
คะแนน

1 นางสาว กจารินทร  ดีกันกง ม.5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 20

2 นางสาว กชกร  ศรสูงเนิน ม.4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 0

3 นางสาว กชกร  ศรีพุทธา ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 15

4 นางสาว กชดา ซิวกระสังข ม.6 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 23

5 นางสาว กชพร  วงษคําภา ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 13

6 นางสาว กชวรรณ เกลอสูงเนิน ม.4 โรงเรียนภูเขียว 16

7 นางสาว กณิกา แจงคํา ม.4 โรงเรียนภูเขียว 12

8 นางสาว กนกนิภา  แคงสันเทียะ ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 28

9 นางสาว กนกพร  คุมไขน้ํา ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 20

10 นางสาว กนกพร  ฐานคร ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 25

11 นางสาว กนกพร  พลนิกร ม.5 โรงเรียนบานแทนวิทยา  14

12 นางสาว กนกพร  อินเคน ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 19

13 นางสาว กนกพร เจรญิไว ม.6 โรงเรียนภูเขียว 0

14 นางสาว กนกรัตน  เฮาประมงค ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 16

15 นางสาว กนกวรรณ  ขันทองดี ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

16 นางสาว กนกวรรณ  ถมมา ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 15

17 นางสาว กนกวรรณ  ระเวงวรรณ ม.5 โรงเรียนบานแทนวิทยา  14

18 นางสาว กนกวรรณ  สุนนท ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

19 นางสาว กนกอร  ชํานาญ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

20 นางสาว กนิษฐา  ศรีสมบัติ ม.6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 20

21 นางสาว กนิษฐา  สุขันธุ ม.6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 20

22 นางสาว กมนธิดา  แสนทาว ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 20

23 นางสาว กมลชนก  ผลบุญ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 22

24 นางสาว กมลชนก  มงคลกุล ม.4 โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา 14

25 นางสาว กมลชนก  ลีพิลา ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

26 นาย กมลทรรศ  จิตรชัย ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 6

27 นางสาว กมลพร นวดโอโล ม.6 โรงเรียนภูเขียว 18

28 นางสาว กมลรตัน  ตุยภูเวียง ม.6 โรงเรียนภูเขียว 26

29 นางสาว กมลลักษณ  ภูสันต ม.6 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 13

30 นางสาว กมลลักษณ ผือโย ม.4 โรงเรียนภูเขียว 17

31 นางสาว กมลวรรณ  จันทรเรือง ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 12

32 นางสาว กมลวรรณ  ฝาชัยภูมิ ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

33 นางสาว กมัยธร ปะทํามา ม.4 โรงเรียนภูเขียว 0

34 นางสาว กรกนก  เมฆอํา ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 11

35 นางสาว กรกนก เจนละหาน ม.6 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 14

36 นางสาว กรกมล  อิสริยะวงค ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 21

37 นาย กรภัทร  พรหมนอก ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 10

38 นางสาว กรรฑิมา จันทรศรี ม.4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 10

39 นางสาว กรรณิกา  สีหานู ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 16

40 นางสาว กรวีร  พิมสิม ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 21
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คะแนน

1 นางสาว กรญัรัตน  ครองบัวบาน ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 24

2 นางสาว กฤตพร  ชมนาวัง ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 19

3 นางสาว กฤติกา คึขุนทด ม.6 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 0

4 นาย กฤติพงธ  พิมเสน ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

5 นางสาว กฤติยาณี  พงษสระพัง ม.4 โรงเรียนบานแทนวิทยา  20

6 นางสาว กฤติลักษณ บุญเสนา ม.6 โรงเรียนภูเขียว 14

7 นาย กฤศฎา  แสนตระกูล ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

8 นาย กฤษฎาธิการ นุชภิเรนทร ม.4 โรงเรียนภูเขียว 17

9 นาย กฤษฏ์ิติณห  บุบผา    ม.5 โรงเรียนปญจดี 36

10 นาย กฤษณ  ฝาชัยภูมิ ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

11 นาย กฤษณชัย  ดวงมนตรี ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 20

12 นางสาว กฤษณา  เข็มชัยภูมิ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 22

13 นางสาว กฤษณา  ธรรมธัญกุล ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

14 นางสาว กฤษณา  สิมาธรรม ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 21

15 นางสาว กฤษณา กลอมจอหอ ม.6 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 16

16 นาย กฤษดา พิมเสน ม.6 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 0

17 นางสาว กฤษติยา  บุรัศมี ม.4 โรงเรียนบานแทนวิทยา  0

18 นางสาว กวิสรา  ภูมิบรรัิกษ ม.5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 0

19 นางสาว กวิสรา  สิงหนฤนาท ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 15

20 นาย กวีวัฒน  ดวนจันทึก ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

21 นางสาว กษมา ชํานาญกุล ม.6 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 20

22 นาย กษิดิ์เดช  สารฤทธิ์ ม.6 โรงเรียนภูเขียว 46

23 นาย กษิดินทร  มีสวาทนอก ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

24 นางสาว กองกิดากร  วรเวทยชลิต ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 0

25 นาย กองฟา ฦาฤทธิ์ ม.6 โรงเรียนภูเขียว 34

26 นาย กองภพ  เอกปรีดา ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

27 นาย กอบกฤช เมืองแสน ม.6 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 24

28 นางสาว กัญญวรา  ตันเบ็ต ม.5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 28

29 นางสาว กัญญวรา มะลัยคํา ม.6 โรงเรียนภูเขียว 0

30 นางสาว กัญญา  มุงลือ ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 20

31 นางสาว กัญญาณัฐ  บุญทัน ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

32 นางสาว กัญญาณัฐ  พิมพสราญ ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

33 นางสาว กัญญาณัฐ  แสนกํ่า ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 15

34 นางสาว กัญญาณัฐ ทีชูมา ม.4 โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา 0

35 นางสาว กัญญาณัฐ วงศแกน ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 21

36 นางสาว กัญญาภรณ  ทําสาหา ม.6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 12

37 นางสาว กัญญารัตน  ขําบุรี ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

38 นางสาว กัญญารัตน  พลครอ ม.5 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 12

39 นางสาว กัญญารัตน  วังทอง ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 20

40 นางสาว กัญญารัตน  แสนโคตร ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 16
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คะแนน

1 นางสาว กัญญารัตน  หิรัญหลาย ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

2 นางสาว กัญญาลักษณ  ณ หนองคาย ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 28

3 นางสาว กัญญาวีร  ชวยชาติ ม.5 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 16

4 นางสาว กัญญาวีร  ศรีสมบูรณ ม.5 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 0

5 นางสาว กัญญาวีร  สุโทวา ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

6 นางสาว กัญธามาศ  เสารเหียะ ม.6 โรงเรียนภูเขียว 0

7 นางสาว กัญธิมา  บุญปลื้ม ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

8 นางสาว กัญรตัน  สมชัยภูมิ ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 13

9 นางสาว กัณธิยากรณ  คําพิโลชัย ม.5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 22

10 นางสาว กัณนิกา  หลาบุตรสี ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 17

11 นางสาว กันตกนิษฐ  วรรณกิจ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

12 นาย กันตธีร  อัครปรีชาศาสตร ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 19

13 นาย กันตพัฒน  ฤทธิศักดิ์ชลเดช ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 22

14 นาย กันตพิชญ  กองสีชา ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 17

15 นาย กันตินันท  ศรีพล ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 25

16 นางสาว กันยารัตน  ตอสกุล ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

17 นางสาว กันรยาพร  แกวคํากอง ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 21

18 นางสาว กัลยกร  ภิรมยชม ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

19 นางสาว กัลยรัตน  โชคนิมิต ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 16

20 นางสาว กัลยสุดา อัปมะโท ม.6 โรงเรียนภูเขียว 0

21 นางสาว กัลยา  ปดทุม ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 19

22 นางสาว กัลยา  พลฤทธิ์ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

23 นางสาว กัลยาณี  พงษ สะพัง ม.5 โรงเรียนภูเขียว 18

24 นางสาว กัลยารัตน  จันบัวลา ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

25 นางสาว กาญจฐพัฒน  บุตรอินทร ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 20

26 นางสาว กาญจนา  จันทรแสง ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

27 นางสาว กาญจนา  หมูหนองสังข ม.6 โรงเรียนหนองสังขวิทยายน 13

28 นางสาว กาญจนา จวบบุญ ม.6 โรงเรียนภูเขียว 16

29 นางสาว กาญดา  ขวิตชัยภูมิ ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 16

30 นางสาว กานดา  กันชัยภูมิ ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 25

31 นาย กานตกวี  เกตุกลาง ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 16

32 นาย กานตธัช  ภักติยานุวรรตน ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 35

33 นางสาว กานตธิดา  ธนาไพรศาลพงษ ม.5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 10

34 นางสาว กานตธิดา  สุทธิวงษ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 22

35 นางสาว กานตธีรา  จันทรา ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 15

36 นางสาว กานตธีรา  เทียวประสงค ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 19

37 นางสาว กิ่งฟา  ลาสอน ม.5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 16

38 นางสาว กิจติยากร  มานุตะ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 14

39 นาย กิตติคุณ  ทันรังกา ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 9

40 นางสาว กิตติญา  แข็งแรง ม.4 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 8
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1 นาย กิตตินันท  มุทาพร ม.6 โรงเรียนภูเขียว 19

2 นาย กิตติพงศ  อยูสุภาพ ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 16

3 นาย กิตติพงษ  เสาะสาย ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 0

4 นางสาว กิตติพร  สรอยกุดเรือ ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 14

5 นาย กิตติพล  บุตรโรบล ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 19

6 นาย กิตติพิชญ  ภักติยานุวรรตน ม.5 โรงเรียนสุรวิวัฒน มทส 30

7 นาย กิตติภณ  รัตนรักษสกุล ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 19

8 นาย กิตติภูมิ  วาบสูงเนิน ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

9 นางสาว กิตติมา  คชสูงเนิน ม.5 โรงเรียนภูเขียว 0

10 นางสาว กิตติมา  ปะวะเข ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 12

11 นาย กิตติรักษ  กลาหงษ ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 20

12 นาย กิตติศักดิ์  วงคชะนา ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

13 นาย กิติพัฒน  การุณ ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 0

14 นางสาว กิติยา  สุขมาก ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 17

15 นาย กีรติ  พูลมณี ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 13

16 นางสาว กีรติกา  ชัยประสิทธิ์ ม.4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 25

17 นางสาว กีรชัดา เกลี้ยงเกลา ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 23

18 นางสาว กุลณัฐธิดา  คลังทอง ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 15

19 นางสาว กุลธิดา  กลางวงค ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 30

20 นางสาว กุลธิดา  เพ่ิมพูล ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 17

21 นางสาว กุลธิดา   จรแกว ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 14

22 นางสาว กุลนันท  ผาพิมพ ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 19

23 นางสาว กุลนิษฐ ภูเทียมศรี ม.4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 14

24 เด็กหญิง กุลภัสสร  เคลาโนนครอ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 23

25 นางสาว กุลวดี มานาเสียว ม.4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 13

26 นางสาว กุสุมา  จันทร โสดา ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 20

27 นาย เกริกเกียรติ  สิงหเสนา ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 0

28 นางสาว เกวลิน  แตงพันธ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

29 นางสาว เกศนภา  พนาลัย ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 13

30 นางสาว เกษรา  นามขันธ ม.6 โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา 16

31 นางสาว เกษสุพัตรา  เจริญทอง ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 23

32 นางสาว เกสรา  พานิชนอก ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 17

33 เด็กหญิง เกสรา  เรืองเพชร ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 27

34 นางสาว เกสรา  เหินชัย ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 17

35 นางสาว เกียรติกัญญารัตน  สุขสุวรรณ ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 18

36 นาย เกียรติศักดา  ทองสุข ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 16

37 นาย เกียรติศักดิ์  ถนอมสุข ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

38 นางสาว แกวกันยา ฉลองภูมิ ม.4 โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา 17

39 นางสาว แกวกัลยา  รูปพรม ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 19

40 นางสาว แกวจินดา  ออนรัชชา ม.6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 15
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คะแนน

1 นางสาว แกวเจาจอม  คงยืน ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 21

2 นาย โกสินทร  เสโส ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 21

3 นาย ไกรวิชญ  สุวรรณโคตร ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

4 นางสาว ขนิษฐา  คาคุม ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

5 นางสาว ขวัญขาว  วิจิตรจันทร ม.4 โรงเรียนบานแทนวิทยา  15

6 นางสาว ขวัญจิรา  หงสประเสริฐ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 16

7 นางสาว ขวัญชนก  ถึงลาภ ม.5 โรงเรียนภูเขียว 17

8 นาย ขวัญชัย  พุมบัว ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 22

9 นางสาว ขวัญฐิติภัทร มิตรมาตย ม.6 โรงเรียนภูเขียว 0

10 นางสาว ขวัญพร  คําสุภาพ ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 12

11 นางสาว ขามฟา  นาสุรวิงค ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 22

12 นาย เขตต  แสงตันชัย ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 25

13 นางสาว เขมิกา  เพียรขุนทด ม.5 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 14

14 นางสาว เขมิกา  สรอยเเสงจันทร ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 12

15 นางสาว เขมินทรา  จันทรโท ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 16

