
ท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล โรงเรียน
1 นาย กนกพงศ์  เสริมสิริสุข โรงเรียนปัญจดี
2 นาย กรกช สิงหกัมพล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
3 นางสาว กรชกร ดวงมาลี โรงเรียนสามหมอวิทยา 
4 นางสาว กรรณิการ์ โหน่งวัน โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 
5 นาย กฤษฏ์ิติณห์  บุบผา โรงเรียนปัญจดี
6 นาย กล้าณรงค์ แถวนาชุม โรงเรียนสตึก 
7 นาย กษิด์ิเดช สารฤทธ์ิ โรงเรียนภูเขียว 
8 นาย ก้องภพ เอกปรีดา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
9 นาย ก่อวงษ์ ซองวงษ์หล้า โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
10 นางสาว กัญญาณัฐ  จันทร์โสภา โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 
11 เด็กหญิง กัญญาภัฐ ไพราม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
12 นางสาว กัญญารัตน์ ข าบุรี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
13 นาย กัปตัน แพงภูงา โรงเรียนสตึก
14 นางสาว กัลยรัตน์ โชคนิมิตร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
15 นางสาว กิตติยา จ าปามูล โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
16 นางสาว เกษรา  นามขันธ์ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
17 นาย โกสินทร์ เสโส โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
18 นางสาว ขวัญฤดี สียางนอก โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 
19 เด็กหญิง เขมจิรา แท่นมาก โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
20 นางสาว คันทรส เเพนชัยสงค์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 

รำยช่ือนักเรียนเข้ำร่วมกำรสอบแข่งขันอัจฉริยะเคมี 2021 ระดับมัธยมศึกษำ

ห้องสอบท่ี 1 ลิงก์เข้าสอบ https://meet.google.com/pki-fehj-rtt  ผู้คุมสอบ : นางพันธ์ทิภา วัดก่ิง



ท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล โรงเรียน
1 เด็กชาย จักรกฤษณ์  ด ารงกิจ โรงเรียนภูเขียว 
2 นางสาว จิรวรรณ์ วงศ์ชัยภูมิ โรงเรียนสามหมอวิทยา 
3 เด็กหญิง จิรัชญา หาญสระคู โรงเรียนเเก้งคร้อวิทยา
4 เด็กหญิง จิรัชญา หิรัญภูมิ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
5 นางสาว จิรัชยา สงมูลนาค โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
6 นางสาว จุฑากาญจน์ แตงชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  
7 นางสาว จุฑารัตน์  บุญมี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
8 นางสาว จุฑารัตน์  โพธ์ินาฝาย โรงเรียนปัญจดี
9 นางสาว จุฑารัตน์ ละอองเอก โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
10 นางสาว จุฑาสินี หิรัญเขว้า โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
11 นางสาว จุฬาลัษณ์ เคนศรี โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
12 นาย เจตนิพัทธ์  วานิชย์สกุล โรงเรียนปัญจดี
13 นางสาว เจนจิรา ขันใกล้ โรงเรียนภูเขียว 
14 นางสาว เจนจิรา เทสะตรี โรงเรียนสามหมอวิทยา
15 นางสาว ฉัตชาดา เกิดสิน โรงเรียนจัตุรัส วิทยาคาร  
16 นางสาว เฉิดโฉม ตุ้มทอง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
17 เด็กหญิง ชญาภา คูสว่างศรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
18 นางสาว ชฎาพร  คุณธรรม โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
19 นางสาว ชนันธร  ต้ังสงวนนุช โรงเรียนปัญจดี
20 เด็กหญิง ชนิกานต์  บัวบาน โรงเรียนปัญจดี

รำยช่ือนักเรียนเข้ำร่วมกำรสอบแข่งขันอัจฉริยะเคมี 2021 ระดับมัธยมศึกษำ

ห้องสอบท่ี 2 ลิงก์เข้าสอบ https://meet.google.com/avn-nkpg-nsu ผู้คุมสอบ : นางสาวรสนภา  ราสุ



