพิย์ เจรญิธรรม แกง้ครอ้วทิยา
23 00758 นางสาว มนทกิานต์ พรมสอน เพชรวทิยาคาร
24 00759 นางสาว มนทริาลยั วริตัน์ แกง้ครอ้วทิยา
25 00760 นางสาว มนฤดี เพง็คณุ แกง้ครอ้วทิยา
26 00761 นางสาว มนสันนัท์ ช านาญเวช แกง้ครอ้วทิยา
27 00762 เดก็หญงิ มนสันนัท์ ผาบจนัดา แกง้ครอ้วทิยา
28 00763 นางสาว มนสันนัท์ ประทมุค า แกง้ครอ้วทิยา
29 00764 นางสาว มยรุี จนัทา แกง้ครอ้วทิยา
30 00765 นางสาว มณัฑนา ลแีวง สตรชียัภมู ิ
31 00766 นางสาว มณัฑติา พรมจนัทร์ แกง้ครอ้วทิยา
32 00767 นางสาว มลัลกิา อติปิิโส แกง้ครอ้วทิยา
33 00768 นาย มานะเดช ชมุพล แกง้ครอ้วทิยา
34 00769 นางสาว มารษิา สมโสก นางแดดวงัชมภวูทิยา
35 00770 นางสาว มารสิา หมืน่ภกัดี แกง้ครอ้วทิยา
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1 00771 นางสาว มิง่ขวญั  มณีเนตร แกง้ครอ้วทิยา
2 00772 นางสาว มนิตรา แฝดสรุะ บา้นแทน่วทิยา
3 00773 นางสาว มนิตา โพธริกุ แกง้ครอ้วทิยา
4 00774 นางสาว มนีธกิานต์ อานสิงฆ์ แกง้ครอ้วทิยา
5 00775 นางสาว มอีนิ ลอดทอน แกง้ครอ้วทิยา
6 00776 นางสาว มจุลนิท์ รวยสงูเนนิ นางแดดวงัชมภวูทิยา
7 00777 เดก็หญงิ มทุติา โพธผิล แกง้ครอ้วทิยา
8 00778 เดก็หญงิ เมญาวี เพช็รน้อย แกง้ครอ้วทิยา
9 00779 นางสาว เมฐษิา เขยีงกดุเลาะ บา้นแทน่วทิยา
10 00780 นางสาว เมทนีี ม ัง่คัง่ แกง้ครอ้วทิยา
11 00781 นาย เมธา เพง็ปญัจ่า แกง้ครอ้วทิยา
12 00782 นางสาว เมธาวี อภยัฤทธริงค์ สตรชียัภมูิ
13 00783 นางสาว เมธติา ชาลรีกัษ์ บา้นแทน่วทิยา
14 00784 นาย เมธ ี   ศรนีวกลุ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
15 00785 นางสาว ยามนิา มาสงูเนนิ แกง้ครอ้วทิยา
16 00786 นางสาว ยพุารตัน์ ชนิพลทราย แกง้ครอ้วทิยา
17 00787 นางสาว ยภุาวดี รวมสนัเทยีะ แกง้ครอ้วทิยา
18 00788 นางสาว ยรุารตัน์ ก าลงัศลิป์ กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
19 00789 นางสาว ยวุดี เลกินอก เมอืงพญาแลวทิยา
20 00790 นางสาว ยวุธดิา โงกสงูเนนิ กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
21 00791 นางสาว เยาวลกัษณ์ ผลมาตร แกง้ครอ้วทิยา
22 00792 นางสาว เยาวลกัษณ์ นยัผอ่งศรี แกง้ครอ้วทิยา
23 00793 นางสาว เยาวลกัษณ์ ชยัรตัน์ แกง้ครอ้วทิยา
24 00794 เดก็ชาย รชพล งามใจ แกง้ครอ้วทิยา
25 00795 นางสาว รชยา ทาลี แกง้ครอ้วทิยา
26 00796 นางสาว รณฎัฐษ์า บุญโนนแต้ แกง้ครอ้วทิยา
27 00797 นางสาว รพพีร โยปดัทมุ แกง้ครอ้วทิยา
28 00798 เดก็หญงิ รภสักลุ วรรนวิาส แกง้ครอ้วทิยา
29 00799 นางสาว รมดิา จดัสวุรรณ แกง้ครอ้วทิยา
30 00800 นางสาว รวดิา เนตรสภุาพ สตรชียัภมูิ
31 00801 นางสาว รวพิร พรมเมตตา หนองบวัแดงวทิยา
32 00802 เดก็หญงิ รสกิา ศรรีาช แกง้ครอ้วทิยา
33 00803 นางสาว ระรนิพร จ าเรญิดี แกง้ครอ้วทิยา
34 00804 นางสาว รกัขนา ทมิา แกง้ครอ้วทิยา
35 00805 นาย รกัษ์ตระกลู ภญิโญศกัดิ ์ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
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1 00806 นางสาว รกัษ์สดุา หงษ์ปสัสา แกง้ครอ้วทิยา
2 00807 นางสาว รชัฎาพร ดเิรกโชค แกง้ครอ้วทิยา
3 00808 นางสาว รชันนัทร์ จนัทรโสม แกง้ครอ้วทิยา
4 00809 นางสาว รชันกีร พลทองสถติ แกง้ครอ้วทิยา
5 00810 นางสาว รชันกีร ศรผี าน้อย แกง้ครอ้วทิยา
6 00811 นางสาว รชัประภา คดัสงูเนนิ สตรชียัภมู ิ
7 00812 เดก็หญงิ รญัชนา หมูห่นองสงัข์ แกง้ครอ้วทิยา
8 00813 นาย รฐักร สขุนาแซง ปญัจดี
9 00814 นาย รฐักรณ์ ศลิาทอง แกง้ครอ้วทิยา