16 นางสาว เขมิสรา  สมบัติหอม ม.4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 0

17 นาย เขษมศักดิ์  กันภัย ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

18 นางสาว ไขมุก  สมกิจ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 14

19 นาย คณพศ  แทนสันเทียะ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 26

20 นาย คณาพิพัฒน  คายชัยภูมิ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

21 นางสาว คัทลียา  มณรัีตน ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 21

22 นางสาว คีตภัทร  จันฟุน ม.6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 18

23 นาย คีตะ  คงสตรี ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

24 นาย คุณานนต พลนิกร ม.6 โรงเรียนภูเขียว 0

25 นางสาว เครือแกว  สุนาโท ม.4 โรงเรียนหนองสังขวิทยายน 15

26 นางสาว เครือฟา  เตียนขุนทด ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 16

27 นางสาว งามสิร ี เจนบุรี ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 23

28 นางสาว จณสิตา  อาณารัตน ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 19

29 นางสาว จมรพรรณ  มีครไทย ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 20

30 นางสาว จรญิญา ฤาชา ม.6 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 28

31 นางสาว จรนิทร  กรรณลา ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 14

32 นาย จักริน  ใจประนพ ม.6 โรงเรียนภูเขียว 26

33 นาย จตุภัทร  จันทรเพ็ญมงคล ม.6 โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี 16

34 นางสาว จันจิรา  ประทุมชัย ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 13

35 นางสาว จันจิรา  ยงยุทธ ม.4 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 17

36 นางสาว จันทรจิรา  พิมพพล ม.6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 12

37 นางสาว จันทนิภา  โกจารยศรี ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

38 นางสาว จันทมณ ี จินดาดวง ม.5 โรงเรียนบานเขวาวิทยายน 21

39 นางสาว จันทิมา  นุมพลกรงั ม.6 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 18

40 นางสาว จารุวรรณ  ชุมพล ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 8
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คะแนน

1 นางสาว จารุวรรณ  ผานาค ม.4 โรงเรียนบานแทนวิทยา  18

2 นางสาว จารุวรรณ โลมะบุตร ม.6 โรงเรียนโนนกอกวิทยา 16

3 นางสาว จารุวัณ  ทองศรี ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 14

4 นางสาว จิดาภา  ปานนี้ ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 17

5 นางสาว จิดาภา ตะนาดไธสง ม.4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 20

6 นางสาว จิดาภา สุมา ม.6 โรงเรียนภูเขียว 20

7 นางสาว จิตติภรณ  มณีวรรณ ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 0

8 เด็กชาย จิตรเทพ  คําสถิตย ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

9 นางสาว จิตรวรรณ  จันทรประเสริฐ ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 14

10 นางสาว จิตรสินี  แสงเพ็ง ม.5 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 17

11 เด็กหญิง จิตรานุช  แกวสําราญ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

12 นางสาว จิตรานุช  จํานงคภู ม.4 โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี 14

13 นางสาว จิตลดา  พยุงศักดิ์วิจิตร ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 21

14 นางสาว จินตจุฑา  เเจมใส ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 13

15 นางสาว จินตจุฑา  โตนะโพ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 24

16 นางสาว จินตนา  จันทรหอม ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

17 นางสาว จินตรา  เทียนจินดา ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 0

18 นางสาว จิรนันท  คําโสภา ม.6 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 16

19 นางสาว จิรนันท  บึงสุข ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 19

20 นางสาว จิรนันท  มณีพันธ ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 9

21 นางสาว จิรนันท  ยงยุทธ ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 24

22 นางสาว จิรนันท ชานนทเมือง ม.6 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 25

23 นางสาว จิรนุช   พิมพเมืองเกา ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 22

24 นาย จิรพัฒน  ถนอมพันธ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 21

25 นาย จิรภัทร  ฝาชัยภูมิ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 20

26 นาย จิรภัทร  พลพวก ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

27 นางสาว จิรภัทร  รุงเรอืง ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 18

28 นาย จิรเมธ   แกวชวย ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 20

29 นางสาว จิรวรรณ  วงศชัยภูมิ ม.6 โรงเรียนสามหมอวิทยา 14

30 นางสาว จิรสุตา ผลานิสงค ม.6 โรงเรียนภูเขียว 27

31 นางสาว จิระนัน  พุทธา ม.6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 22

32 นางสาว จิรชัญา  หิรัญเกิด ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 19

33 นางสาว จิรชัยา  สงมูลนาคอ ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 19

34 นางสาว จิรฎัฐอร  ผักบัวเงิน ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 23

35 นางสาว จิรฐัติกาล  เชื้อออน ม.5 โรงเรียนภูเขียว 0

36 นางสาว จิราพร  พิลาวรรณ ม.5 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 19

37 นางสาว จิราพร  ศรมีนิลา ม.5 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 15

38 นางสาว จิราพร ศรีเลิศ ม.4 โรงเรียนภูเขียว 13

39 นางสาว จิราภา   ปรุงชัยภูมิ ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 18

40 นางสาว จิราภา  ทองเกลี้ยง ม.5 โรงเรียนบานแทนวิทยา  12
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คะแนน

1 นางสาว จิราภา  พินไธสง ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 20

2 นาย จิรายุ  งามกระบวน ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 16

3 นางสาว จีรนันท  ชัยวงศ ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 19

4 นาย จีรวัฒน แกวนารี ม.6 โรงเรียนโนนกอกวิทยา 18

5 นางสาว จีระนันท หมื่นจิตร ม.6 โรงเรียนภูเขียว 0

6 นางสาว จุฑาทิพย  มาโคตร ม.4 โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา 9

7 นางสาว จุฑาเทพ  เขียวเขวา ม.6 โรงเรียนบานเขวาวิทยายน 22

8 นางสาว จุฑาพร  หมูโสภิญ ม.4 โรงเรียนภูเขียว 9

9 นางสาว จุฑาภรณ  พิพิธกุล ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 0

10 นางสาว จุฑาภัทร  แกนเพชร ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 20

11 นางสาว จุฑามณี  ภาภักดี ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 14

12 นางสาว จุฑามาศ  กําเนิดบุญ ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 14

13 นางสาว จุฑามาศ  นามวิจิตร ม.4 โรงเรียนภูเขียว 0

14 นางสาว จุฑามาศ  แพงสุวรรณ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 21

15 นางสาว จุฑามาศ  รัตนวงค ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 0

16 นางสาว จุฑารัตน  คํางาม ม.5 โรงเรียนหนองสังขวิทยายน 13

17 นางสาว จุฑารัตน  ใจสงบ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 11

18 นางสาว จุฑารัตน  บุญมี ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 13

19 นางสาว จุฑารัตน  ภูบัวดวง ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 15

20 นางสาว จุฑาศินี  คําหลาแกว ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 0

21 นางสาว จุฑาสินี  หิรญัเขวา ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 20

22 นางสาว จุฬาดา  ราศรี ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

23 นางสาว จุฬามณี  มือขุนทด ม.4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 17

24 นางสาว จุฬารัตน  สงวนนาม ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 15

25 นางสาว จุฬาลักษณ  เคนศรี ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 22

26 นางสาว จุฬาลักษณ  อูอําพร ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 13

27 นางสาว เจณวนิดา  ทิมแปน ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

28 นางสาว เจนจิรา  ขันใกล ม.6 โรงเรียนภูเขียว 0

29 นางสาว เจนจิรา  บุญชวย ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 19

30 นาย เจริญชัย  ออนเขวา ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

31 นาย เจษฎา   สุขมวง ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 17

32 นาย เจษฎา  ปานวิเศษ ม.4 โรงเรียนบานแทนวิทยา  22

33 นาย เจษฎาพร  นาทาม ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

34 นางสาว เจษฎาภร  แสงฤทธิ์ ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 13

35 นาย ฉัตรดนัย  ธงชัย ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 24

36 นาย ฉันทพัฒน สอนจันทร ม.4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 21

37 นาย เฉลิมเชาวฤทธ  นําเจริญ ม.6 โรงเรียนภูเขียว 19

38 นาย เฉลิมราช  โคตรนาลา ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

39 นางสาว เฉิดโฉม  ตุมทอง ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

40 นางสาว ชญาณิศา  พิสิฐปภา ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 24
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หองสอบที่ 7 (532) ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย



คะแนน

1 นางสาว ชญาดา  โนนศิริ ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 21

2 นาย ชญานิน  ทวีชาติ ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 20

3 นางสาว ชญานิศ  มาพัวะ ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

4 นางสาว ชฎารัตน  คําสม ม.4 โรงเรียนหนองสังขวิทยายน 15

5 นางสาว ชนกนันท  นอยปญญา ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

6 นางสาว ชนกนันท  ไลนอก ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 21

7 นาย ชนกันต  คลังพระศรี ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

8 นางสาว ชนกานต  เศษสุวรรณ ม.5 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 18

9 นางสาว ชนมนิภา  สุขล้ํา ม.6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 23

10 นาย ชนวีร  มงคลสวัสดิ์ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 17

11 นางสาว ชนัญชิดา   ปติเก ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

12 นางสาว ชนัญญา เรืองทอง ม.6 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 20

13 นางสาว ชนัญทกานต  ชนสูงเนิน ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 23

14 นางสาว ชนัญธิดา  จดชัยภูมิ ม.4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 15

15 นางสาว ชนันญา  ดาพันธ ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 14

16 นางสาว ชนันภรณ  ศรีชนะ ม.5 โรงเรียนบานแทนวิทยา  20

17 นางสาว ชนาธรณ  แสงอรณุ ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 20

18 นางสาว ชนาพร  ประเสริฐนู ม.6 โรงเรียนภูเขียว 14

19 นางสาว ชนาพร  มุงลือ ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 0

20 นางสาว ชนาพร  วงษกองแกว ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 22

21 นางสาว ชนาภา พงษสระพัง ม.4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 23

22 เด็กหญิง ชนิดา  คุณปกรณ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

23 นางสาว ชนิภรณ  ครุฑกรานต ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 16

24 นางสาว ชนิษฐา  ตุงชีพ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 15

25 นางสาว ชมพู ศรมีูลตรี ม.6 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 11

26 นางสาว ชมพูนุช  ดงหิงษ ม.6 โรงเรียนหนองสังขวิทยายน 22

27 นางสาว ชมพูนุช  ไพรทอง ม.6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 23

28 นางสาว ชมพูนุช  ราชโส ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

29 นางสาว ชมพูนุท  งามขํา ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 19

30 นางสาว ชมพูนุท  ธรรมวงศ ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 17

31 นางสาว ชยภร  กาบเครอื ม.5 โรงเรียนบานเขวาวิทยายน 16

32 นางสาว ชรินทรธร  อาจอารัญ ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

33 นางสาว ชโรชา  อนันตศิริจินดา ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 19

34 นางสาว ชลณกิานต  หารอาวุธ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 27

35 นางสาว ชลดา  ทวันเวทย ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 11

36 นางสาว ชลดา ตาแสงสา ม.4 โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา 0

37 นางสาว ชลธิชา  คันสูงเนิน ม.4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 12

38 นางสาว ชลธิชา  คามกระสบ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

39 นางสาว ชลธิชา  ฉายชัยภูมิ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 11

40 นางสาว ชลธิชา  ชนะชัย ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 15
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หองสอบที่ 8  (533) ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย



คะแนน

1 นางสาว ชลธิชา  ชมชวน ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 16

2 นางสาว ชลธิชา  ชาวบัวใหญ ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 10

3 นางสาว ชลธิชา  สุกาวงศ ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 28

4 นางสาว ชลธิชา  สูงภูเขียว ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 16

5 นางสาว ชลธิชา  หลงสอน ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 16

6 นางสาว ชลธิชา  หาญละคร ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 22

7 นางสาว ชลธิชา  อักษรเสือ ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

8 นางสาว ชลธิชา ดียางหวาย ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 21

9 นางสาว ชลภิชา   ธนะรัตน ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

10 นางสาว ชลลดา  เถาทะวงษ ม.6 โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา 20

11 นางสาว ชลลดา  ศรบีุญเรือง ม.4 โรงเรียนหนองสังขวิทยายน 6

12 นางสาว ชลษา  กิจหิรัญวงศ ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 14

13 นางสาว ชลิดา  ไทยปอม ม.6 โรงเรียนภูเขียว 14

14 นางสาว ชโลทร  ทองโสม ม.5 โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา 16

15 นาย ชวกร  นราพงษ ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

16 นางสาว ชวพร  ศิริสัจจัง ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 19

17 นางสาว ชอผกา  ชัยพิมล ม.5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 10

18 นางสาว ชอลัดดา  ปุริโส ม.5 โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา 15

19 นางสาว ชัญญา  คําบุญเรือง ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 19

20 นางสาว ชัญญา  ชัยนอก ม.4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 13

21 นางสาว ชัญญาลักษณ  แกนบัว ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

22 นาย ชัยชาญ  ปดไธสงค ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 0

23 นาย ชัยธวัช  ชมนาวัง ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 23

24 นาย ชัยนันต  ศรีบุญเรอืง ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 19

25 นางสาว ชาริณี  ดีรักษา ม.6 โรงเรียนภูเขียว 12

26 นางสาว ชารินี  พิณทอง ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 17

27 นางสาว ชาลิสา  กาเวสูง ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 12