ท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล โรงเรียน
1 นางสาว ชนิกานต์  หงษ์ประเสริฐ โรงเรียนสามหมอวิทยา 
2 นางสาว ชลลดา เถาทะวงษ์ โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา 
3 นางสาว ชลษา  กิจหิรัญวงศ์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 
4 นาย ชลสร  ทิพย์วงศ์ โรงเรียนปัญจดี
5 นาย ชวิญวัธน์  ติรประเสริฐสิน โรงเรียนปัญจดี
6 นาย ชาญชัย  สุดใจ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
7 นางสาว ชิษณุชา  โชควรกุล โรงเรียนปัญจดี
8 นางสาว ชุติมา งามพลกรัง โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 
9 นาย ชุษณพงศ์ ดอนฉิมพลี โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
10 นาย ไชยวัฒน์  สังข์เจริญวัฒน์ โรงเรียนปัญจดี
11 นางสาว ฐิตาภา  มุ่งดี โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา  
12 นาย ฐิติพงศ์ วงษ์ตางตา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
13 นาย ฐิติพงศ์ วรเทพนันทกิจ โรงเรียนภูเขียว 
14 นางสาว ฑิติกานต์ อินทวี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
15 นางสาว ณัฏฐธิดา สมศรีแสง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 
16 นางสาว ณัฐกมล  ศิริทอแสง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
17 เด็กหญิง ณัฐกฤตา  แน่นอุดม โรงเรียนปัญจดี
18 เด็กหญิง ณัฐกฤตา  หิรัญวรรณ โรงเรียนปัญจดี
19 เด็กหญิง ณัฐณิชา ต้ังศิริไพบูลย์ โรงเรียนเรียนแก้งคร้อวิทยา

รำยช่ือนักเรียนเข้ำร่วมกำรสอบแข่งขันอัจฉริยะเคมี 2021 ระดับมัธยมศึกษำ

ห้องสอบท่ี 3 ลิงก์เข้าสอบ https://meet.google.com/qhg-gpqm-bmq ผู้คุมสอบ :  นางสาวชญานิษฐ์  กาพย์แก้ว



ท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล โรงเรียน
1 นางสาว ณัฐณิชา นาคโทน โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา 
2 นางสาว ณัฐณิชา ผลวิลัย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
3 นาย ณัฐนนท์  อาชีวกุลมาศ โรงเรียนปัญจดี
4 นางสาว ณัฐนรี  อุณาศรี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
5 เด็กชาย ณัฐพล พุ่มพวง โรงเรียนภูเขียว
6 นาย ณัฐภัทร อาชีวกุลมาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)

7 นางสาว ณัฐวดี  จันทะพัด โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
8 นางสาว ณัฐวรา  ศรีทาสังข์ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
9 นางสาว ณัฐวรา ดวงอุทา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
10 นางสาว ณัฐิชา เค้าภูเขียว โรงเรียนสามหมอวิทยา
11 นางสาว ดลนิดา วงศ์เจริญ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
12 นางสาว ดวงแก้วมณีรัตน์ เอ๋ียวสกุล โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
13 นางสาว ตรีทิพยนิภา จันทึก โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 
14 นาย ทวีศักด์ิ ภักดี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
15 นางสาว ทิพเกสร พูดดี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 
16 นางสาว ทิพวรรณ  เจริญโต๊ะ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
17 นางสาว ทิพอาภา ตุ่นล า โรงเรียนภูเขียว 
18 นาย ธนภัทร  พรมชัย โรงเรียนปัญจดี
19 นาย ธนภัทร  รุ่งรัตน์ตระกูล โรงเรียนปัญจดี
20 นาย ธนภัทร บุญชัย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

รำยช่ือนักเรียนเข้ำร่วมกำรสอบแข่งขันอัจฉริยะเคมี 2021 ระดับมัธยมศึกษำ

ห้องสอบท่ี 4 ลิงก์เข้าสอบ https://meet.google.com/gky-eopb-oqf  ผู้คุมสอบ : นายธวัช  ดนตรีเสนาะ