10 00815 นาย รฐักจิ ศรฤทธิ ์ จตุัรสัวทิยาคาร
11 00816 นาย รฐัธรรมนูญ มนูขจร กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
12 00817 เดก็ชาย รฐัภมูิ น้อยปญัญา แกง้ครอ้วทิยา
13 00818 นางสาว รตัตกิาร ดวงทพิย์ แกง้ครอ้วทิยา
14 00819 เดก็หญงิ รตัตกิาล แกว้กญัญา แกง้ครอ้วทิยา
15 00820 นางสาว รตันา วงคช์ู สตรชียัภมูิ
16 00821 นางสาว รตันากร ทนีะกลุ แกง้ครอ้วทิยา
17 00822 นางสาว รตันาภรณ์ สขุโพธิเ์พชร จตุัรสัวทิยาคาร
18 00823 นางสาว รนิลดา กอ่กศุล แกง้ครอ้วทิยา
19 00824 นางสาว รุง่นภา ปูเ่หลอืง เมอืงพญาแลวทิยา
20 00825 นางสาว รุง่ไพลนิ ภกัดสีาร ชยัภมูภิกัดชีมุพล
21 00826 นางสาว รจุริา แกว้วาปี แกง้ครอ้วทิยา
22 00827 นางสาว รจุริา พลโคตร นางแดดวงัชมภวูทิยา
23 00828 นางสาว เรณุกา หวะสวุรรณ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
24 00829 นางสาว ฤดี ศรพีลิยั บา้นเขวา้วทิยายน
25 00830 เดก็หญงิ ลลนา หลา้ไทย แกง้ครอ้วทิยา
26 00831 นางสาว ลกัขณา แผน่เงนิ แกง้ครอ้วทิยา
27 00832 เดก็หญงิ ลกัษกิา อนนัตช์ยัสนิธุ์ แกง้ครอ้วทิยา
28 00833 นางสาว ลกัษณิา บวัแยม้ สตรชียัภมูิ
29 00834 นางสาว ลดัดาวลัย์ แสนหลา้ แกง้ครอ้วทิยา
30 00835 นางสาว ลลีาศ ทางไธสง กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
31 00836 นางสาว วชกิา ราคาแพง นางแดดวงัชมภวูทิยา
32 00837 นางสาว วชริญาณ์ ลกัษณะกลุ เมอืงพญาแลวทิยา
33 00838 นาย วชริากร พวกดอนเคง็ แกง้ครอ้วทิยา
34 00839 นางสาว วณญัญา พาเจรญิวงษ์ จตุัรสัวทิยาคาร
35 00840 เดก็หญงิ วนญัญา พงษ์สระพงั แกง้ครอ้วทิยา
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1 00841 นางสาว วนดิา หลา่บุตรศรี เมอืงพญาแลวทิยา
2 00842 นางสาว วนดิา โคตรนารา แกง้ครอ้วทิยา
3 00843 นางสาว วรกมล สมิศริวิฒัน์ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
4 00844 นางสาว วรรณรดา เหลา่ป่ินเพชร ชยัภมูภิกัดชีมุพล
5 00845 นางสาว วรรณวารี โชตชิมุ แกง้ครอ้วทิยา
6 00846 นางสาว วรรณวสิา ปาเบา้ บา้นเขวา้วทิยายน
7 00847 นางสาว วรรณศริิ ชุน่ขวญั แกง้ครอ้วทิยา
8 00848 นางสาว วรรณิกา สาระรตัน์ จตุัรสัวทิยาคาร
9 00849 นางสาว วรรณิภา มลูค า บา้นแทน่วทิยา
10 00850 นางสาว วรรณิษา งามใจ แกง้ครอ้วทิยา
11 00851 นางสาว วรรณิษา พลณี เมอืงพญาแลวทิยา
12 00852 นางสาว วรรณี ผลาวงค์ แกง้ครอ้วทิยา
13 00853 นางสาว วรรษชล สง่ศริิ แกง้ครอ้วทิยา
14 00854 นางสาว วรวรรณ ชมุศรี กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
15 00855 นางสาว วรวรรณ เจนชยั สตรชียัภมูิ
16 00856 นางสาว วรชัญา พงษ์สระพงั บา้นแทน่วทิยา
17 00857 นาย วรตัน์ บุตรปรชีา แกง้ครอ้วทิยา
18 00858 นางสาว วรมัพร องิชยัภมูิ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
19 00859 นาย วรานนท์ ตุนสมคดิ กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
20 00860 นางสาว วราภรณ์ อุทยัแพน แกง้ครอ้วทิยา
21 00861 นางสาว วราภรณ์ แกว้กา แกง้ครอ้วทิยา
22 00862 เดก็ชาย วรายทุธ อองมา แกง้ครอ้วทิยา
23 00863 นาย วรทิธิธ์ร ชมภวูเิศษ แกง้ครอ้วทิยา
24 00864 นางสาว วรนิทร สลดัทกุข์ แกง้ครอ้วทิยา
25 00865 นางสาว วรนิธร ทองอุไร แกง้ครอ้วทิยา
26 00866 นางสาว วรนิร าไพ ต่อพล แกง้ครอ้วทิยา
27 00867 นางสาว วรศิรา  ตาชยัภมูิ สตรชียัภมูิ
28 00868 นางสาว วรศิรา  ใหมด่ามิ สตรชียัภมูิ
29 00869 นางสาว วรษิา เบยีดนอก จตุัรสัวทิยาคาร
30 00870 นาย วสนัต์ แมน่ชยัภมูิ บา้นเขวา้วทิยายน