28 นางสาว ชาลิสา  จันใจ ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 25

29 นางสาว ชาลิสา  ถาวรศรี ม.4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 14

30 นางสาว ชาลิสา  ภูมิชนะจิต ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 31

31 นางสาว ชิโณรส  ดวงพรม ม.5 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 9

32 นาย ชิดษณุ  แสงสิงห ม.4 โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา 11

33 นาย ชิติพัทธ  ชินเขวา ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 16

34 นาย ชินวัตร  ดุมกลาง ม.6 โรงเรียนภูเขียว 22

35 นางสาว ชิวหงส  เลาะไธสงค ม.5 โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา 12

36 นาย ชิษณุพงศ  ชํานิงาน ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 11

37 นางสาว ชุติกาจญน  จิตรภิลัย ม.6 โรงเรียนภูเขียว 15

38 นางสาว ชุติกาญจน  ผลกุศล ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 22

39 นางสาว ชุติกาญจน  วงษจําปา ม.5 โรงเรียนภูเขียว 19

40 นางสาว ชุติญา  ชัยมีเขียว ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 25
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หองสอบที่ 9 (534) ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย



คะแนน

1 นาย ชุติพนธ  คุขุนทด ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 15

2 นางสาว ชุติภา  ยางปอม ม.5 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 19

3 นางสาว ชุติมา  เชียนเขวา ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 14

4 นางสาว ชุติมา  งามพลกรัง ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 27

5 นางสาว ชุติมา  ทุมโคตร ม.5 โรงเรียนบานแทนวิทยา  13

6 นางสาว ชุติมา  ประจงเศษ ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 16

7 นางสาว ชุติมา ภิญโญทรพัย ม.4 โรงเรียนภูเขียว 19

8 นาย ชุมพล  แสงชัย ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

9 นาย ชุษณพงศ  ดอนฉิมพลี ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 17

10 นาย เชิดเกียรติ  บรรยงค ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 14

11 นาย โชคพิศิษฐ  ศรดีี ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 14

12 นางสาว โชติกา  นาอุดม ม.5 โรงเรียนบานแทนวิทยา  21

13 นางสาว โชติกา  ออนนวม ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 0

14 นางสาว โชติญาดา ทองดี ม.4 โรงเรียนภูเขียว 17

15 นางสาว โชติรส  ตังตระกูล ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

16 นาย ไชยพศ  พงษสวัสดิ์ ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 18

17 นาย ไชยวัฒน สังขเจริญวัฒน  ม.5 โรงเรียนปญจดี 32

18 นาย ไชยันต  อินออน ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

19 นางสาว ญาณกร  วินิจฉัยกุล ม.5 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 16

20 นางสาว ญาณนันท  ดวงโกสุม ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 21

21 นางสาว ญาณภัทร  คําจําปา ม.5 โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา 0

22 นางสาว ญาณาวดี  จินดาดวง ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

23 นางสาว ญาณิกา สิงหลี ม.6 โรงเรียนภูเขียว 18

24 นางสาว ญาณิศา  คํามา ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 10

25 นางสาว ญาณิศา  สมพงษ ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 0

26 นางสาว ญาณิษา  โพธิ์ทอง ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 12

27 นางสาว ญาดาวดี อรรถวิจิตร ม.4 โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา 0

28 นางสาว ฐาณิฏา มณีนิล ม.6 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 12

29 นาย ฐานตะวัน แตงทรัพย ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 0

30 นาย ฐานธนินพ  เหลาสินชัย ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 31

31 นางสาว ฐานิยา  แถมเกษม ม.5 โรงเรียนหนองสังขวิทยายน 14

32 นางสาว ฐานิสรา  รักษากูล ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 15

33 นางสาว ฐานุตรา  ภูมิชัยชนะ ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 18

34 นาย ฐาปกรณ  พูนประสิทธิ์ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

35 นาย ฐาปกรณ  โพธิ์สุข ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 29

36 นางสาว ฐาปนี  ปะหุสี ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 27

37 นางสาว ฐิตาพร  กัณหารัตน ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 12

38 นางสาว ฐิตาภรณ  ชัยสอน ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 21

39 นางสาว ฐิตาภา  มุงดี ม.6 โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา 10

40 นางสาว ฐิตาภา  สุจิมงคล ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 17

หองสอบที่ 10 (535) ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
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คะแนน

1 นาย ฐิติกร  เอกเผาพันธ ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 14

2 นางสาว ฐิติกานต  ทาวดี ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 11

3 นางสาว ฐิติกานต  สมานกุล ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

4 นาย ฐิติพงศ  วงษตางตา ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 13

5 นาย ฐิติพงศ  วรเทพนัทกิจ ม.6 โรงเรียนภูเขียว 20

6 นางสาว ฐิติพร  มังสั้น ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 17

7 นางสาว ฐิติมา  สุวรรณโค ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 24

8 นางสาว ฐิติยา  ดวงทิพย ม.4 โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา 0

9 นางสาว ฐิติรัตน  หินประกอบ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 23

10 นางสาว ฐิติวรดา  หลาเพชร ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 19

11 นางสาว ฐิติวรดา  อุทัยฉาย ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 11

12 เด็กชาย ฐิติศักดิ์  หนูวงษ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

13 นางสาว ฑิตฐิตา  เรอืงเจริญ ม.6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 15

14 นางสาว ฑิติกานต  อินทวี ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 14

15 นางสาว ณชนก  คันสูงเนิน ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 19

16 นางสาว ณชเล  โยชัย ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 12

17 นางสาว ณฐพร  คันสูงเนิน ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 13

18 นางสาว ณฐพร  จันโทศรี ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 23

19 นางสาว ณฐลัลลกรณ  ศรธงทอง ม.4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 19

20 นางสาว ณฐิกา รื่นจิต ม.6 โรงเรียนภูเขียว 17

21 นางสาว ณปภา  ไตรเสนีย ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 26

22 นางสาว ณภวรรษศมน  วรรณะ ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 11

23 เด็กหญิง ณภัทร  กฤดิพรหมบุญ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 22

24 นาย ณภัทร  ลาวัลย ม.6 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 10

25 นางสาว ณภัทร  หินสอ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 14

26 นาย ณรงคศักดิ์  เงาชัยภูมิ ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 15

27 นาย ณรงคลักษณ  ณ หนองคาย ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

28 นาย ปรีดา  ประชานอก ม.5 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 20

29 นางสาว ณัชชา ทับทิม ม.6 โรงเรียนภูเขียว 21

30 นางสาว ณัชญาภรณ  ทองดีนอก ม.5 โรงเรียนสามหมอวิทยา 18

31 นางสาว ณัชนิชา  แกวขวานอย ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 17

32 นาย ณัชพล  ขุนบุญ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 16

33 นาย ณัชพล  จงจอหอ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 24

34 นาย ณัชพล  มะลิถอด ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

35 นาย ณัชพล  โสพิลา ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 22

36 นางสาว ณัฎฐณิชา  จันทรบัว ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 15

37 นางสาว ณัฎฐณิชา  โมคํา ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

38 นางสาว ณัฎฐธิดา  เคลากระโทก ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

39 นางสาว ณัฏฐณิชา  กลอมก่ิง ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

40 นางสาว ณัฏฐณิชา  จันทรบัว ม.5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 16
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คะแนน

1 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา  จารุบริสุทธิคุณ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 18

2 นางสาว ณัฏฐณิชา  โชตินวกุล ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 19

3 นางสาว ณัฏฐณิชา  อุณาพรหม ม.4 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 0

4 นางสาว ณัฏฐณิชา ชาญชรา ม.6 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 21

5 นางสาว ณัฏฐณิชา ชุติวีรวัฒนากูล ม.4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 18

6 นางสาว ณัฏฐธิดา  จันทรบัว ม.5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 17

7 นางสาว ณัฏฐธิดา  จันทรบัว ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

8 นางสาว ณัฏฐธิดา  สมศรีแสง ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 30

9 นางสาว ณัฏฐนันต  เขตจัตุรัส ม.5 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 18

10 นางสาว ณัฏฐนิชา  โหนสันเทียะ ม.4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 0

11 นางสาว ณัฎฐยาน  พ้ืนดอนเค็ง ม.5 โรงเรียนหนองสังขวิทยายน 14

12 นางสาว ณัฏฐา  รอดรงัษี ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 21

13 นางสาว ณัฏฐิญาภรณ  ไคขุนทด ม.5 โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา 19

14 นาย ณัฐกฤต  สุขกิจ ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

15 นางสาว ณัฐกฤตา  ศรีวิเศษ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

16 นางสาว ณัฐกฤตา  สีมวง ม.4 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 17

17 นางสาว ณัฐกัญจิรา สานธนสมบัติ ม.4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 0

18 นางสาว ณัฐกานต  ชัยกุนา ม.6 โรงเรียนบานเขวาวิทยายน 13

19 นาย ณัฐกิตติ์  สวงชัยภูมิ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 7

20 นางสาว ณัฐชญาภรณ  เหล็กมา ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 16

21 นาย ณัฐชนน  แกวสวัสดิ์ ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 24

22 นางสาว ณัฐชานันท  ทองสุก ม.4 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 20

23 นางสาว ณัฐชาวดี  ภิรมยชม ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 14

24 นางสาว ณัฐญาภรณ  วิเศษชาติ ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 20

25 นางสาว ณัฐฐาทิพย  อุดทา ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 17

26 นางสาว ณัฐฐาพร  จารนัย ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 10

27 นางสาว ณัฐฐาวีรนุช  สุทธิสาย ม. 4 โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา 16

28 นางสาว ณัฐฑรกิา  ชนิดนอก ม.4 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 17

29 นางสาว ณัฐณชิา  นาคโทน ม.6 โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา 15

30 นางสาว ณัฐณชิา  ผลวิลัย ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

31 นางสาว ณัฐณชิา ดาศรี ม.6 โรงเรียนภูเขียว 14

32 นางสาว ณัฐณชิา ตองเดช ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

33 นางสาว ณัฐดนัย  พรหมโท ม.4 โรงเรียนภูเขียว 12

34 นาย ณัฐดนัย  ศรีธรณ ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 14

35 นาย ณัฐติพงษ  พงษสระพัง ม.5 โรงเรียนหนองสังขวิทยายน 16

36 นาย ณัฐธกรณ  ศรเหล็ก ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 16

37 นางสาว ณัฐธนพร ชูผล ม.4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 14

38 นางสาว ณัฐธาริน  อินรินทร ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

39 นางสาว ณัฐธิกา  อินนนท ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 27

40 นางสาว ณัฐธิชา  ถูกชัยภูมิ ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 0

รายชื่อนักเรียนเขาสอบแขงขัน Chaiyaphum Chemistry Test 2022 

หองสอบที่ 12 (537) ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย



คะแนน

1 นางสาว ณัฐธิดา  ธรรมศรี ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

2 นางสาว ณัฐธิดา  ปกกังเวสัง ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 13

3 นางสาว ณัฐธิดา  สถานธง ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 12

4 นางสาว ณัฐธิดา  หนันสุราช ม.6 โรงเรียนภูเขียว 18

5 นางสาว ณัฐธิดา เลี่ยวไพโรจน ม.6 โรงเรียนภูเขียว 0

6 เด็กหญิง ณัฐธิดา ศรีวิชัย ม.4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 0

7 นางสาว ณัฐธิดา เสนาหมื่น ม.4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 14

8 นางสาว ณัฐธิดา หงอกภิลัย ม.6 โรงเรียนภูเขียว 0

9 นาย ณัฐนนท อาชีวกุลมาศ ม.5 โรงเรียนปญจดี 34

10 นางสาว ณัฐนันท  ธงภูเขียว ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 23

11 นางสาว ณัฐนันท  พวงมั่ง ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 15

12 นางสาว ณัฐนิชา  ใจเสมอ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 19

13 นาย ณัฐพงษ  นนทนํา ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

14 นาย ณัฐพงษ  ปานสาลี ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 20

15 นาย ณัฐพงษ  อุนโล ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 16

16 นางสาว ณัฐพร  คณะสา ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 19

17 นางสาว ณัฐพร  ใจสบาย ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 9

18 นางสาว ณัฐพร  ชางคํา ม.5 โรงเรียนสระพังวิทยาคม 10

19 นางสาว ณัฐพร  โตะงาม ม.6 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 15

20 นางสาว ณัฐพร  เรืองเจริญ ม.6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 14

21 นางสาว ณัฐพร  เล็ดมะ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 30

22 นางสาว ณัฐพร ภิรมยไกรภักดิ์ ม.5 โรงเรียนบานแทนวิทยา  16

23 นาย ณัฐพล  เจรญิพล ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 14

24 นาย ณัฐพล เเกวเมืองกลาง ม.6 โรงเรียนโนนกอกวิทยา 14

25 นาย ณัฐพัฒน  ภูขีด ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 14

26 นาย ณัฐภัทร  ภิรมยไกรภักดิ์ ม.5 โรงเรียนบานแทนวิทยา  11

27 นาย ณัฐภัทร  สรรพชาง ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

28 นาย ณัฐภัทร  อาชีวกุลมาศ ม.5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 29

29 นาย ณัฐภูมิ  ทาวจัตุรัส ม.5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 20

30 นางสาว ณัฐรดา  ทองแมน ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 12

31 นางสาว ณัฐรกิา สีโสภา ม.5 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 13