ท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล โรงเรียน
1 เด็กชาย ธนวรรธ ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
2 เด็กชาย ธนวรรธน์  โทราช โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
3 นาย ธนาคิม พลไธสง โรงเรียนภูเขียว 
4 นางสาว ธันยพร โสมสิริรักษ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
5 นางสาว ธารารัตน์ เข่ืองสถุ่ง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
6 นางสาว ธิดากานต์ ค าปัญญา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
7 นางสาว ธิดารัตน์ เคนสาคู โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา
8 นางสาว ธิตินันท์ จันขุนทด โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
9 นาย ธีรดนย์ โหมนอก โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
10 นาย ธีรวัฒน์  มโนธรรม โรงเรียนปัญจดี
11 นาย นนทพัทธ์  ภักดีสาร โรงเรียนปัญจดี
12 นางสาว นภกานต์ นาใจกล้า โรงเรียนเเก้งคร้อวิทยา
13 นางสาว นภัสสรณ์    จันทนา โรงเรียนภูเขียว
14 นางสาว นราพร พิมแพง โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา 
15 นางสาว นรารัตน์  หลาวเหล็ก โรงเรียนสามหมอวิทยา 
16 นางสาว นริศรา ชนะพาล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
17 นางสาว นฤมล เกษรราช โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม
18 นางสาว นันท์ธิชา  จอกนาค โรงเรียนปัญจดี
19 นางสาว นัสมีย์ บุญทวี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รำยช่ือนักเรียนเข้ำร่วมกำรสอบแข่งขันอัจฉริยะเคมี 2021 ระดับมัธยมศึกษำ

ห้องสอบท่ี 5 ลิงก์เข้าสอบ https://meet.google.com/tnt-nxso-jrd  ผู้คุมสอบ : นางสาวพัชรา  พรเติม



ท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล โรงเรียน
1 นางสาว นาฏลดา ปกค่าย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
2 นางสาว นิชานันท์ โพธ์ินาฝาย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
3 นาย นิธิพัฒน์ หงษ์เงิน โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
4 นางสาว นิสาชล  อินทร์ชีลอง โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
5 นางสาว เนตรณทิพย์  เสนชัย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
6 นาย บริพัตร แก่งสันเทียะ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 
7 นาย บัญชา ลาภเกิด โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
8 นาย บูรพา  เอ็นมาก    โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
9 เด็กชาย เบญจพล  แทนรินทร์ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 
10 นางสาว เบญจวรรณ ประกอบ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
11 นางสาว โบนัส สิมาชัย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
12 นางสาว ปกีรณา คนชัยภูมิ โรงเรียนคอนสวรรค์
13 นาย ปฐมกร จิตรัตน์ โรงเรียนภูเขียว
14 นางสาว ปฐมวรรณ ต้านกลางดอน โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
15 นางสาว ปณัฐดา  ศรีผาวงษ์ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
16 นางสาว ปณิตา จันหินต้ัง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
17 นาย ปณิธาน ศศิวิบูลย์วงศ์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
18 นางสาว ปทุมวัน สาดี โรงเรียนสามหมอวิทยา
19 นางสาว ปริญญปัญญ์ธิดา เถาดี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
20 นางสาว ปริสา พลบ ารุง โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม

รำยช่ือนักเรียนเข้ำร่วมกำรสอบแข่งขันอัจฉริยะเคมี 2021 ระดับมัธยมศึกษำ

ห้องสอบท่ี 6 ลิงก์เข้าสอบ https://meet.google.com/pjf-cyfc-wyq   ผู้คุมสอบ :  นางสาวศิริพร  จันทแพน