31 00871 นาย วชัร ชนะไชย ชยัภมูภิกัดชีมุพล
32 00872 นาย วชัรพล จมูเพชร แกง้ครอ้วทิยา
33 00873 นาย วชัรากร ประพรรณสขุ แกง้ครอ้วทิยา
34 00874 นาย วฒันชยั วฒันาถาวรกลุ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
35 00875 นางสาว วนัวสิา ไทยทวี แกง้ครอ้วทิยา
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1 00876 นางสาว วนัวสิา เรยีกชยัภมูิ จตุัรสัวทิยาคาร
2 00877 นางสาว วนัวสิา เพง็แจ่ม แกง้ครอ้วทิยา
3 00878 นางสาว วนัวสิาข์ ผอ่งสกลุ แกง้ครอ้วทิยา
4 00879 นางสาว วนัสุ หริญัเกดิ แกง้ครอ้วทิยา
5 00880 เดก็หญงิ วลัวรี ค าศรี แกง้ครอ้วทิยา
6 00881 นางสาว วาณิชา ประสานแสง แกง้ครอ้วทิยา
7 00882 นางสาว วาทนิี สทิธวิงศ์ บา้นแทน่วทิยา
8 00883 นางสาว วาธญิา จรยิธรรมานุกลู สตรชียัภมูิ
9 00884 นางสาว วาสนา ชาตชิยั เมอืงพญาแลวทิยา
10 00885 นางสาว วาสนิี แพงพรมพกึ สตรชียัภมู ิ2
11 00886 นางสาว วาสนิี ผลสวสัดิ ์ แกง้ครอ้วทิยา
12 00887 นาย วกิจิ ไมลส์งูเนนิ แกง้ครอ้วทิยา
13 00888 นางสาว วจิติตรา ปชัชาเขยีว แกง้ครอ้วทิยา
14 00889 นางสาว วจิติตา แกว้ทอง แกง้ครอ้วทิยา
15 00890 นางสาว วจิติรา บุตรสอน แกง้ครอ้วทิยา
16 00891 นางสาว วจิติรา ชาวโพธิ ์ แกง้ครอ้วทิยา
17 00892 นางสาว วจิติรา ปิดตาสงัข์ แกง้ครอ้วทิยา
18 00893 นางสาว วจิติรา พเินตรเสถยีร สตรชียัภมูิ
19 00894 นางสาว วจิติราภรณ์ ปะจคิะ กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
20 00895 นางสาว วชิชดุา มสีา แกง้ครอ้วทิยา
21 00896 เดก็ชาย วชิชวุชัร์ วงศว์าน แกง้ครอ้วทิยา
22 00897 นางสาว วชิญดา ผลสวสัดิ ์ แกง้ครอ้วทิยา
23 00898 นางสาว วชิญาพร ศลิาด า ชยัภมูภิกัดชีมุพล
24 00899 นางสาว วชิติา สพุพิฒัน์โมลี หนองบวัแดงวทิยา
25 00900 นางสาว วชิดุา มอญขาม บา้นแทน่วทิยา
26 00901 นางสาว วภิวานี ค าศรี แกง้ครอ้วทิยา
27 00902 นางสาว วภิา จนิทองหลาบ บา้นเขวา้วทิยายน
28 00903 นางสาว วภิาดา โชคบณัฑติ แกง้ครอ้วทิยา
29 00904 นางสาว วภิาพร เกือ้กลูวงษ์ สตรชียัภมูิ
30 00905 เดก็หญงิ วภิาวนิี อุ่นจงัหาร แกง้ครอ้วทิยา
31 00906 นางสาว วมิลฉตัร บวชขนุทด เมอืงพญาแลวทิยา
32 00907 เดก็หญงิ วไิลพร สงวนศกัดิ ์ แกง้ครอ้วทิยา
33 00908 นางสาว วไิลลกัษณ์ วไิลวงค์ แกง้ครอ้วทิยา
34 00909 นาย วษิณุ จนัโสดา แกง้ครอ้วทิยา
35 00910 นางสาว วณีฐั สมีว่ง แกง้ครอ้วทิยา
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1 00911 นาย วฒุิ สดุทว้ม แกง้ครอ้วทิยา
2 00912 นาย ศรชยั แคภเูขยีว แกง้ครอ้วทิยา
3 00913 นางสาว ศรญัญา ครองหนองแดง แกง้ครอ้วทิยา
4 00914 นางสาว ศรญัญา เจ๊กสงูเนนิ บา้นแทน่วทิยา
5 00915 นาย ศรณัย์ วงศแ์กว้ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
6 00916 นางสาว ศรณัยพ์ร เวสสวุรรณ์ เมอืงพญาแลวทิยา
7 00917 เดก็ชาย ศรณัยภ์ทัร  ศรทีมุมา แกง้ครอ้วทิยา
8 00918 นาย ศรมิงคล น้อยเทยีม กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
9 00919 นางสาว ศรธุติา ศรจีนัดา แกง้ครอ้วทิยา
10 00920 นางสาว ศศกิาญจน์ หาญสมคัร บา้นแทน่วทิยา
11 00921 เดก็หญงิ ศศกิานต์ นาชยั แกง้ครอ้วทิยา
12 00922 นางสาว ศศกิานต์ พลธรรม แกง้ครอ้วทิยา
13 00923 นางสาว ศศกิานต์ มาทวเิศษ แกง้ครอ้วทิยา
14 00924 นางสาว ศศกิานต์ ขนัชยัภมูิ แกง้ครอ้วทิยา
15 00925 นางสาว ศศกิานต ์ ลาดบวัขาว แกง้ครอ้วทิยา
16 00926 นางสาว ศศติา กจิภาระ แกง้ครอ้วทิยา
17 00927 นางสาว ศศธิร วงษ์เพชร แกง้ครอ้วทิยา