32 นางสาว ณัฐรญิา  คุรวุงษ ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 14

33 นางสาว ณัฐวดี  ราชโยธา ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 13

34 นางสาว ณัฐวดี สนณรงค ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 19

35 นางสาว ณัฐวรรณ  โชติขุนทด ม.6 โรงเรียนเริงรมยวิทยาคม 21

36 นางสาว ณัฐวรา  ดวงอุทา ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 12

37 นางสาว ณัฐวรา  ศรีทาสังข ม.6 โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา 18

38 นาย ณัฐวัฒน  ลากุล ม.5 โรงเรียนหนองสังขวิทยายน 20

39 นางสาว ณัฐวิภา  คุณาเจรญิกุล ม.6 โรงเรียนสามหมอวิทยา 20

40 นาย ณัฐวุฒิ   งามสันเทียะ ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 17
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หองสอบที่ 13 (541) ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย



คะแนน

1 นาย ณัฐวุฒิ  ชาคม ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 16

2 นาย ณัฐวุฒิ  ชาลีเขียว ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

3 นาย ณัฐวุฒิ  ศิลปชีวสันติ ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 20

4 นางสาว ณัฐสุดา  ชํานาญ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

5 นางสาว ณัฐหทัย  จันทะโสม ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 29

6 นางสาว ณัฐิชา  เคาภูเขียว ม.6 โรงเรียนสามหมอวิทยา 15

7 นางสาว ณิชกร  พุทธรัสสุ ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 12

8 นางสาว ณิชกานต  โชคสวัสดิ์ ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 32

9 นางสาว ณิชกานต  พรมสุวรรณ ม.6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 0

10 นางสาว ณิชกานต  วงษดี ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 22

11 นางสาว วณิชชานันทน   ชนะภู ม.6 โรงเรียนภูเขียว 17

12 นางสาว ณิชชาอร  ไพรศรี ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 19

13 นางสาว ณิชนันท  เกิดชัยภูมิ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 13

14 นางสาว ณิชมน  ปานย้ิม ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 17

15 นางสาว ณิชาภัทร  เกลี้ยงดี ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

16 นางสาว ณิชาภัทร  ประถมหมวด ม.5 โรงเรียนบานแทนวิทยา  16

17 นางสาว ณิฬาลักษณ  อุนศิรกิุล ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 20

18 นาย ดนัย สาริมา ม.6 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 36

19 เด็กชาย ดนุสรณ   ดารากุล ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 18

20 นาย ดลนภัส  บัวทนงค ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 0

21 นางสาว ดวงกมล  รอดเที่ยง ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 0

22 นางสาว ดวงกมล  อุเทนสุด ม.6 โรงเรียนเริงรมยวิทยาคม 14

23 นางสาว ดวงแกวมณรัีตน  เอ๋ียวสกุล ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

24 นางสาว ดวงพร  ทําโนนลาน ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 9

25 นางสาว ดวงฤดี  เอียงชัยภูมิ ม.6 โรงเรียนสามหมอวิทยา 16

26 นางสาว ดารารัตน  ชาวบัวใหญ ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 18

27 นาย ดิศานุวัฒน  หันธิรัง ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 21

28 นางสาว ดุลยาภรณ  ลาภเกิด ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 32

29 นางสาว ดุษฎี  สิงหนุโคตร ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

30 นางสาว ดุษณยีา  ขาวนอก ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 13

31 นาย เดชดํารง  ทองทรัพยมณี ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

32 นาย เดชา โครตทาดา ม.6 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 0

33 เด็กหญิง ตติยา   เศษจัตุรัส ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 19

34 นาย ตรินัยน  ไตรเวชสกุล ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

35 นางสาว ตรีดาว  บุตรพรม ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 14

36 นางสาว ตะวัน  แทนไธสง ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 23

37 นาย ตะวัน  วงษจันทรหลา ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 20

38 นางสาว ตะวันรุง ไตรเวทย ม.6 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 18

39 นาย ติณห  ชนะหาญ ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

40 นาย ถิรวิทย  รุงเปา ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 13
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คะแนน

1 นาย ทรงกล  อยางสวย ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 15

2 นางสาว ทรัพยทวี  เกิดผล ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 22

3 นาย ทฤษฎี  แถวไธสง ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 24

4 นาย ทวีศักดิ์  ภักดี ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 25

5 นางสาว ทองทิพย  นาคสมปอย ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 18

6 นาย ทักษดนัย  อาจเวทย ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

7 นางสาว ทักษอร  สระขุนทด ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

8 นาย ทัตเทพ ประทุมกุล ม.6 โรงเรียนภูเขียว 0

9 นางสาว ทับทิม เขียวงาม ม.4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 0

10 นาย ทัศกร   แนมขุนทด ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 0

11 นาย ทัศนพล  แสงเดือน ม.5 โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร มข 30

12 นางสาว ทัศนวรรณ  เสรีวัฒน ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 21

13 นางสาว ทัศนวรรณ  พิมพสิงห ม.6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 23

14 นางสาว ทาณิการ  สืบมาก ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 17

15 นางสาว ทิพยกาญจน  พงษประยูร ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 17

16 นางสาว ทิพยตะวัน  กองเมือง ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 15

17 นางสาว ทิพยนลิน  ยืนยง ม.6 โรงเรียนภูเขียว 10

18 นางสาว ทิพยาภรณ  ศรพีล ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 15

19 นางสาว ทิพยาภรณ  หาญชนะ ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 14

20 นางสาว ทิพวรรณ  เกตุคํา ม.6 โรงเรียนหนองสังขวิทยายน 23

21 นางสาว ทิพวรรณ  เจรญิโตะ ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

22 นางสาว ทิพวรรณ  ผาทอง ม.5 โรงเรียนบานแทนวิทยา  15

23 นางสาว ทิพอาภา ตุนลํา ม.6 โรงเรียนภูเขียว 0

24 นาย ทีปกร  กาญจนเสถียร ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

25 นาย เทพประธาร หมื่นคํายอง ม.4 โรงเรียนภูเขียว 10

26 นาย เทอดศักดิ์  แทงตลาด ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 18

27 นาย ธนกร  เขียวสด ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 13

28 นาย ธนกร  ชนชี ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 12

29 นาย ธนกร  ปานเรอืนแสน ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 13

30 นาย ธนกร  ยศรุงเรือง ม.6 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 21

31 นาย ธนกร  สามผองบุญ ม.5 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 18

32 นาย ธนกฤต  พรหมมา ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 18

33 นาย ธนเกียรติ  พันธผาติสวาง ม.6 โรงเรียนภูเขียว 0

34 นาย ธนโชติ  เครือสังข ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

35 นาย ธนดล  ทวีชีพ ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

36 นางสาว ธนธรณ  นันเอ่ียม ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 15

37 นาย ธนบดี  ละครศรี ม.5 โรงเรียนบานแทนวิทยา  9

38 นาย ธนพนธ  กันตี ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 20

39 นางสาว ธนพร  ตรงประสิทธ์ิ ม.5 โรงเรียนขอนแกนวิทยายน 0

40 นางสาว ธนพร  เติมชีพ ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 12

หองสอบที่ 15 (543) ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
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คะแนน

1 นาย ธนพล  นาควิจิตร ม.5 โรงเรียนหนองสังขวิทยายน 14

2 นาย ธนพล  รจุิกาญจนรัตน ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

3 นาย ธนพล แกวโสม ม.6 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 20

4 นาย ธนพัฒน  โชคเหมาะ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

5 นาย ธนพัฒน  อันทะโย ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 16

6 นางสาว ธนภรณ  พลเคน ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 14

7 นางสาว ธนภรณ  ลาโสพรรณ ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 19

8 นาย ธนภัทร  ซื่อตรง ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 14

9 นาย ธนภัทร  บุญชัย ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 19

10 นาย ธนภัทร  สมานชัย ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 35

11 นาย ธนภัทร  สารคํา ม.4 โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา 0

12 นาย ธนภูมิ  ประจวบมอญ ม.5 โรงเรียนบานแทนวิทยา  19

13 นาย ธนภูมิ  หาญสกุล ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 15

14 นางสาว ธนมน  ไตรณรงค ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 27

15 นางสาว ธนวรรณ  จําชัยภูมิ ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

16 นาย ธนวัฒน  ขอมขันธ ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 19

17 นาย ธนวัฒน  จันทรกุลกิจ ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

18 นาย ธนวิชญ  พันธสวัสดิ์ ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 17

19 เด็กชาย ธนวิชญ  เหลาฤทธิ์ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 24

20 นาย ธนวุฒิ  สีภูหลา ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

21 นางสาว ธนัชชา  คบทองหลาง ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 15

22 นางสาว ธนัชชา  นาสูงเนิน ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

23 นาย ธนัชชา  เริงสุข ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

24 นางสาว ธนัชพร  พองชัยภูมิ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 22

25 นางสาว ธนัญญา  บุญเกษม ม.6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 11

26 นางสาว ธนัทชนันท  พงษสระพัง ม.6 โรงเรียนภูเขียว 22

27 นางสาว ธนาภรณ  หาญอาษา ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

28 นาย ธนาวิทย  โทราช ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 14

29 นาย ธนาสฤษฎ์ิ  ทวีทรัพย ม.5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 8

30 นางสาว ธนิดา  ชํานาญ ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 24

31 นางสาว ธนิดา  ภูสีดิน ม.6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 21

32 นาย ธเนศ เถาหมอ ม.4 โรงเรียนภูเขียว 16

33 นางสาว ธมนวรรณ  ปลวาสน ม.5 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 0

34 นางสาว ธมลวรรณ  ชํานาญ ม.4 โรงเรียนบานแทนวิทยา  9

35 นางสาว ธมลวรรณ  นอยลา ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 21

36 นาย ธรรมนูญ  เตชากูล ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 0

37 นาย ธวัชชัย  จําปาออน ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 20

38 นาย ธวัชชัย  โยธาธรรม ม.6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 13

39 เด็กหญิง ธัญชนก  กองแกว ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 17

40 นางสาว ธัญชนก  งามดี ม.5 โรงเรียนหนองสังขวิทยายน 9
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หองสอบที่ 16 (544) ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย



คะแนน

1 นางสาว ธัญชนก  ชูวังวัด ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 0

2 นางสาว ธัญชนก  ดังโพนทอง ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 22

3 นางสาว ธัญชนก  พงษจํานงค ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 18

4 นางสาว ธัญชนก  ภานอย ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

5 นางสาว ธัญชนก  วิไลวรรณ ม.6 โรงเรียนหนองสังขวิทยายน 11

6 นางสาว ธัญญรัตน  ภัทรพันธุกุล ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 25

7 นางสาว ธัญญรัตน เรอืงกาญจนกุล ม.5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 42

8 นางสาว ธัญญรัตน หมูสมบูรณ ม.4 โรงเรียนภูเขียว 0

9 นางสาว ธัญญา  ทรัพยถนอม ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 0

10 นางสาว ธัญญาพร  วิลัยวงษ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 17

11 นางสาว ธัญญาภรณ  ทัพธานี ม.5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 13

12 นางสาว ธัญญารัตน นกจั่น ม.6 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 0

13 นางสาว ธัญญาเรศ  คงเมือง ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

14 นางสาว ธัญญาลักษณ  ประจงคา ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 29

15 นางสาว ธัญพร  ชัยศรี ม.5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 12

16 นางสาว ธัญพิชชา  ไพศาลพงษ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 20

17 นางสาว ธัญพิชชา  อันชัน ม.5 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 23

18 นางสาว ธัญพิมล  เทียมจัตุรสั ม.6 โรงเรียนเริงรมยวิทยาคม 15

19 นางสาว ธัญมน  วงศสนัน ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 18

20 นางสาว ธัญรดา   อินตรา ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 15

21 นางสาว ธัญลักษณ  เพชรเมือง ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 22

22 นางสาว ธัญลักษณ  เรืองสุวรรณ ม.4 โรงเรียนภูเขียว 23

23 นางสาว ธัญวรัตม  คําทองสุข ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

24 นางสาว ธันญานี  ดิเรกศรี ม.6 โรงเรียนภูเขียว 14

25 นาย ธันยธนัช  สุขรตัน ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 16

26 นางสาว ธันยพร  ภูมิสงา ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

27 นาย ธันวา  ศรีคัทนา ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 14

28 นางสาว ธันวา  อาวะรุณ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

29 นางสาว ธันวารักษ  แสกระโทก ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

30 นางสาว ธารณทิพย  สังขทอง ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 18

31 นางสาว ธารารตัน  เข่ืองสถุง ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 19

32 นางสาว ธารารตัน เจือเงิน ม.6 โรงเรียนภูเขียว 0

33 นางสาว ธารีรตัน  มงคุณ ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

34 นางสาว ธาลิสา  ฮาดวิเศษ ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 20

35 นางสาว ธาวินี  คงกันกง ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 30

36 นางสาว ธาสิณ ีจันทรเรือง ม.5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 18

37 นางสาว ธิดากานต  คําปญญา ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 18

38 นางสาว ธิดารัตน  เคนสาคู ม.6 โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา 22

39 นางสาว ธิดารัตน  ดีจานเหนือ ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 14

40 นางสาว ธิดารัตน  ทักษิณ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 22