ท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล โรงเรียน
1 นางสาว ปวรารัตน์ จตุรานนท์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
2 นางสาว ปวันรัตน์  ศิลาสะอาด โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา  
3 เด็กชาย ปวีรินทร์  ฤทธ์ิขจร โรงเรียนปัญจดี
4 นางสาว ปาณิศรา เติมสมบัติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
5 นางสาว ปารวี  ไชยราช โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
6 นางสาว ป่ินสุดา แสงสิงห์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
7 นางสาว ปียดา จ าปาแก้ว โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
8 นางสาว ปุญญ์ณิศา บ ารุงพิพัฒนพร โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
9 นางสาว ปุญญิสา ดานชัยภูมิ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
10 นางสาว เปมิกา ผดุงจิตร โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
11 นาย ผดุงเดช  คาดสนิท โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
12 นาย พงษ์ธนาธร  นามวาสน์ โรงเรียนภูเขียว
13 นางสาว พรชิตา  เจียยางหวาย โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
14 เด็กหญิง พรนภัส สุขทวี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
15 นางสาว พรรณพร ค าเขียว โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
16 นางสาว พรรณาลักษณ์  วิไลวงค์ โรงเรียนสามหมอวิทยา 
17 นาย พรหมมินทร์ ก าไรศิลป์ โรงเรียนภูเขียว
18 นาย พลวิชญ์ ลือจันดา โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
19 นางสาว พลอยไพลิน แฝงด่านกลาง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
20 นางสาว พลอยสวย ยอดเสรณี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 

ห้องสอบท่ี 7 ลิงก์เข้าสอบ https://meet.google.com/wmp-cyys-xxs ผู้คุมสอบ : นางสาวขนิษฐา  สังข์สีแก้ว

รำยช่ือนักเรียนเข้ำร่วมกำรสอบแข่งขันอัจฉริยะเคมี 2021 ระดับมัธยมศึกษำ



ท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล โรงเรียน
1 นาย พสิษฐ์ ภู่เนาวรัตน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 
2 นางสาว พัชนีวรรณ ระหา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
3 นางสาว พัชราภรณ์ จุมพล โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
4 นางสาว พัชราภา แจ้งเขว้า โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
5 นางสาว พัชรินทร์ ย่ังยืน โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม
6 เด็กหญิง พัทธนันท์ เตียรถ์วัฒนานนท์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
7 นางสาว พิชชาภา งอกนาวัง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
8 นางสาว พิชญาดา  พลดงนอก โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
9 นาย พิชเยศ ผดุงโชค โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
10 นางสาว พิชามญช์ุ ศรีวงษ์ชัย โรงเรียนภูเขียว
11 นาย พิชิต สีทอง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
12 นาย พิพัฒน์พงศ์ งอกนาวัง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
13 เด็กหญิง พิมพ์ชนก บ าเหน็จพันธ์ โรงเรียนชัยภักดีชุมพล 
14 นางสาว พิมพ์พร ชารี โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 
15 นางสาว พิมพ์มาดา  ขันชัยภูมิ โรงเรียนปัญจดี
16 นางสาว พิมพ์มาดา  เอกกุล โรงเรียนปัญจดี
17 นาย พิสิษญ์ ค ายง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
18 นาย พีระพล งามปัญญา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
19 นางสาว พุธิตา โคตรภูเขียว โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

รำยช่ือนักเรียนเข้ำร่วมกำรสอบแข่งขันอัจฉริยะเคมี 2021 ระดับมัธยมศึกษำ

ห้องสอบท่ี 8 ลิงก์เข้าสอบ https://meet.google.com/eyr-rtca-hgs  ผู้คุมสอบ : นางสาววรรณภา  แสนจ าลา