18 00928 นางสาว ศศธิร รกัษาชนม์ เมอืงพญาแลวทิยา
19 00929 นางสาว ศศธิร สามหมอ แกง้ครอ้วทิยา
20 00930 นางสาว ศศธิร ปรุโิสชโย แกง้ครอ้วทิยา
21 00931 นางสาว ศศธิร โสจนัทร์ แกง้ครอ้วทิยา
22 00932 นางสาว ศศธิร เฉลมิหมู่ สตรชียัภมูิ
23 00933 นางสาว ศศนินัท์ โขนสนัเทยีะ จตุัรสัวทิยาคาร
24 00934 นางสาว ศศนิา โคตรศรี บา้นแทน่วทิยา
25 00935 นางสาว ศศพิมิพ์ พลนา สตรชียัภมูิ
26 00936 นางสาว ศศวิภิา สะหาย แกง้ครอ้วทิยา
27 00937 นางสาว ศศวิมิล คะเณรพุนัธ์ แกง้ครอ้วทิยา
28 00938 นางสาว ศศวิมิล นาขุม่ แกง้ครอ้วทิยา
29 00939 เดก็หญงิ ศศวิมิล มน่จะบก ปญัจดี
30 00940 นาย ศกัดกิร ใจกระเสรมิ เมอืงพญาแลวทิยา
31 00941 นาย ศกัดิช์ยั สนณรงค์ จตุัรสัวทิยาคาร
32 00942 นาย ศกัดิด์า ศรวีลิยั เมอืงพญาแลวทิยา
33 00943 นาย ศกัดเิทพ จนัทรเ์อยีด แกง้ครอ้วทิยา
34 00944 นาย ศกัดิส์ทิธิ ์ พงษ์สระพงั แกง้ครอ้วทิยา
35 00945 นางสาว ศญิากร ปลดัทอง แกง้ครอ้วทิยา
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1 00946 นางสาว ศริญัญา บวัสอน แกง้ครอ้วทิยา
2 00947 นางสาว ศริทิร ธงศรี บา้นแทน่วทิยา
3 00948 นางสาว ศริธิดิา สงิหส์ถติ บา้นแทน่วทิยา
4 00949 นางสาว ศรินิภา วชิาวงศ์ แกง้ครอ้วทิยา
5 00950 นางสาว ศรินิภา ประเสรฐิสงัข์ แกง้ครอ้วทิยา
6 00951 นางสาว ศริปิระภา จ าปาดวง บา้นเขวา้วทิยายน
7 00952 นางสาว ศริพิร นาเพยี แกง้ครอ้วทิยา
8 00953 นาย ศริภิพ พนูประสทิธิ ์ หนองบวัแดงวทิยา
9 00954 นางสาว ศริริตัน์ งามจ ารสั แกง้ครอ้วทิยา
10 00955 นางสาว ศริลิกัษณ์ ศรหีาวตัร กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
11 00956 นางสาว ศริลิกัษณ์   อาจหนู แกง้ครอ้วทิยา
12 00957 นางสาว ศริวิรรณ หงษ์พรม แกง้ครอ้วทิยา
13 00958 นางสาว ศริวิรรณ ขนุภริมย์ แกง้ครอ้วทิยา
14 00959 นางสาว ศวิาพร ต่อเงนิ สตรชียัภมูิ
15 00960 นาย ศลีทรพัย์ ช านาญ แกง้ครอ้วทิยา
16 00961 นางสาว ศชุญา บวับาล ชยัภมูภิกัดชีมุพล
17 00962 นางสาว ศทุธนิี ยนืตน้ แกง้ครอ้วทิยา
18 00963 นางสาว ศทุธนิี ดว้งศาลา ชยัภมูภิกัดชีมุพล
19 00964 นาย ศภุกร โชคสวสัดิ ์ แกง้ครอ้วทิยา
20 00965 นาย ศภุณฐั ทองดี แกง้ครอ้วทิยา
21 00966 นางสาว ศภุมาส ถมมา แกง้ครอ้วทิยา
22 00967 นางสาว ศภุรตัน์ โยนจตุัรสั เมอืงพญาแลวทิยา
23 00968 นางสาว ศภุรญิา โภชนะ สตรชียัภมู ิ
24 00969 นางสาว ศภุวรรณ ภบูวัดวง แกง้ครอ้วทิยา
25 00970 นาย ศภุวชิญ์ ประภากรแกว้รตัน์ แกง้ครอ้วทิยา
26 00971 นางสาว ศภุทัรตรา นวลมะรงั สตรชียัภมูิ
27 00972 นางสาว ศภุากร  นลิบรรพต เพชรวทิยาคาร
28 00973 นางสาว ศภุาวณิี จ าเรญิทพิย์ แกง้ครอ้วทิยา
29 00974 นางสาว ศภุสิรา โนวะ กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
30 00975 เดก็ชาย เศรษฐวธุ ขวาไทย แกง้ครอ้วทิยา
31 00976 นางสาว ษณิากร ดาบลาอ า หนองบวัแดงวทิยา
32 00977 เดก็ชาย สกลุชยั หมอกชยั แกง้ครอ้วทิยา
33 00978 นาย สถาพร สมบุตร แกง้ครอ้วทิยา
34 00979 นางสาว สนธยา ค าสงิห์ แกง้ครอ้วทิยา
35 00980 นางสาว สมฤทยั แสนใจธรรม บา้นแทน่วทิยา
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1 00981 นางสาว สรยา จ าปาทอง จตุัรสัวทิยาคาร
2 00982 นางสาว สรวงสดุา โคตรเงนิ เพชรวทิยาคาร
3 00983 นางสาว สรวงสดุา เจรญิ หนองบวัแดงวทิยา
4 00984 นางสาว สรวยี์ วงคแ์กว้ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
5 00985 เดก็หญงิ สรลัชนา หมอกชยั แกง้ครอ้วทิยา
6 00986 นางสาว สรารตัน์ วงเยาว์ แกง้ครอ้วทิยา