รายชื่อนักเรียนเขาสอบแขงขัน Chaiyaphum Chemistry Test 2022 

หองสอบที่ 17 (545) ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย



คะแนน

1 นางสาว ธิดารัตน  สาระนันท ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 22

2 นางสาว ธิดารัตน เตียกประโคน ม.4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 17

3 นางสาว ธิดารัตน พันสนิท ม.6 โรงเรียนภูเขียว 0

4 นางสาว ธิติมาวดี  ลองจํานงค ม.5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 18

5 นางสาว ธิติสุดา อนุโยธา ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

6 นาย ธีภพ  เวียงพล ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

7 เด็กชาย ธีรพงษ  จําเรญิลาภ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 11

8 นาย ธีรพัฒน  บํารงุเชื้อ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 16

9 นาย ธีรพัทธ  ทองคนทา ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

10 นาย ธีรภัทร   ระกาษร ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 0

11 นาย ธีรภัทร  ตาปราบ ม.6 โรงเรียนภูเขียว 25

12 นาย ธีรภัทร  สถานอก ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

13 นาย ธีรภัทร บัวละคร ม.4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 19

14 นาย ธีรเมธ  ผองสูงเนิน ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 0

15 นาย ธีรวัฒน เครอืนิล ม.5 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 16

16 นาย ธีรวิชญ  ทาทาหวา ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

17 นาย ธีรศักดิ์  กุลเกตุ ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 18

18 นาย ธีรศักดิ์  แซลี ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 0

19 นาย ธีรศักดิ์  ทองแสนคํา ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 13

20 นาย ธีรศักดิ์  บุญแสน ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 20

21 นางสาว ธีรสุดา  ปลื้มเชื้อ ม.5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 0

22 นางสาว ธีระนันท มลิดา ม.4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 14

23 นาย ธีระพงษ  หินประกอบ ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

24 นาย ธีระพัฒน  ธนพุฒิพงศ ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 15

25 นาย ธีระพัฒน เครือปญญา ม.4 โรงเรียนภูเขียว 16

26 นางสาว ธีระภัทร  คนชัยภูมิ ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

27 นาย ธีระภัทร  เต็มวงษ ม.6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 22

28 นางสาว ธีราพร  แหลมคม ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 14

29 นาย เธียรนคร  คชลัย ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

30 นาย เธียรวิชญ  จรูญพันธุ ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 23

31 นาย นครนิทร  คุมพล ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

32 นางสาว นงนภัส  กลางวงค ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 19

33 นางสาว นงนภัส  ใจมั่น ม.6 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 16

34 นางสาว นงนภัส  ตั้งหมู ม.4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 14

35 นางสาว นงลักษณ  อาจนาวัง ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 16

36 นาย นนทกร  ดํารงฤทธิกุล ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 13

37 นาย นนทนันท  ไชยรินทร ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 20

38 นาย นนทนันท  สิงหเผน ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 16

39 นาย นนทพัทธ  ภักดีสาร  ม.5 โรงเรียนปญจดี 14

40 นาย นพรจุ  เสาะสาย ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 20
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หองสอบที่ 18 (546) ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย



คะแนน

1 นางสาว นพัชนันต  มังคะโล ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 16

2 นางสาว นภกานต  นาใจกลา ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 30

3 นาย นภดล  คุมโพธิ์นอย ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 19

4 นางสาว นภสร  สามารถกุล ม.6 โรงเรียนบานเขวาวิทยายน 13

5 นางสาว นภัสกร  กอพืช ม.4 โรงเรียนภูเขียว 0

6 นางสาว นภัสรา แกวคนตรง ม.4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 21

7 นางสาว นภัสสร  ชนะพะเนาว ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 29

8 นางสาว นภัสสร  นาคา ม.5 โรงเรียนภูเขียว 13

9 นางสาว นภัสสร  วิไลวรรณ ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 20

10 นางสาว นภัสสร  อาจผักปง ม.5 โรงเรียนภูเขียว 17

11 นางสาว นภัสสร เที่ยงธรรม ม.6 โรงเรียนภูเขียว 0

12 นางสาว นภาทิพย  ยามวง ม.6 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 17

13 นางสาว นภาพร  นาราษฎร ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 11

14 นางสาว นภาพร  ปนแกว ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 16

15 นางสาว นภารัตน  ไทยออน ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 19

16 นางสาว นราพร  พลชํานาญ ม.5 โรงเรียนบานแทนวิทยา  17

17 นางสาว นราพร  พิมแพง ม.6 โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา 19

18 นาย นราวิชญ  แคนมี ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 27

19 นางสาว นริศรา  วงษนามน ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 14

20 นางสาว นริศรา  วรรณชัย ม.4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 0

21 นางสาว นฤดี  รอดเที่ยง ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 0

22 นางสาว นฤนาด กุลแกว ม.6 โรงเรียนโนนกอกวิทยา 18

23 นางสาว นฤภร  พื้นดอนเค็ง ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 14

24 นางสาว นวคุณ  บุญมาตุม ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

25 นาย นวมินทร  อิมขามปอม ม.6 โรงเรียนภูเขียว 0

26 นาย นัคพันธ  แสงชนะ ม.4 โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี 19

27 นางสาว นัฐติกา   ประกิจ ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

28 นางสาว ณัฐนิชา  ภักดีพงษ ม.5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 8

29 นางสาว นัฐลดา หลั่งน้ําทิพย ม.4 โรงเรียนภูเขียว 18

30 นางสาว นันทญา  สมัตถะ ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 17

31 นาย นันทณัฐ  ดิเรกโภค ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 15

32 นางสาว นันทนัช  จันทรเจริญ ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 19

33 นางสาว นันทภัค  ขวาไทย ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 16

34 นางสาว นันทภัทร  จรรยโกมล ม.6 โรงเรียนภูเขียว 23

35 นาย นันทวัฒน  พรมนอก ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 15

36 นางสาว นันทวัน  เยาวะศรี ม.6 โรงเรียนหนองสังขวิทยายน 0

37 นางสาว นันทัชพร  สมทา ม.5 โรงเรียนภูเขียว 0

38 นางสาว นันทัชพร ประจําเมือง ม.4 โรงเรียนภูเขียว 17

39 นางสาว นันทิพร  แสนนอก ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 16

40 นางสาว นันทิยา  เลิศวงษ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 12
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คะแนน

1 นางสาว นันทิยา  หาญรบ ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 0

2 นางสาว นันธพร  วังหาร ม.6 โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา 14

3 นางสาว นันธิญากร  อุนคํา ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

4 นางสาว นันธิดา  มาลา ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 12

5 นางสาว ชนิกานต  หงสประเสริฐ ม.6 โรงเรียนสามหมอวิทยา 17

6 นางสาว โสรชัดา โฉสูงเนิน ม.6 โรงเรียนโนนครอวิทยา 17

7 นางสาว นาตยา กงชัยยา ม.6 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 8

8 นางสาว น้ําฝน  โนนทิง ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 16

9 นางสาว นิจจารีย  แสนบุตร ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

10 นางสาว นิจสิรี  บุญเสรมิ ม.5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 16

11 นางสาว นิชาภัทร  ชัยอาสา ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 15

12 นางสาว นิตติยา  มนเทียน ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 12

13 นางสาว นิตยา  จุดสี ม.5 โรงเรียนสระพังวิทยาคม 18

14 นาย นิธิภูมิ  บุญประสพ ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 19

15 นางสาว นิภัสสร  อาบสุวรรณ ม.6 โรงเรียนเริงรมยวิทยาคม 16

16 นางสาว นิภาพร  ตระกูลศรี ม.6 โรงเรียนภูเขียว 0

17 นางสาว นิภาวรรณ  จันทจร ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

18 นางสาว นิวารัตน เพียรเขียว ม.4 โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา 9

19 นางสาว นิศรา  สิงหโคตร ม.4 โรงเรียนภูเขียว 25

20 นางสาว นิศรา  อาจฤทธิ์ ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 0

21 นางสาว นิษฐเนตร  เทียมไธสง ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 15

22 นางสาว นิสาชล  ศรจีําปา ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 20

23 นางสาว นุชจรินทร  หลมชาลี ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 16

24 นางสาว นุชรนิทร  เชิญชัยภูมิ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

25 นางสาว นุสรา จรัสพันธ ม.6 โรงเรียนภูเขียว 0

26 นางสาว เนตรชนก  ศรีมงคล ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

27 นางสาว เนตรนภา  ทวีจิตร ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 13

28 นางสาว เนตรนภา  สุขันธ ม.5 โรงเรียนบานแทนวิทยา  14

29 นางสาว เนตรนภา  อินทะนาม ม.4 โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา 17

30 นาย เนติภูมิ ศิรภิูมิ ม.4 โรงเรียนภูเขียว 22

31 นางสาว บงกช  ประภาวงศ ม.6 โรงเรียนบานเขวาวิทยายน 15

32 นาย บดินทร  ภิรมยไตรภักดิ์ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 32

33 นาย บดินทร  มานุ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 13

34 นาย บวรวิชญ  คงเหล็ก ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 34

35 นาย บัญชา  ลาภเกิด ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 0

36 นางสาว บัญฑิตา ลอยเมืองกลาง ม.4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 18

37 นางสาว บัณฑิตา  ชัยยุทธ ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 12

38 นางสาว บัณฑิตา  ตระกูลฤกษ ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

39 นางสาว บัณฑิตา จันทรสิงห ม.6 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 19

40 นางสาว บัวชมพู  ทุวิลา ม.4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 0

หองสอบที่ 20 (548) ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
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คะแนน

1 นางสาว บัวชมภู  กึ่งกาศ ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

2 นาย บารมี  พูลมณี ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 19

3 นาย บุญทวี  มิ่งภูเขียว ม.6 โรงเรียนภูเขียว 23

4 นาย บุญยกร  ประทุมชาติ ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 27

5 นางสาว บุญรัศมี   จําเริญจิตร ม.4 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 16

6 นางสาว บุญศิริ  ศรีจันทร ม.5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 14

7 นางสาว บุญสิตา  เฉลิมหมู ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 15

8 นางสาว บุณฑริก  คําดวง ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 19

9 นางสาว บุณยวีร  ธงชัยภูมิ ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 20

10 นางสาว บุณยสุดา  ยืนชีวิต ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 10

11 นางสาว บุณยานุช  มั่นดี ม.4 โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา 15

12 นาย บุรวิชย บํารงุฐาน ม.4 โรงเรียนภูเขียว 0

13 นาย บุริศร  ล้ําชัยภูมิ ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 15

14 นางสาว บุศราภรณ  เหิงขุนทด ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 11

15 นางสาว บุษยลักษณ กงชัยภูมิ ม.4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 15

16 นางสาว บุษยลักษณ กงชัยภูมิ ม.4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 0

17 นางสาว บุษรากร  สาละมุล ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

18 นาย บูรพา  เอ็นมาก ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 15

19 นางสาว เบญจกัลยาณี  บุญหนัก ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 19

20 นางสาว เบญจพร  ภูมรา ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 17

21 นางสาว เบญจมาศ   วิรันทนา ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

22 นางสาว เบญจรัตน  กาดรัมย ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 18

23 นางสาว เบญจวรรณ โสมา ม.6 โรงเรียนภูเขียว 22

24 นางสาว เบ็ญญาภา  ครองพวก ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

25 นางสาว ปกีรนันท  เตาเถ่ือน ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 18

26 นาย ปฏิภาณ  ผิวเผื่อน ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 18

27 นางสาว ปฏิมา บุขุนทด ม.5 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 23

28 นางสาว ปฏิมากร ละอําคา ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 15

29 นาย ปฐมภูมิ  พรมเทา ม.6 โรงเรียนภูเขียว 13

30 นางสาว ปฐมวรรณ  ตานกลางดอน ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 21

31 นางสาว ปณาลี  หิรัญเขวา ม.6 โรงเรียนบานเขวาวิทยายน 14

32 นาย ปณิธาน  โนนทิง ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 11

33 นางสาว ปนัดดา  ทาชาง ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 25

34 นางสาว ปนัดดา  โพธิกะ ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 0

35 นางสาว ปนัดดา  โพธิศรแีกว ม.5 โรงเรียนบานแทนวิทยา  15

36 นางสาว ปนัดดา  เสนากลาง ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

37 นางสาว ปนัดดา  เสียงสะทาน ม.5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 15

38 นางสาว ปนัดดา เชื้อเมือง ม.4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 18

39 นางสาว ปนัสยา  การบรรจง ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 0

40 นางสาว ปนิสา  ประเสริฐกุล ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 25
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หองสอบที่ 21 (112) ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย



คะแนน

1 นางสาว ปภังกร  ตันจินดาประทีป ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 19

2 นางสาว ปภังกร  สากุล ม.5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 20

3 เด็กหญิง ปภัทชา  คงมวงหมู ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 13

4 นางสาว ปภาดา  กุลเมืองนอย ม.4 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 19

5 นางสาว ปภาดา จันทนนท ม.6 โรงเรียนภูเขียว 0

6 นางสาว ปภาวรินทร พุมชบา ม.5 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 21

7 นางสาว ปยุดา  หมั่นจิตร ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 12

8 นาย ปรมินทร  กองศรี ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 18

9 นาย ปรมินทร  ธัญญานนท ม.6 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 20

10 นาย ปรเมษฐ  มุงชัยภูมิ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 14