ท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล โรงเรียน
1 นางสาว เพ็ญพิชา  จันยา รักษ์  โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา  
2 นางสาว ฟ้าใส ทรงพระ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
3 นางสาว ภรณ์นิกา  กระแสกุล โรงเรียนปัญจดี
4 นางสาว ภัคติภรณ์  บุญเกิน โรงเรียนปัญจดี
5 นางสาว ภัทรนภา  ก าเนิดบุญ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
6 นางสาว ภัทรนันท์  รัตนพรหมรินทร์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
7 นางสาว ภัทรภร  คลังเงิน โรงเรียนปัญจดี
8 เด็กชาย ภาคิน วาดสูงเนิน โรงเรียนภูเขียว
9 นาย ภานุวัฒน์ สาดี โรงเรียนภูเขียว 
10 นางสาว ภูธิษา สองเมือง โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 
11 เด็กชาย ภูมิวสิษฏ์  ต้ัสุริยานนท์ โรงเรียนปัญจดี
12 นาย ภูสิทธ์ิ  แควภูเขียว โรงเรียนภูเขียว 
13 นางสาว มนฑกานต์ โงมขุนทด โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
14 นาย มนัส แสวงสุข โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
15 นางสาว มนัสนันท์   ภาคมะฤค โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
16 นางสาว มนัสนันท์ แกมทลทับ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
17 นางสาว มนัสนันท์ ขันอาษา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
18 นางสาว มัลลิกา ดอกบัว โรงเรียนคอนสวรรค์
19 นางสาว มัลลิกา เปล่งวรรณ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
20 นางสาว โยษิตา  จันทร์เรศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 

รำยช่ือนักเรียนเข้ำร่วมกำรสอบแข่งขันอัจฉริยะเคมี 2021 ระดับมัธยมศึกษำ

ห้องสอบท่ี 9 ลิงก์เข้าสอบ https://meet.google.com/iqi-cnab-fkj    ผู้คุมสอบ : นายทศพร  นากา



ท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล โรงเรียน
1 นาย รชต  โง้วศิลปศาสตร์ โรงเรียนปัญจดี
2 นางสาว รมณรินทร์ แซ่โค้ว โรงเรียนภูเขียว 
3 นางสาว รสริน ดาวช่วย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
4 นางสาว รสสุคนธ์ บุญเพียร โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
5 นาย รัฐ ภูมิ  ค ามนตรี  โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา  
6 นางสาว รัตนาภรณ์ ห้วยสายออ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
7 นาย รัศม์ิพล  เจริญพล โรงเรียนปัญจดี
8 นาย ราเชนท์  วันบุญมา โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
9 นางสาว รุ่งตะวัน  เหง่าลา โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
10 นางสาว ไรวินท์ บังวิเศษ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
11 นางสาว ลักษณ์ชยา  ธนัชวงค์ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
12 นางสาว ลักษิกา อนันต์ชัยสินธ์ุ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
13 นางสาว ลัดดาวรรณ ค าโบราญ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
14 นาย ลัทธพล เหล่าด้ิม โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
15 นางสาว วนัชพร  ชาวนาฮี โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
16 นางสาว วนัญญา พงษ์สระพัง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
17 นางสาว วรกมล เพ็ชรน้อย โรงเรียนเเก้งคร้อวิทยา  
18 นางสาว วรรณวิษา เพียซ้าย โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 
19 นางสาว วรรวิสา  สืบส าราญ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
20 นางสาว วรรัตน์  รัตนการ โรงเรียนสามหมอวิทยา

รำยช่ือนักเรียนเข้ำร่วมกำรสอบแข่งขันอัจฉริยะเคมี 2021 ระดับมัธยมศึกษำ

ห้องสอบท่ี 10 ลิงก์เข้าสอบ https://meet.google.com/usq-erhe-yot    ผู้คุมสอบ : นางสาวอุษา  ชัยอาสา