7 00987 นางสาว สราล ี ภริมยไ์กรภกัดิ ์ แกง้ครอ้วทิยา
8 00988 นางสาว สโรชา เจรญิเขตร์ แกง้ครอ้วทิยา
9 00989 นางสาว สโรชา จ าปาสงิห์ แกง้ครอ้วทิยา
10 00990 นางสาว สโรชา ดุ่งมลี แกง้ครอ้วทิยา
11 00991 นางสาว สลลิทพิย์ สาสงิห์ แกง้ครอ้วทิยา
12 00992 นางสาว สวรส ทรงชุม่ กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
13 00993 นาย สวรนิทร์ บวัค า เตรยีมอุดมศกึษาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
14 00994 นาย สหบดี สมสู่ นางแดดวงัชมภวูทิยา
15 00995 นาย สหพงศ์ ทา้วดี แกง้ครอ้วทิยา
16 00996 นาย สหรฐั มลูวารี แกง้ครอ้วทิยา
17 00997 นาย สหรถั เวยีนวเิศษ แกง้ครอ้วทิยา
18 00998 นาย สหสัวรรษ ผลเจรญิ แกง้ครอ้วทิยา
19 00999 นางสาว สอนกฬีา มวยคลอ่ง เรงิรมยว์ทิยาคม
20 01000 นาย สญัญา จนัทรป์ญัญา บา้นเขวา้วทิยายน
21 01001 นางสาว สารษิา เหลา่ฤทธิ ์ สตรชียัภมูิ
22 01002 นางสาว สาวติรี สรอ้ยสงูเนนิ แกง้ครอ้วทิยา
23 01003 นางสาว สาวติรี คลอ่งการ นางแดดวงัชมภวูทิยา
24 01004 นาย สทิธเิดช  ตงัตระกลู แกง้ครอ้วทิยา
25 01005 นาย สทิธศิกัดิ ์ แพทยเ์พยีร แกง้ครอ้วทิยา
26 01006 นางสาว สริประภา ตบูสนัเทยีะ เรงิรมยว์ทิยาคม
27 01007 นาย สริภพ ชยัชนะ แกง้ครอ้วทิยา
28 01008 เดก็หญงิ สริะสา ดามพส์กุรี แกง้ครอ้วทิยา
29 01009 นางสาว สริกิญัญา พมิพส์ราญ แกง้ครอ้วทิยา
30 01010 นางสาว สริกิญัญา  สนิโพธิ ์ แกง้ครอ้วทิยา
31 01011 นางสาว สริจินัทร์ เกดิมงคล แกง้ครอ้วทิยา
32 01012 นางสาว สรินิภา เหลา่คนคา้ แกง้ครอ้วทิยา
33 01013 นางสาว สรินิภิา ภลูงักา แกง้ครอ้วทิยา
34 01014 เดก็หญงิ สริมิล วรรณโส แกง้ครอ้วทิยา
35 01015 นางสาว สริมิา ประยรูเพชร บา้นแทน่วทิยา
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1 01016 นางสาว สริยิา ธรรมรงัษี เมอืงพญาแลวทิยา
2 01017 นางสาว สริยิากร วจิติรจนัทร์ แกง้ครอ้วทิยา
3 01018 เดก็หญงิ สริยิากร ประทมุฝาง แกง้ครอ้วทิยา
4 01019 นางสาว สริยิากร คองมว่งหมู่ เมอืงพญาแลวทิยา
5 01020 นางสาว สริยิากร โชคบณัฑติ บา้นแทน่วทิยา
6 01021 นางสาว สริธีร ศริวิวิฒันานนท์ สตรชียัภมูิ
7 01022 นางสาว สลิลิทพิย์ รตันอนนัต์ เมอืงพญาแลวทิยา
8 01023 นาย สกุฤษ มาปสัสาเดชากลุ บา้นแทน่วทิยา
9 01024 นางสาว สกุญัญา หลา้เพชร กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
10 01025 นางสาว สกุญัญา ปราบราบ แกง้ครอ้วทิยา
11 01026 นางสาว สกุญัญา เถนิมงคล จตุัรสัวทิยาคาร
12 01027 นางสาว สกุญัญา ประพาเมอืง แกง้ครอ้วทิยา
13 01028 นางสาว สกุญัญา ชา่วเกวยีนดี แกง้ครอ้วทิยา
14 01029 นางสาว สจุติตรา ใหมน้่อย แกง้ครอ้วทิยา
15 01030 นางสาว สจุติรา ต่อตดิ แกง้ครอ้วทิยา
16 01031 นางสาว สจุติรา ทองศรี เมอืงพญาแลวทิยา
17 01032 นางสาว สชุาดา สยีางนอก จตุัรสัวทิยาคาร
18 01033 เดก็หญงิ สชุาดา แสนอนิตา แกง้ครอ้วทิยา
19 01034 นางสาว สชุานาถ ป้องมาตร บา้นแทน่วทิยา
20 01035 นางสาว สณุิชา พรหนองแสน กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
21 01036 นางสาว สดุารตัน์ ชว่ยคณุ จตุัรสัวทิยาคาร
22 01037 นางสาว สดุารตัน์ ตาเมอืง เมอืงพญาแลวทิยา
23 01038 เดก็หญงิ สดุารตัน์ จนักกผึง้ แกง้ครอ้วทิยา
24 01039 นางสาว สดุารตัน์ จนัทะแจ่ม แกง้ครอ้วทิยา
25 01040 นางสาว สดุารตัน์ ค าสกุดี ชยัภมูภิกัดชีมุพล
26 01041 นางสาว สดุารตัน์ บุญเพง็ หนองบวัแดงวทิยา
27 01042 นางสาว สดุาสวรรค์ เพชรดี บา้นแทน่วทิยา
28 01043 นางสาว สตุมิา งอกเงนิ จตุัรสัวทิยาคาร