11 นาย ประกายธรรม  ธรรมมา ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 20

12 นาย ประกาศิต  ฐานเจริญ ม.5 โรงเรียนภูเขียว 0

13 นางสาว ประไพรพร เมืองแสน ม.6 โรงเรียนภูเขียว 0

14 นางสาว ประภัสสร  พันททัน ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

15 นางสาว ประภัสสร  วงคศรแีกว ม.5 โรงเรียนหนองสังขวิทยายน 17

16 นางสาว ประภัสสร  โวหาร ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 27

17 นางสาว ประภัสสร นามวิจิตร ม.6 โรงเรียนภูเขียว 13

18 นางสาว ประภาภรณ  ยวงทอง ม.6 โรงเรียนบานเขวาวิทยายน 10

19 นางสาว ประวรรัตน  รปูตํ่า ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

20 นางสาว ประวีณา  จําปามูล ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

21 นาย ประเสริฐ  ชนิวงศ ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 23

22 นาย ปรัชญธรรม  ธรรมมา ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 20

23 นาย ปรัญชา  จันดาเขียว ม.5 โรงเรียนหนองสังขวิทยายน 13

24 นาย ปรัตถกร   บุญโยธา ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 0

25 นางสาว ปรายปริยา  กลางจันอัด ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 14

26 นางสาว ปรารถนา  ชื่นชัยภูมิ ม.5 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 10

27 นางสาว ปรารวี  เพียรอดวงษ ม.6 โรงเรียนสระพังวิทยาคม 8

28 นาย ปริญรวิ   เกษจัตุรสั ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 17

29 นางสาว ปริณดา สารไพร ม.6 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 13

30 นางสาว ปริตรา  จันทชาติ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 16

31 นางสาว ปริมมาดา  สุพันดี ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 38

32 นางสาว ปริยฉัตร  สิทธิการ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

33 นางสาว ปริยากร   อาจกลา ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 16

34 นางสาว ปริยากร  พัวหลง ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 0

35 นาย ปรีชา  พลเดช ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 22

36 นางสาว ปรีญาพัฒน  ชาวบัวขาว ม.4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 0

37 นางสาว ปรีดาภรณ  การกลา ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 25

38 นางสาว ปรีมา  วรรณสิงห ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

39 นางสาว ปรียนันท  ธงชัยภูมิ ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 17

40 นางสาว ปรียานัฐ  บุญรักษา ม.6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 16
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หองสอบที่ 22 (128) ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย



คะแนน

1 นางสาว ปรียาพร  ศรลีา ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

2 นางสาว ปรียาภรณ คําพล ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 23

3 นางสาว ปรียารัตน  วิลัยวรรณ ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 20

4 นางสาว ปรียาวีณา  พองชัยภูมิ ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 36

5 นางสาว ปวรารัตน  จตุรานนท ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 28

6 นาย ปวริศ  วิชาชัย ม.4 โรงเรียนภูเขียว 22

7 นางสาว ปวริศา  งาคม ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 14

8 นางสาว ปวริศา  ดื่มโชค ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

9 นางสาว ปวริศา  นิลโท ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 25

10 นางสาว ปวันรตัน  วางคํา ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 20

11 นางสาว ปวันรตัน  ศิลาสะอาด ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 8

12 นางสาว ปวีณธิดา  เกิดสมบูรณ ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 19

13 นางสาว ปวีณธิดา  บุตธิสาร ม.6 โรงเรียนภูเขียว 15

14 นางสาว ปวีณลดา  ฤทธิ์ชัยภูมิ ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 24

15 นางสาว ปวีณา  ดวงชมภู ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 14

16 นางสาว ปวีณา  สาริมาตย ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 13

17 นางสาว ปวีณา  อัฐวงศ ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 19

18 นาย ปวีรกร  กิ่งพุม ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 12

19 นางสาว ปญฑารีย  ใหญรมัย ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 21

20 นางสาว ปณฑารีย  นอยโนนทอง ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 14

21 นางสาว ปณฑิตา  เต็มราม ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 19

22 นาย ปณณธร  บุญญาพิจิตร ม.6 โรงเรียนบานเขวาวิทยายน 30

23 นางสาว ปณณพร  ชาลีสงค ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 13

24 นาย ปณณวิชญ รอดแกว ม.4 โรงเรียนภูเขียว 15

25 นางสาว ปทมพร  ภูละมัย ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 15

26 นางสาว ปทมพร อุระเพ็ญ ม.4 โรงเรียนภูเขียว 0

27 นางสาว ปทมา  ชํานาญกุล ม.6 โรงเรียนบานเขวาวิทยายน 18

28 นางสาว ปทมาภรณ  แกวชัยภูมิ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 10

29 นางสาว ปทมาภรณ คุณโนนแดง ม.6 โรงเรียนภูเขียว 0

30 นางสาว ปาณิตา  สีดํา ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 16

31 นางสาว ปาณิศา  บํารุงสงฆ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 29

32 นางสาว ปาณิศา  เผือกทอง ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

33 นางสาว ปาณิสรา  จวงเงิน ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 29

34 นางสาว ปานชมพู  ประโยชนมี ม.4 โรงเรียนบานแทนวิทยา  16

35 นางสาว ปานตะวัน  อิ่มกมล ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

36 นางสาว ปานตะวัน ผมเงิน ม.6 โรงเรียนสระพังวิทยาคม 12

37 นางสาว ปานทิพย  ตุยชัยภูมิ ม.6 โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี 20

38 นางสาว ปานระพี  ดวงโกสุม ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 28

39 นางสาว ปานระพี  ศรีพลกรัง ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 15

40 นางสาว ปานวาด  ผลสุข ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 19
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คะแนน

1 นางสาว ปานวาด คําทองเขียว ม.4 โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา 10

2 นางสาว ปารวี  ไชยราช ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 13

3 นางสาว ปาริฉัตร  พงษสระพัง ม.5 โรงเรียนบานแทนวิทยา  15

4 นางสาว ปาริฉัตร  วังหาญ ม.5 โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี 10

5 นางสาว ปาริชาติ  บัวคํา ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

6 นางสาว ปาริตา   ฤกษชัยภูมิ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 15

7 นางสาว ปาริตา  ชัยวงษ ม.4 โรงเรียนเริงรมยวิทยาคม 17

8 นางสาว ปาริตา ยงเพชร ม.5 โรงเรียนภูเขียว 13

9 นางสาว ปาลิตา   ฤทธิ์ชัยภูมิ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 17

10 นางสาว ปาลิตา  ใบสูงเนิน ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 17

11 นางสาว ปาลิตา  พันธุสงา ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 23

12 นางสาว ปาลิตา สีลา ม.6 โรงเรียนโนนกอกวิทยา 19

13 นางสาว ปนสุดา  แสงสิงห ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 19

14 นางสาว ปยฉัตร  พงษถาวร ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 19

15 นางสาว ปยนาถ  จําปามูล ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 14

16 นางสาว ปยพัชร  พงษสุพัน ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 14

17 นางสาว ปยรัตน  สุวรรณรัตน ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

18 นางสาว ปยวรรณ  พงสระพัง ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 20

19 นาย ปยวัฒน  กันชัย ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 16

20 นาย ปยวัฒน  คําประดํา ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 22

21 นาย ปยศักดิ์  บํารุงชัย ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 23

22 นาย ปยะ  วงษหาญ ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 0

23 นางสาว ปยะฉัตร  ไฝชัยภูมิ ม.4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 24

24 นางสาว ปยะดา  ขจรวงษ ม.5 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 19

25 นางสาว ปยะธิดา  คลาดโรค ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

26 นางสาว ปยะธิดา  ตาลศรี ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 20

27 นางสาว ปยะธิดา  แรงดี ม.6 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 19

28 นาย ปยะพงษ ทศศิลา ม.4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 17

29 นางสาว ปยะวดี  พงษจันทร ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 12

30 นางสาว ปยะวรรณ  คัชเขียว ม.5 โรงเรียนภูเขียว 14

31 นาย ปยะวัฒน  พิไลกุล ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 15

32 นางสาว ปยาพร ฉินศิรเิศรษฐ ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 12

33 นางสาว ปยดา  จําปาแกว ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 23

34 นางสาว ปยรดา  ขวดชัยภูมิ ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 14

35 นางสาว ปุญญกนก  การพันธ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 8

36 นางสาว ปุญญณิศา  บํารงุพิพัฒนพร ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 41

37 นาย ปุญญพัฒน  ชอบคา ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 21

38 นางสาว ปุญญาดา วิจันทรโว ม.4 โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา 15

39 นางสาว ปุญญิสา  ดานชัยภูมิ ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

40 นางสาว ปุณญาพร  โคตรนาวัง ม.5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 32

หองสอบที่ 24 (223) ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
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1 นางสาว ปุณญิสา  คฑาวุธธนเศรษฐ ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

2 นางสาว ปุณฑริก  ภิรมยภักดิ์ ม.5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 17

3 นางสาว ปุณณภา  ขวัญสู ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 18

4 นางสาว ปุณยนุช เพชรกันหา ม.4 โรงเรียนภูเขียว 16

5 นาย ปุรเชษฐ  ศรสีนิท ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 21

6 นาย ปุริศ  ลี้ละไกรวรรณ ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 17

7 นาย เปนหนึ่ง  หิรญัคํา ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

8 นางสาว เปมิกา  ผดุงจิตร ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 29

9 นางสาว เปรมมิกา  เจือหนองแวง ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

10 นางสาว เปรมมิกา ผลกะเบา ม.4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 0

11 นางสาว เปรมฤดี  มาตรแสง ม.5 โรงเรียนสามหมอวิทยา 19

12 นางสาว เปรมิกา  โพธิ์ชัย ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 19

13 นางสาว ไปรยา  สุราวุธ ม.6 โรงเรียนหนองสังขวิทยายน 0

14 นาย ผดุงเกียรติ  ตั้งศิรไิพบูลย ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 22

15 นาย ผดุงเดช  คาดสนิท ม.6 โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา 0

16 นางสาว ผองนภา ปสสาเวียง ม.6 โรงเรียนภูเขียว 0

17 นางสาว ผาณิตา  ปานจํารูญ ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 21

18 นาย เผด็จ  ดั้นชัยภูมิ ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 0

19 นาย พงศธร  ทานอย ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 27

20 นาย พงศพีระ  สิงหตุย ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 19

21 นาย พงษธนาธร  นามวาสน ม.6 โรงเรียนภูเขียว 41

22 นาย พงษธิสิทธิ์  ไชยวัน ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 13

23 นาย พงษแผน   สีทา ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 0

24 นาย พงษพัฒน  งิมขุนทด ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 27

25 นาย พงษพิพัฒน  สีจุย ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

26 นาย พงษศักดิ์ นามบิดา ม.4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 23

27 นางสาว พชรพร  สาลีทอง ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 21

28 นางสาว พชรพรรณ  เหลาบัวบาน ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 17

29 นาย พชรพล  บัวจํารสั ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 19

30 นาย พชรพล  วงคษาเคน ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 15

31 นาย พชรพล คงโนนกอก ม.6 โรงเรียนภูเขียว 19

32 นางสาว พนาวัลย  คําลาย ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 15

33 นางสาว พนิดา  เจริญคุณ ม.6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 14

34 นางสาว พรชนก สวยประเสริฐ ม.6 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 0

35 นางสาว พรชิตา  จิตอุดมศักดิ์ ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 12

36 นางสาว พรชิตา  ดวงคํา ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

37 นางสาว พรชิตา  ลาเขียว ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

38 นางสาว พรณภิา  บํารุงฤทธ์ิ ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 15

39 นางสาว พรทิพย  ประเสริฐชัย ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 12

40 นางสาว พรทิพย  พรสิริกานต ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 19
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คะแนน

1 นางสาว พรทิพย  สารราษฎร ม.6 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 20

2 นางสาว พรทิพย  หาญยิ่ง ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 15

3 นางสาว พรนภา  ทองดี ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 15

4 นางสาว พรนิติ  ลาดเส ม.6 โรงเรียนสามหมอวิทยา 11

5 นางสาว พรพรรณ  จะกุญชร ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 13

6 นางสาว พรพรรษา  เสนาจันทร ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 27

7 นาย พรพิบูลย  ทองศิษ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 15

8 นางสาว พรไพลิน  เอ็บดี ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 26

9 นางสาว พรไพลิน โสชีวิต ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 16

10 นางสาว พรรณปพร  ปาสานะโก ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 10

11 นางสาว พรรณปพร  ศิริรัตน ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 0

12 นางสาว พรรณพร  เสนาจันทร ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 19

13 นางสาว พรรณภัค  แตงโยธา ม.5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 13

14 นางสาว พรรณรายณ  ตอสกุล ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 14

15 นางสาว พรรษา  เฝาทรัพย ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

16 นางสาว พรฤทัย  กันจินะ ม.4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 11

17 นางสาว พรศิริ  เมฆใส ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 0

18 นาย พรหมพิริยะ สุพลประดิษฐ ม.4 โรงเรียนภูเขียว 17

19 นาย พรหมพิรีย งึมสันเทียะ ม.6 โรงเรียนโนนกอกวิทยา 13

20 นาย พรหมวัสส  พรหมรนิทร ม.5 โรงเรียนบานแทนวิทยา  15

21 นางสาว พรอนงค สีนวน ม.6 โรงเรียนภูเขียว 8

22 นาย พฤทธพล  ไชยงาม ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 20

23 นาย พลกฤต  ยศธสาร ม.4 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 13