ท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล โรงเรียน
1 นางสาว วรรัตน์ วรสาร โรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์
2 นาย วรศทัช เกรียงเกษม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 
3 นางสาว วรัทยา  เกณพล โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
4 นางสาว วราภรณ์ เขียวบัว โรงเรียนสามหมอวิทยา 
5 เด็กหญิง วริฐศรา แก่ฉิม โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
6 นางสาว วริศรา โคตะ โรงเรียนสามหมอวิทยา 
7 นางสาว วันวิสา รุ่งเรืองกิจกุล โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
8 นาย วิชชุวัชร์ วงศ์วาน โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
9 นางสาว วิชญาพร ภาระชัย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
10 นางสาว วิชญาพร วิลาศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
11 นางสาว วิลาสินี โชคบัณฑิตย์ โรงเรียนภูเขียว 
12 นาย วิศิษฐ์ศักด์ิ เตียนขุนทด โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
13 นางสาว วุฒิพร พิสันเทียะ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
14 นางสาว ศยามล  แย่งใจรัก โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
15 นางสาว ศรัณย์พร แวทไธสง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
16 นางสาว ศรัณยา นากร โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
17 นางสาว ศศิธร  บ้านพลับ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
18 นางสาว ศศินา ลองจ านงค์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
19 นางสาว ศศิวิมล  ต้ังภูมิ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
20 นางสาว ศศิวิมล  ม่นจะบก โรงเรียนปัญจดี

รำยช่ือนักเรียนเข้ำร่วมกำรสอบแข่งขันอัจฉริยะเคมี 2021 ระดับมัธยมศึกษำ

ห้องสอบท่ี 11 ลิงก์เข้าสอบ https://meet.google.com/muk-zbsp-kbv ผู้คุมสอบ : นางสาววราภรณ์  เฮมโนนทอง



ท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล โรงเรียน
1 นางสาว ศิริญากร คูสว่างศรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
2 นางสาว ศิริพิชญ์ ชัยบุตร โรงเรียนปัญจดี
3 นางสาว ศิริยา  พันธ์ฉิม โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
4 นางสาว ศิริรัตน์ ประมายะ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 
5 นางสาว ศุภมาส งอนชัยภูมิ โรงเรียนคอนสวรรค์ 
6 นาย สถิต  คามตะสีลา โรงเรียนสามหมอวิทยา 
7 นางสาว สรัลชนา  หมอกชัย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
8 นาย สายชล สมานเกียรติ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 
9 นางสาว สายฝน จ าปาทอง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
10 นางสาว สายสวรรค์ คุ้มไข่น้ า โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 
11 นางสาว สิดาพร ไชยศรีฮาด โรงเรียนสามหมอ 
12 นางสาว สิรินรัตน ผางค า โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
13 นางสาว สิริยากร สุขกิจโสภณ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
14 นางสาว สิริวรรณ จันมา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
15 นางสาว สิรีธร ทองแย้ม โรงเรียนภูเขียว
16 นางสาว สุกษมา พิมสิม โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
17 นางสาว สุกัญญา สเทียนรัม โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
18 นางสาว สุชาดา แสนอินตา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
19 นางสาว สุฑาทิพย์ บ ารุงเช้ือ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
20 นางสาว สุฑาศิณี โพค าสา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 

รำยช่ือนักเรียนเข้ำร่วมกำรสอบแข่งขันอัจฉริยะเคมี 2021 ระดับมัธยมศึกษำ

ห้องสอบท่ี 12 ลิงก์เข้าสอบ https://meet.google.com/xnm-yxpm-zsw  ผู้คุมสอบ : นายอานนท์ชัย  ไพศาลธรรม



ท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล โรงเรียน
1 นางสาว สุดารัตน์ ครองถ่ิน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
2 นางสาว สุดารัตน์ เครือฟ้า โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
3 นางสาว สุทธิดา บุญกอบ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
4 นาย สุธาทิวัส  ต้ังใจ โรงเรียนปัญจดี
5 นางสาว สุธาสินี  ต้ังใจ โรงเรียนปัญจดี
6 นางสาว สุธาสินี วานิชศุภชัย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
7 นางสาว สุธาสินี ศิริภูมิ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
8 นางสาว สุธินี แฮนหลุน โรงเรียนภูเขียว
9 นางสาว สุประวีณ์ พรมพยอม โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
10 นางสาว สุพิชญา ธนพุฒิพงศ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
11 นางสาว สุภาวดี หงษ์ทอง โรงเรียนสามหมอวิทยา
12 นางสาว สุภิสรา  เท่ียงธรรม โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
13 นางสาว สุมาลี อุนาวงค์ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 
14 นาย สุรพงษ์  ฝอยเงิน  โรงเรียนสตึก
15 นางสาว สุรีย์มาศ  แก้วพรม โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
16 เด็กชาย สุวภัทร วานิชศุภชัย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
17 นางสาว โสภิดา กุลจันทร์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
18 นางสาว โสภิตา  งาคชสาร โรงเรียนเเก้งคร้อวิทยา
19 นาย หิรัญนนท์  มิลินคณาพัฒน์ โรงเรียนปัญจดี
20 นางสาว ไหมแก้ว สิงห์เหม โรงเรียนเมืองพญาเเลวิทยา 