29 01044 นางสาว สทุธดิา เฉลมิหมู่ แกง้ครอ้วทิยา
30 01045 นางสาว สทุธดิา เยอชยัภมูิ แกง้ครอ้วทิยา
31 01046 นาย สทุธพิงศ์ แดงเคน จตุัรสัวทิยาคาร
32 01047 นาย สทุธพิงษ์ ระวนูิ แกง้ครอ้วทิยา
33 01048 นางสาว สทุธลิกัษณ์ จรรยาศริิ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
34 01049 เดก็ชาย สธุาธวิฒัน์ ตัง้ใจ ปญัจดี
35 01050 เดก็หญงิ สธุาสนิี ตัง้ใจ ปญัจดี
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1 01051 นางสาว สธุดิา ดวีเิศษ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
2 01052 นางสาว สธุดิา จนัทรป์ญัญา นางแดดวงัชมภวูทิยา
3 01053 นางสาว สธุนินัท์ มาตรแสง แกง้ครอ้วทิยา
4 01054 นาย สธุนินัท์ เงนิภเูขยีว เรงิรมยว์ทิยาคม
5 01055 นาย สธุพีทัธ์ วงศธ์นาสมทิธิ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
6 01056 นางสาว สนุนัทา ประจติร แกง้ครอ้วทิยา
7 01057 นางสาว สนุนัทนิี ทองจ ารญู แกง้ครอ้วทิยา
8 01058 นางสาว สนุดิา เพง็แจ่ม แกง้ครอ้วทิยา
9 01059 นางสาว สนุษิา จ่าแกว้ จตุัรสัวทิยาคาร
10 01060 นางสาว สนุษิา เอยีงชยัภมูิ แกง้ครอ้วทิยา
11 01061 นางสาว สนุษิา ลมิี แกง้ครอ้วทิยา
12 01062 นางสาว สนุสิา ใยโนนตาด เมอืงพญาแลวทิยา
13 01063 นางสาว สนุสิา เคนานนัท์ แกง้ครอ้วทิยา
14 01064 นางสาว สปุรยีา ก าเนดิจอก แกง้ครอ้วทิยา
15 01065 นางสาว สพุรรณนกิาร์ เจยีชยัภมูิ หนองบวัแดงวทิยา
16 01066 นางสาว สพุรรณี ป้อมสวุรรณ บา้นแทน่วทิยา
17 01067 นางสาว สพุรรษา บุตรสผีา จตุัรสัวทิยาคาร
18 01068 นางสาว สพุรรษา ชนะชยั จตุัรสัวทิยาคาร
19 01069 นางสาว สพุตัรา แดนละยม แกง้ครอ้วทิยา
20 01070 นางสาว สพุตัรา วงษ์โคกสงู จตุัรสัวทิยาคาร
21 01071 นางสาว สพุตัรา ส าราญ เพชรวทิยาคาร
22 01072 นางสาว สพุตัรา คลา้ยคลงึ สตรชียัภมูิ
23 01073 นางสาว สพุตัรา อารวีงษ์ นางแดดวงัชมภวูทิยา
24 01074 นางสาว สพุตัรา สมเหลก็ แกง้ครอ้วทิยา
25 01075 นางสาว สพุชิชา จนัทะเฆ่ แกง้ครอ้วทิยา
26 01076 นางสาว สพุชิฌาย์ น้อยเสนา แกง้ครอ้วทิยา
27 01077 นางสาว สพุชิญา จ าเรญิทพิย์ แกง้ครอ้วทิยา
28 01078 เดก็หญงิ สพุชิญา หาญสงคราม แกง้ครอ้วทิยา
29 01079 เดก็ชาย สภุทัร สากระจาย แกง้ครอ้วทิยา
30 01080 นางสาว สภุทัรา โพธิภ์า บา้นแทน่วทิยา
31 01081 นางสาว สภุานนั  สภุสร แกง้ครอ้วทิยา
32 01082 นางสาว สภุาพร ดอกพกิลุ แกง้ครอ้วทิยา
33 01083 นางสาว สภุารตัน์ สภุาวชิยั จตุัรสัวทิยาคาร
34 01084 นางสาว สภุารตัน์ จนัหอม จตุัรสัวทิยาคาร
35 01085 นางสาว สภุาวดี จนีนะรกั แกง้ครอ้วทิยา
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1 01086 นางสาว สภุาวรรณ ตาวงษ์สา บา้นเขวา้วทิยายน
2 01087 นางสาว สภุาวติา ใบกนทา หนองบวัแดงวทิยา
3 01088 นางสาว สภุติา กญัญาเขยีว แกง้ครอ้วทิยา
4 01089 นางสาว สมุาลี ประไพเพชร เพชรวทิยาคาร
5 01090 นาย สรุเชษฐ ชเูดช เมอืงพญาแลวทิยา
6 01091 นาย สรุเดช มลูบุตร แกง้ครอ้วทิยา
7 01092 นาย สรุวฒุิ คชสขุ บา้นแทน่วทิยา
8 01093 นาย สรุศกัดิ ์ เผา่หวัสระ แกง้ครอ้วทิยา
9 01094 นาย สรุศกัดิ ์ ทองจนัทร์ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
10 01095 นาย สรุกัษ์ บุญชรูตันภาพ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
11 01096 นางสาว สรุตัน์ดา แกน่วงค์ นางแดดวงัชมภวูทิยา
12 01097 นางสาว สรุยิว์ภิา นาคทน แกง้ครอ้วทิยา
13 01098 นางสาว สรุยิว์ภิา นาคทน แกง้ครอ้วทิยา
14 01099 นาย สรุยิา ต่อสกลุ แกง้ครอ้วทิยา