24 นาย พลพล  เพ็งชอบ ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

25 นาย พลวิชญ  ลือจันดา ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 15

26 นางสาว พลอยชมพู  กุลดวง ม.6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 13

27 นางสาว พลอยชมพู  ปดทุม ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 11

28 นางสาว พลอยไพลิน  ทะนงค ม.5 โรงเรียนบานแทนวิทยา  22

29 นางสาว พลอยสกุล  ศรนีวลจันทร ม.6 โรงเรียแกนนครวิทยาลัย 26

30 นางสาว พวงผกา  เต็มชัยภูมิ ม.4 โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา 19

31 นางสาว พวงผกา  รมเย็น ม.5 โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา 15

32 นาย พศวัต  ฐานวิเศษ ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 19

33 นาย พสธร  ภักติยานุวรรตน ม.6 โรงเรียนสุรวิวัฒน มทส 44

34 นาย พสิษฐ  ภูเนาวรัตน ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 43

35 นางสาว พัชนิตา  ศรีทอง ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 10

36 นางสาว พัชรพร  ภักดี ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 21

37 นางสาว พัชรพร  สิงหลา ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 16

38 นางสาว พัชรพร แนวโอโล ม.6 โรงเรียนภูเขียว 0

39 นางสาว พัชรวรรณ  โชติปทุม ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 0

40 นางสาว พัชรนัทร  ชัยวงคชั้น ม.6 โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา 15
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คะแนน

1 นางสาว พัชราภรณ  ไขแสง ม.5 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 19

2 นางสาว พัชราภรณ  คําแสนราช ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

3 นางสาว พัชราภรณ  จุมพล ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 26

4 นางสาว พัชราภรณ  ศรีทอง ม.6 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 12

5 นางสาว พัชราภรณ สําราญ ม.4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 18

6 นางสาว เจนจิรา  สีน้ํายอม ม.5 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 18

7 นางสาว พัชราภา  คําราช ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 21

8 นางสาว พัชราวดี  กองศรี ม.4 โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา 18

9 นางสาว พัชรญิา  หนูพันธ ม.6 โรงเรียนสระพังวิทยาคม 20

10 นางสาว พัชรดิา  แพงสุดสี ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 0

11 นางสาว พัชรนิทร  โคนชัยภูมิ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

12 นางสาว พัชรนิทร  ภัทรพันธุกุล ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 15

13 นางสาว พัชร ีดอนสิงห ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

14 นาย พัฒนพงษ  แพนพัด ม.5 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 18

15 นางสาว พัตรพิมล  สีลอม ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 20

16 นางสาว พัทธนันท  ไกรออน ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

17 นาย พัทธนันท  เตมินทร ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 19

18 นาย พัทธนันท ลาดก่ัว ม.4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 17

19 นาย พัทธนันท ลาดก่ัว ม.4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 0

20 นางสาว พันธษา  พูนจัตุรัส ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 15

21 นางสาว พันธิตรา โชคบัณฑิต ม.5 โรงเรียนภูเขียว 21

22 นางสาว พาฝน  ชางทอง ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 18

23 นาย พาสุกร ี ชาติชัยภูมิ ม.6 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 21

24 นางสาว พิกุลทอง  สงมา ม.6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 23

25 นางสาว พิชชา  บริสุทธิ์ ม.5 โรงเรียนภูเขียว 14

26 นางสาว พิชชา  เพชรวิเศษ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 24

27 นางสาว พิชชากร  วรรณพงศ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 21

28 นางสาว พิชชากร  ศิลปชัย ม.5 โรงเรียนโนนครอวิทยา 12

29 นางสาว พิชชากร นอยทอง ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 20

30 นางสาว พิชชาพร  ศรีมงคล ม.5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 15

31 นางสาว พิชชาพร  หาญอาสา ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 15

32 นางสาว พิชชาภา  งอกนาวัง ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 20

33 นางสาว พิชชาลักษณ  วรรณชัย ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 18

34 นางสาว พิชชาวรรณ  เข่ืองสถุง ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 15

35 นางสาว พิชญชา  เพลียซาย ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 27

36 นางสาว พิชญธิดา  เพชรหึง ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 18

37 นางสาว พิชญธิดา  ราชคม ม.6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 0

38 นางสาว พิชญธิดา  สีแนน ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 24

39 นางสาว พิชญาดา  พลดงนอก ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 35

40 นางสาว พิชญาภรณ  สีตาแสน ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 19
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คะแนน

1 นางสาว พิชญาภัค ดําเดียง ม.6 โรงเรียนโนนกอกวิทยา 9

2 นางสาว พิชญาภา  หมูหัวนา ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 12

3 นาย พิชเยศ  ผดุงโชค ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 44

4 นางสาว พิชามญชุ  ศรวีงษชัย ม.5 โรงเรียนภูเขียว 25

5 นางสาว พิณสุดา  สงคะมัย ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 15

6 นางสาว พิทยาภรณ  พิกุล ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 20

7 นาย พิทวัส  องอาจ ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 23

8 นาย พิทักพงษ พงษชัยภูมิ ม.6 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 10

9 นาย พิพัฒน  รุงรังษี ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 16

10 นาย พิพัฒนพงศ  งอกนาวัง ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 26

11 นางสาว พิมจันทร  ชนะเพีย ม.5 โรงเรียนหนองสังขวิทยายน 18

12 นางสาว พิมญาดา  แกวเกิด ม.5 โรงเรียนบานแทนวิทยา  17

13 นางสาว พิมญาดา  เศารยะสกุล ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 23

14 นางสาว พิมพกานต  พรานไพร ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 19

15 นางสาว พิมพชนก   บําเหน็จพันธ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 19

16 นางสาว พิมพชนก  เพียรคํา ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

17 นางสาว พิมพชนก  มาตรงัษี ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 15

18 นางสาว พิมพชนก  วงษชมภู ม.4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 21

19 นางสาว พิมพประภา  สิงหอาจ ม.4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 14

20 นางสาว พิมพพร   มงคลพงษ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 25

21 นางสาว พิมพพร  ชารี ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 21

22 นางสาว พิมพพร ศรีวิระ ม.6 โรงเรียนภูเขียว 20

23 นางสาว พิมพพิชฌา  พิมพเพ็ญ ม.4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 0

24 นางสาว พิมพมาดา  แกววงษา ม.6 โรงเรียนบานเขวาวิทยายน 22

25 นางสาว พิมพมาดา  ลักขษร ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

26 นางสาว พิมพลภัส  เสาโกมุท ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 12

27 นางสาว พิมพสุดา  เพชรกอง ม.5 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 18

28 นางสาว พิมพอร  ลวนหิรัญ ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 36

29 นางสาว พิมพิกา  พิมพกลาง ม.4 โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา 0

30 นางสาว พิมพิศา  นาคเสนีย ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 0

31 นางสาว พิมล   ไว ไ ธ สง ม.4 โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา 0

32 นางสาว พิมลรัตน  คงสามหมอ ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 19

33 นางสาว พิมวิภา  ลิ้มพัฒนชัย ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

34 นางสาว พิยดา  เกตุอินทร ม.5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 16

35 นางสาว พิยดา  นาทิพย ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 23

36 นางสาว พิยดา  สิวิลัด ม.6 โรงเรียนภูเขียว 0

37 นางสาว พิยดา อิ่มเต็ม ม.6 โรงเรียนภูเขียว 14

38 นางสาว พิยะดา  โคจํานงค ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 33

39 นางสาว พิยะดา หกขุนทด ม.6 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 14

40 นางสาว พิราพร  วิไธสง ม.6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 14
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คะแนน

1 นางสาว พิริษา  ศรีวันพิมพ ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 17

2 นางสาว พิลาสลักษณ  เพ่ิมบุญ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 19

3 นางสาว พิศมัย สัพจารย ม.5 โรงเรียนภูเขียว 10

4 นาย พิสิษญ  คํายง ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

5 นาย พิสิษฐ  พัฒนะพุฒิเลิศ ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 27

6 นาย พีรณฐั  อุณาศรี ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

7 นาย พีรดนย  ทรงศรีชัยนันท ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 28

8 นาย พีรพัฒน  นารถจัตุรสั ม.5 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 19

9 นาย พีรพัฒน  แฝงธานี ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 15

10 นาย พีรพัฒน  อาจจงทอง ม.6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 20

11 นางสาว รพีภัทร  ปถพี ม.6 โรงเรียนหนองสังขวิทยายน 14

12 นางสาว พีรวิชญ  สมบูรณ ม.6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 19

13 นางสาว พีระดา  จิตตสุภาพรรณ ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

14 นาย พีระพงศ  คงกะพันธ ม.5 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 15

15 นาย พีระพงษ  จิตสงวน ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 19

16 นาย พีระพล  งามปญญา ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 14

17 นางสาว พุฒิธาดา  คชศักดิ์ ม.5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 22

18 นาย พุทธศักดิ์  จันทรทอง ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 0

19 นางสาว พุทธิดา  บํารงุสวัสดิ์ ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 17

20 นาย พุทธิพงษ   บัวนาค ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 24

21 นาย พุทธิพงษ  เชื้อสันเทียะ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 18

22 นางสาว เพชรชมภู  ถูกชัยภูมิ ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 0

23 นางสาว เพชรมณี  มาศรี ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 16

24 นางสาว เพชรรัตน  แกมสมบัติ ม.5 โรงเรียนภูเขียว 0

25 นางสาว เพ็ญพิชชา  พลชัย ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 0

26 นางสาว เพ็ญพิชชา  เย็นชัยภูมิ ม.6 โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี 14

27 นางสาว เพ็ญพิธชา มั่นคง ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 24

28 นางสาว แพรริสา  บําเหน็จพันธ ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 15

29 นางสาว แพรวนภา  ทวีทรพัย ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 23

30 นางสาว แพรวพิชชา  พิชัย ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

31 นางสาว แพรวา  คูณกลาง ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 0

32 นางสาว แพรวา  ทองคลี่ ม.6 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 14

33 เด็กหญิง แพรวา  นากุดนอก ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 14

34 นางสาว แพรวา  นาโม ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 14

35 นางสาว แพรวา  ลาเสน ม.6 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0

36 นางสาว แพรวา  สิงหลี ม.6 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 15

37 นางสาว แพรวา  สืบเพ็ง ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 16

38 นางสาว แพรวา  แสนวงค ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

39 นางสาว แพรวา พินิจลึก ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

40 นางสาว ไพรสวรรค  ไผงาม ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 13

หองสอบที่ 29 (228) ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
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คะแนน

1 นาย ไพโรจน  ถนอมศรี ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 27

2 นางสาว ฟาริฏา  ดวงอิน ม.6 โรงเรียนโนนครอวิทยา 0

3 นางสาว ฟาริดา  ศิลาไพร ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 9

4 นางสาว ฟาใส  ทรงพระ ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 15

5 นางสาว ฟาใส  พรเติม ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 20

6 นางสาว ฟาใส ไพบูลย ม.4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 27

7 นางสาว ภคพร สุภา ม.6 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 14

8 นางสาว ภชนก  สุวัฒนรัตน ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 30

9 นางสาว ภณิดา  มุณรัีมย ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 11

10 นางสาว ภณิตา  คืนครีบ ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 15

11 นางสาว ภทรมน  แปลงกระโทก ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 15

12 นางสาว ภรณชนก  อารยะจันทรจิตร ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 19

13 นางสาว ภวรัญชน  ทิพยรักษ ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 19

14 นางสาว ภัคจิรา  ชูสกุล ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

15 นางสาว ภัคพร อมฤทธิ์ ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 14

16 นาย ภัคภาคิน   พรมกุดตุม ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 16

17 นางสาว ภัควรินทร  พรหมฤทธ์ิ ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 22

18 นางสาว ภัชฎาพร  ทองดีนอก ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

19 นางสาว ภัททิยา  ชมชวน ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 20

20 นางสาว ภัทภีญา  มีไทย ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 21

21 นาย ภัทรกร  ชัยเขวา ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 22

22 นาย ภัทรชนน  มนตรี ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 12

23 นางสาว ภัทรดา  ไตรโยธี ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 11

24 นางสาว ภัทรธิดา  จวบบุญ ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 24

25 นางสาว ภัทรธิดา  บุญชาติ ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

26 นางสาว ภัทรธิดา  อินทรเสนา ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 0

27 นางสาว ภัทรธิดา ศิริภูมิ ม.6 โรงเรียนภูเขียว 18

28 นางสาว ภัทรนภา  กําเนิดบุญ ม.6 โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา 17

29 นางสาว ภัทรนันท  ถนอมสัตย ม.6 โรงเรียนบานเขวาวิทยายน 21

30 นางสาว ภัทรนันท จรรยโกมล ม.5 โรงเรียนภูเขียว 22

31 นาย ภัทรพงษ  เพ็ชรพูน ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

32 นางสาว ภัทรพร  ศรีพันธุ ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

33 นาย ภัทรพล  ศรสีมุทร ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 16

34 นาย ภัทรภูมิ  สุวรรณหงษ ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

35 นางสาว ภัทรวรรณ  ชํานิงาน ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 20