ห้องสอบท่ี 13 ลิงก์เข้าสอบ https://meet.google.com/xno-jzjx-fjg    ผู้คุมสอบ : นายดนัยวิชญ์  เหล่าขวัญสถิตย์

รำยช่ือนักเรียนเข้ำร่วมกำรสอบแข่งขันอัจฉริยะเคมี 2021 ระดับมัธยมศึกษำ



ท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล โรงเรียน
1 เด็กชาย อชิรวัชณ์  เตชะธนสารสมบัติ โรงเรียนปัญจดี
2 นางสาว อทิตยา ค าบุญเรือง โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
3 นางสาว อภิชญา คุณประทุม โรงเรียนเเก้งคร้อวิทยา 
4 นาย อภิรักษ์ สีด า โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
5 นางสาว อรปรียา  บุกบ่อง โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
6 นางสาว อรัญญา คามกระสบ โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา
7 นางสาว อริยพร งามชัยภูมิ โรงเรียนสามหมอวิทยา
8 นางสาว อริยา  สุขนาแซง โรงเรียนปัญจดี
9 นางสาว อริสรา ปกค่าย โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 
10 นางสาว อริสา  พุทธพิทักษ์วงษ์ โรงเรียนปัญจดี
11 นางสาว อลิสา  ทานะสุข โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
12 นางสาว อลิสา อินทร์เมือง โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
13 นางสาว อักษราภัค ศรีจ านงค์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
14 นาย อัครชัย เดชะ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
15 นางสาว อังคณา ประทุมชาติ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
16 นางสาว อัญชลีพร ดวงตา โรงเรียนสามหมอวิทยา 
17 นางสาว อัญชิสา สิงห์ค า โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
18 นางสาว อันธิยาภัทร  เตชะธนสารสมบัติ โรงเรียนปัญจดี
19 นางสาว อาทิตติยา  เย็นใจ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
20 นางสาว อาทิตยา  ม่วงย้อย โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา

รำยช่ือนักเรียนเข้ำร่วมกำรสอบแข่งขันอัจฉริยะเคมี 2021 ระดับมัธยมศึกษำ

ห้องสอบท่ี 14 ลิงก์เข้าสอบ https://meet.google.com/wws-ujpx-ubm    ผู้คุมสอบ : นางสาวจิระประภา  โม้ผา



ท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล โรงเรียน
1 นางสาว อาทิตยา ค าสิงห์ โรงเรียนภูเขียว 
2 นางสาว อาทิตยา สิงห์ชัย โรงเรียนคอนสวรรค์ 
3 นางสาว อาริยาพัชร  เตชะธนสารสมบัติ โรงเรียนปัญจดี
4 นาย อิทธิ ธาตุรักษ์  โรงเรียน เ เก้งคร้อ วิทยา 

รำยช่ือนักเรียนเข้ำร่วมกำรสอบแข่งขันอัจฉริยะเคมี 2021 ระดับมัธยมศึกษำ

ห้องสอบท่ี 15 ลิงก์เข้าสอบ  https://meet.google.com/gnq-vrqd-xmw   ผู้คุมสอบ : นายนิฐิพงษ์  ปลูกจิตร