15 01100 เดก็หญงิ สรุวิภิา ปานเรยีนแสน แกง้ครอ้วทิยา
16 01101 นางสาว สรุยีน์ภิา ดาวกงแกว้ แกง้ครอ้วทิยา
17 01102 นางสาว สวุรรณี ตรงเมธี เมอืงพญาแลวทิยา
18 01103 นางสาว สวุภิา อิม่กมล แกง้ครอ้วทิยา
19 01104 นาย เสฎฐวฒุิ เกดิบวัทอง เมอืงพญาแลวทิยา
20 01105 นางสาว เสาวลกัษณ์ เทอืกสา เมอืงพญาแลวทิยา
21 01106 นางสาว เสาวลกัษณ์ ทะหนองเป็ด แกง้ครอ้วทิยา
22 01107 นางสาว เสาวลกัษณ์ วงเยาว์ แกง้ครอ้วทิยา
23 01108 เดก็ชาย หริญันนท์  มลินิคณาพฒัน์ ปญัจดี
24 01109 นางสาว องคช์นติา ดลิกชาติ จตุัรสัวทิยาคาร
25 01110 นาย อชรายุ คณุอุดม เมอืงพญาแลวทิยา
26 01111 นางสาว อชติา เนยีมประเสรฐิ แกง้ครอ้วทิยา
27 01112 นางสาว อฐติยิา ป่ินทอง แกง้ครอ้วทิยา
28 01113 เดก็ชาย อดเิรก มาตรวงัแสง แกง้ครอ้วทิยา
29 01114 นาย อดศิยั เลนนาแซง แกง้ครอ้วทิยา
30 01115 นาย อตชิาติ งอกนาวงั แกง้ครอ้วทิยา
31 01116 นางสาว อตนุิช ป้องขวาเลา แกง้ครอ้วทิยา
32 01117 นางสาว อทติา กระพนัธเ์ขยีว แกง้ครอ้วทิยา
33 01118 นางสาว อทติา เหงา่ลา นาหนองทุม่วทิยา
34 01119 นางสาว อธชิา มชัวณิช ชยัภมูภิกัดชีมุพล
35 01120 นางสาว อธมิาตร วเิศษดอนหวาย แกง้ครอ้วทิยา
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1 01121 นาย อธวิฒัน์ ประยรูหาญ ชยัภมูภิกัดชีมุพล
2 01122 นาย อนพทัธ ทนิราช แกง้ครอ้วทิยา
3 01123 นาย อนวชั เพิม่สนาม จตุัรสัวทิยาคาร
4 01124 นาย อนชัทชั เกรยีงเกษม ชยัภมูภิกัดชีมุพล
5 01125 เดก็หญงิ อนนัญา รอญยทุธ แกง้ครอ้วทิยา
6 01126 นางสาว อนุศรา ราชกจิ หนองบวัแดงวทิยา
7 01127 นางสาว อภสัรา ทองสนธิ ์ กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
8 01128 นางสาว อภชิญา เบยีดนอก เมอืงพญาแลวทิยา
9 01129 นางสาว อภชิญา ขวญัหลาย นางแดดวงัชมภวูทิยา
10 01130 นางสาว อภญิญา ค าแพง แกง้ครอ้วทิยา
11 01131 นางสาว อภญิญา ชาตแิกง้ หนองบวัแดงวทิยา
12 01132 นาย อภทินุ ดวงจนัทรค์ลอ้ย นางแดดวงัชมภวูทิยา
13 01133 นางสาว อภยิดา วรรณพงษ์ บา้นแทน่วทิยา
14 01134 นาย อภลิกัษณ์ ภูช่ยัภมูิ เมอืงพญาแลวทิยา
15 01135 นาย อภวิฒัน์ ค าสขุ แกง้ครอ้วทิยา
16 01136 นาย อภวิฒัน์ เหมอืนสงิห์ แกง้ครอ้วทิยา
17 01137 นาย อภศิกัดิ ์ ชาวส าราญ แกง้ครอ้วทิยา
18 01138 นางสาว อภสิรา พนัธุศ์กัดิ ์ เมอืงพญาแลวทิยา
19 01139 นางสาว อภสิรา ประดบัวงษ์ สตรชียัภมูิ
20 01140 นางสาว อมรรตัน์ แซ่ตัง้ แกง้ครอ้วทิยา
21 01141 นางสาว อมติตรา ภแูลนกลา้ แกง้ครอ้วทิยา
22 01142 นางสาว อรดา อารชีาติ จตุัรสัวทิยาคาร
23 01143 นางสาว อรดี ตงัตระกลู แกง้ครอ้วทิยา
24 01144 นางสาว อรทยั อุบลสาร แกง้ครอ้วทิยา
25 01145 นางสาว อรทยั แสงบุตร นาหนองทุม่วทิยา
26 01146 นางสาว อรปรยีา ปญัญามดั แกง้ครอ้วทิยา
27 01147 เดก็หญงิ อรปรยีา มงคลพงษ์ แกง้ครอ้วทิยา
28 01148 นางสาว อรปรยีา หงษ์ทอง แกง้ครอ้วทิยา
29 01149 นางสาว อรปรยีา บุญจนัทร์ นางแดดวงัชมภวูทิยา
30 01150 นางสาว อรพนิท์ วงคส์ภุา เมอืงพญาแลวทิยา
31 01151 นางสาว อรวรรณ ศรโียจารย์ กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
32 01152 นางสาว อรวรา กาลาม แกง้ครอ้วทิยา
33 01153 นางสาว อรศิรา ไพศาลธรรม แกง้ครอ้วทิยา
34 01154 นางสาว อรสิรา ละมลู หนองบวัแดงวทิยา
35 01155 นางสาว อรสิา นากร แกง้ครอ้วทิยา
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1 01156 นางสาว อรสิา ป้านภมูิ หนองบวัแดงวทิยา
2 01157 นางสาว อรสิา ชาลเีขยีว บา้นแทน่วทิยา
3 01158 เดก็หญงิ อรสิา พุทธพทิกัษ์วงษ์ ปญัจดี
4 01159 นางสาว อรณุรตัน์ อุรพินัธ์ แกง้ครอ้วทิยา
5 01160 นางสาว อรณุสริิ ขวญัหลาย นางแดดวงัชมภวูทิยา
6 01161 นางสาว อลชิา  พงษ์ราศี สตรชียัภมูิ
7 01162 นาย อะตอม แถวไธสง แกง้ครอ้วทิยา
8 01163 เดก็หญงิ องัศมุาลี บุตะเขยีว แกง้ครอ้วทิยา
9 01164 เดก็หญงิ อจัฉรา แซ่ตอ้งสู้ แกง้ครอ้วทิยา
10 01165 นางสาว อจัฉราวรรณ โพธิง์าม สตรชียัภมูิ
11 01166 นางสาว อญัชลี เหลา่กนทา นางแดดวงัชมภวูทิยา
12 01167 นางสาว อญัชลพีร ประหยดัทรพัย์ แกง้ครอ้วทิยา
13 01168 นางสาว อญัชลพีร เปลง่สวุรรณ์ เมอืงพญาแลวทิยา
14 01169 เดก็หญงิ อญัชสิา แกว้ศรบุีตร แกง้ครอ้วทิยา
15 01170 นางสาว อญัชสิา  องัคณิต แกง้ครอ้วทิยา
16 01171 นางสาว อญัมณี แกว้ศรบุีตร แกง้ครอ้วทิยา
17 01172 นางสาว อฐัภญิญา พงษ์พนันา กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
18 01173 นางสาว อฐัภญิญา ลภสัรดาศานต์ สตรชียัภมูิ
19 01174 เดก็หญงิ อนัธยิาภทัร เตชะธนสารสมบตัิ ปญัจดี
20 01175 นางสาว อาทติตญิา เกตุภงูา แกง้ครอ้วทิยา
21 01176 นางสาว อาทติยา แซ่โจว แกง้ครอ้วทิยา
22 01177 นางสาว อาทติยา ภมูชินะ แกง้ครอ้วทิยา
23 01178 นางสาว อาทยิา ระวงัไทยสงค์ แกง้ครอ้วทิยา
24 01179 นางสาว อาภทัรช์า ยวงทอง สตรชียัภมู ิ2
25 01180 นางสาว อาภาวดี จนัทะดวง สตรชียัภมูิ
26 01181 นางสาว อามนีา คลองรัว้ แกง้ครอ้วทิยา
27 01182 นางสาว อารดา ปะตนิงัเต นางแดดวงัชมภวูทิยา
28 01183 นางสาว อารยา พนัธจ์ ารสั นางแดดวงัชมภวูทิยา
29 01184 นางสาว อารยา พงษ์สระพงั บา้นแทน่วทิยา
30 01185 เดก็หญงิ อารยิา สขุนาแซง ปญัจดี
31 01186 เดก็หญงิ อารยิาพชัร เตชะธนสารสมบตัิ ปญัจดี
32 01187 นางสาว อารษิา แสงบ ารงุ จตุัรสัวทิยาคาร
33 01188 นางสาว อารสิา คลา้ยอ่วม นางแดดวงัชมภวูทิยา
34 01189 นางสาว อารญีา ใจบุญ แกง้ครอ้วทิยา
35 01190 เดก็หญงิ อารยีา ครองพวก แกง้ครอ้วทิยา
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1 01191 นางสาว อารยีา  แกว้มลูมขุ แกง้ครอ้วทิยา
2 01192 นาย อ านาจ เทีย่งธรรม แกง้ครอ้วทิยา
3 01193 เดก็หญงิ อนิทริา บุญอภยั แกง้ครอ้วทิยา
4 01194 นางสาว อนิทริา ต่อสกลุ แกง้ครอ้วทิยา
5 01195 นางสาว อศิรยิา เฉลมิเลา้ แกง้ครอ้วทิยา
6 01196 นาย อสิรา ฤทธศิกัดิช์ลเดช แกง้ครอ้วทิยา
7 01197 นาย อสิราเอล ผลเหลอื แกง้ครอ้วทิยา
8 01198 นางสาว อสิรยิรฐั สนิโพธิ ์ กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภมูิ
9 01199 นางสาว อุนากรรณ แกมค า สตรชียัภมูิ
10 01200 นางสาว อุบลวรรณ ลาภมลู แกง้ครอ้วทิยา
11 01201 เดก็หญงิ อุมาพร น้อยหา แกง้ครอ้วทิยา
12 01202 นางสาว อุษณีย์ โภคาทรพัย์ สตรชียัภมูิ
13 01203 นางสาว เอมมกิา พืน้ดอนเคง็ แกง้ครอ้วทิยา
14 01204 นางสาว เอรยา ทบวงษ์ จตุัรสัวทิยาคาร
15 01205 นางสาว ไอรดา ภคู า นางแดดวงัชมภวูทิยา
16 01206 นางสาว ไอรดา  ป ัน้จอม บา้นแทน่วทิยา
17 01207 นางสาว ไอรตัน์ดา จนิดาดวง บา้นเขวา้วทิยายน
18 01208 นางสาว ไอลดา ปะวะเสนงั แกง้ครอ้วทิยา
19 01209 นางสาว ไอลดา พลายเนาว์ แกง้ครอ้วทิยา
20 01210 นาย โชคทวี รตันเวทวงศ์ แกง้ครอ้วทิยา
21 01211 นางสาว ณฐัณิชา จะเรยีงพนัธุ์ แกง้ครอ้วทิยา
22 01212 นางสาว ตยิาภรณ์ ศรแีพง แกง้ครอ้วทิยา
23 01213 นางสาว ปารฉิตัร ทองสขุ แกง้ครอ้วทิยา
24 01214 นางสาว ศริลิกัษณ์ กณัหารตัน์ แกง้ครอ้วทิยา
25 01215
26 01216
27 01217
28 01218
29 01219
30 01220
31 01221
32 01222
33 01223
34 01224
35 01225
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