36 นางสาว ภัทรสุดา  วิเศษ ม.6 โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา 9

37 นางสาว ภัทราพร  เลี่ยว ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

38 นางสาว ภัทราวดี  เติมทรัพย ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 15

39 นางสาว ภัทราวดี สมหวัง ม.6 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 19

40 นาย ภาคิน  บุบพันธ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0
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คะแนน

1 นาย ภาณุพงษ  วรรณศรี ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 41

2 นาย ภาณุวิชญ  เพียรวิชา ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

3 นาย ภานุจักษ  แสนเจริญสุขย่ิง ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 16

4 นาย ภานุพงษ  จันสีหา ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 12

5 นาย ภานุวัฒน  สาดี ม.6 โรงเรียนภูเขียว 40

6 นาย ภานุวัฒน ฟงเพราะ ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 25

7 นาย ภานุวัตน  กลาประจันทร ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 18

8 นาย ภานุวิชญ  วงศสวาสดิ์ ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 0

9 นางสาว ภารดี  คิดเขม ม.6 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0

10 นางสาว ภาวิษา เก้ือหนุน ม.5 โรงเรียนภูเขียว 15

11 นาย ภาสกร กุลสันเทียะ ม.6 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 21

12 นางสาว ภิญญดา เสมาทอง ม.4 โรงเรียนภูเขียว 24

13 นางสาว ภิญญาดา  เลิศนามน ม.6 โรงเรียนสามหมอวิทยา 22

14 นางสาว ภิญญาลักษณ  ไทยนาม ม.6 โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา 11

15 นางสาว ภิรมรญา  ศรเีฉลียว ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 10

16 นางสาว ภิริสา  ประเสริฐกุล ม.5 โรงเรียนบานเขวาวิทยายน 9

17 นาย ภูชิต  ฐานวิสัย ม.6 โรงเรียนภูเขียว 0

18 นาย ภูชิสส เจริญโนนสูง ม.4 โรงเรียนภูเขียว 16

19 นาย ภูเบศ  นอยวัน ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 16

20 นาย ภูเบศ เชาวนสมบูรณ ม.6 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 10

21 นาย ภูมิทัศน  เทพาขันธ ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 13

22 นาย ภูมินทร  ชินแสง ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 20

23 นาย ภูมิพัฒน  ผานพูล ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

24 นาย ภูมิภัทร  ชัยเพชร ม.4 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 18

25 นาย ภูริณฐั  แสนขวา ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 18

26 นาย ภูริพัฒน  สุขขาว ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

27 นาย ภูริภัทร  ตอเชื่อ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 11

28 นาย ภูวดล  เหลากวางโจน ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

29 นาย ภูวนัย  นิจประทุม ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

30 นางสาว ภูวนาถ  คลังจัตุรัส ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 21

31 นาย ภูวิศ  แสนตา ม.6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 19

32 นาย มงคล กิ่งมะนาว ม.6 โรงเรียนโนนกอกวิทยา 17

33 นางสาว มณฑกานต  เนินทราย ม.6 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 17

34 นางสาว มณฑกานต  ฤทธิ์ชัย ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 19

35 นางสาว มณฑิรา  บัวคํา ม.6 โรงเรียนภูเขียว 0

36 นางสาว มณิสรา  บุญสม ม.6 โรงเรียนบานเขวาวิทยายน 10

37 นางสาว มณีรตัน  เอชัยภูมิ ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 30

38 นางสาว มนชนก  ชาลี ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

39 นางสาว มนฑกานต  โงมขุนทด ม.5 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 17

40 นางสาว มนทกานต  อานิสงส ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 20
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คะแนน

1 นางสาว มนัญชยา งามสกุล ม.4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 16

2 นาย มนัส  แสวงสุข ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 16

3 นางสาว มนัสชนก ตะนนท ม.4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 18

4 นางสาว มนัสนันท  การนอก ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 13

5 นางสาว มนัสนันท  แกมทลทับ ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 25

6 นางสาว มนัสนันท  ขันอาษา ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 31

7 นางสาว มนัสนันท  ภาคมะฤค ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 25

8 นางสาว มนัสวี  อยูยง ม.6 โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี 0

9 นางสาว มลตรา  จันทราย ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 13

10 นาย มลเทียร  นงคนุช ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

11 นาย มลสวรรค  แสนสมพงษ ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

12 นางสาว มัญฑิตา  กันหารัตน ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

13 นางสาว มัทนียา  นานอก ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

14 นางสาว มัทวรรณ  สมบัติมี ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 19

15 นางสาว มัลลิกา  เปลงวรรณ ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 13

16 นางสาว มาติกา ขันทีทาว ม.6 โรงเรียนภูเขียว 0

17 นางสาว มาติณาห  อินทวงศ ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 17

18 นางสาว มินตะยา  มะณหีมุด ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

19 นางสาว มุกมณ ี วันดี ม.6 โรงเรียนหนองสังขวิทยายน 23

20 นางสาว มุฑิตา  ศรจีันโท ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 21

21 นางสาว มุทิตา แขมภูเขียว ม.6 โรงเรียนภูเขียว 0

22 นางสาว เมญาวี  เพ็ชรนอย ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

23 นาย เมธัส  ภิญโญภาพ ม.6 โรงเรียนภูเขียว 19

24 นางสาว เมธาวี   ปจฉิมมา ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 13

25 นางสาว เมธาวี  วังศรี ม.5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 0

26 นาย เมธาสิทธิ์  ศรีวงษชัย ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 19

27 นางสาว เมวดี  สีโคตร ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 12

28 นางสาว โมฑกาญจน  ลําเภา ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

29 นางสาว โมหยิ่น  ฉั่น ม.4 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 17

30 นางสาว ยลวัลย  โนนทิง ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 8

31 นาย ยศภัทร  แพชัยภูมิ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 16

32 นางสาว ยศวดี  แซฉั่ว ม. 4 โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา 16

33 นางสาว ยศวดี  มาฆะเซ็นต ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 20

34 นางสาว ยอดยาหยี  เณรชู ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 19

35 นางสาว ยุพิณ  บอกําเนิด ม.6 โรงเรียนหนองสังขวิทยายน 23

36 นางสาว ยุพิน  พลขุนทด ม.6 โรงเรียนเริงรมยวิทยาคม 17

37 นางสาว ยุสวฎี  ทรงพระ ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 21

38 นางสาว เยาวลักษณ  มาปสสา ม.6 โรงเรียนสระพังวิทยาคม 16

39 นาย โยธาธิป  บุตรศรี ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 10

40 นางสาว โยษิตา  จันทรเรศ ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18
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คะแนน

1 นางสาว โยสิยา รัตนวิชัย ม.6 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 20

2 นาย รชดา  ชาติอดุลย ม.6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 22

3 นาย รชต  คลังสมบัติ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

4 นางสาว รดามณี  บุตร โร บล ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 14

5 นาย รติกร  รมสุข ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 17

6 นางสาว รติญาดา   หาชัยภูมิ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 15

7 นาย รติพงษ  ศรีเสนหา ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

8 นางสาว รพินทนิภา  โนนโม ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 20

9 นาย รพีภัทร  สิงหชัยภูมิ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

10 นางสาว รภัสกุล  วรรนิวาส ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

11 นางสาว รมณรินทร แซโคว ม.6 โรงเรียนภูเขียว 0

12 นางสาว รมิตา  วาระคํา ม.6 โรงเรียนบานเขวาวิทยายน 18

13 นางสาว รมิตา พุขุนทด ม.6 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 10

14 นางสาว รวินทนิภา  คะเรรัมย ม.4 โรงเรียนกุดน้ําใสพิทยาคม 0

15 นางสาว รวิสรา ราชกรีย ม.6 โรงเรียนภูเขียว 0

16 นางสาว รวีวรรณ  โชคบัณฑิต ม.5 โรงเรียนบานแทนวิทยา  17

17 นางสาว รสรนิ  ดาวชวย ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 9

18 นางสาว รสรนิทร  แสงพา ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 0

19 นางสาว รสสุคนธ  บุญเพียร ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 12

20 นางสาว รสิดา  ภาคสถาน ม.5 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 17

21 นางสาว ระพีพรรณ  เจริญสุข ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 14

22 นางสาว ระพีพรรณ  ปญญากุล ม.6 โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา 15

23 นาย ระพีพัฒน ภิรมยไกรภักดิ์ ม.6 โรงเรียนภูเขียว 17

24 นางสาว รักษณาลี  บุตรดีเคน ม.5 โรงเรียนบานแทนวิทยา  23

25 นางสาว รัชชนันทภรณ   สิงขรอาจ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 15

26 นาย รัชชานนท  ทองกลาง ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 15

27 นาย รัชชานนท ใจสุนทร ม.6 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 22

28 นางสาว รัชฎาวุฒ ิ พุดสุด ม.6 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 10

29 นางสาว รัชดาภรณ  ศรบีุญ ม.6 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 13

30 นางสาว รัชนี  สวงโท ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

31 นางสาว รัชนีกร  ไสยาสน ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 22

32 นางสาว รัญจกร  ยางคํา ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 19

33 นาย รัฐฉัตร  ถนอมพันธ ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 18

34 นางสาว รัฐญา  ไพสิทธิ์ ม.6 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 9

35 นางสาว รัฐพร  รีดี ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 17

36 นาย รัฐพล  จันทรมะโฮง ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 28

37 นาย รัฐภูมิ  จันทรมะโฮง ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 19

38 นาย รัฐภูมิ  ดิเรกศรี ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 12

39 นาย รัฐภูมิ  ธรรมประโชติ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 11

40 นาย รัฐภูมิ  บุญเสนา ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 19

รายชื่อนักเรียนเขาสอบแขงขัน Chaiyaphum Chemistry Test 2022 

หองสอบที่ 33 (234) ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย



คะแนน

1 นาย รัฐภูมิ  ผาดนอก ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 0

2 นาย รัฐภูมิ  ผาตอพงษ ม.5 โรงเรียนหนองสังขวิทยายน 22

3 นาย รัฐภูมิ  สิงหกุล ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 20

4 นางสาว รัฐรนิธร  ทอดชัยภูมิ ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 14

5 นาย รัฐศาสตร  รมิโพธิ์ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 13

6 นางสาว รัตชาฎา โตละหาน ม.6 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 20

7 นาย รัตน  โพเทพา ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 13

8 นาย รัตนชัย  กัณหารตัน ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

9 นางสาว รัตนตะวัน  สงชนะ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 10

10 นางสาว รัตนา  มานรัมย ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 14

11 นางสาว รัตนาพร  ปองขันธ ม.6 โรงเรียนบานเขวาวิทยายน 0

12 นางสาว รัตนาพร  สายชํานิ ม.4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 19

13 นางสาว รัตนาภรณ  โคตรวงษ ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 14

14 นางสาว รัตนาภรณ  สิงหวงศเดน ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 0

15 นางสาว รัตยาพร  สอนจอย ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 21

16 นางสาว รินรดา กองเกิด ม.6 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 24

17 นางสาว รุงกานต ปญญาเทพ ม.4 โรงเรียนภูเขียว 0

18 นาย รุงตะวัน  ดีบานโสก ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

19 นางสาว รุงตะวัน  ฝาชัยภูมิ ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 17

20 นางสาว รุงทิวา เวียนสระ ม.6 โรงเรียนโนนกอกวิทยา 18

21 นางสาว รุงนภาพร  นวนมีศรี ม.6 โรงเรียนหนองสังขวิทยายน 0

22 นางสาว รุจิรา  พงษซื่อ ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 0

23 นางสาว รุจิรา แสนเพียง ม.6 โรงเรียนโนนกอกวิทยา 18

24 นางสาว ไรวินทร  ตาดไธสง ม.4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 12

25 นาย ฤทธิชัย  วิสุทธิ์เชื้อ ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

26 นาย ฤทธิเดช  นามมะฮาด ม.4 โรงเรียนหนองสังขวิทยายน 14

27 นางสาว ฤทัยรตัน  สอนจันทร ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 18

28 นางสาว ลภัสรดา  ชอบคา ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

29 นางสาว ลลิตา  กรมนอย ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 29

30 นางสาว ลลิตา  ประภา ม.6 โรงเรียนบานเขวาวิทยายน 24

31 นางสาว ลลิตา จันณรงค ม.6 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 14

32 นางสาว ลักขณา  อาวรีย ม.4 โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา 17

33 นางสาว ลักษมีกานต  นําเจริญ ม.5 โรงเรียนภูเขียว 18

34 นางสาว ลักษิกา  อนันตชัยสินธุ ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 22

35 นางสาว ลัดดาว  วัศราติยานนท ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 21

36 นางสาว ลัดดาวัลย  เมฆา ม.4 โรงเรียนเริงรมยวิทยาคม 18

37 นาย ลัทธพล  แววจะโปะ ม.5 โรงเรียนกุดน้ําใสพิทยาคม 0

38 นาย ลัทธพล  เหลาดิ้ม ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 30

39 นางสาว ลาวัณย ศรทีองอนันต ม.6 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 20

40 นางสาว ลีลาวดี  แกวรัตนชัยกุล ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 10

หองสอบที่ 34 (235) ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
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คะแนน

1 นางสาว เลิศลักษณ  แจมมณี ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

2 นางสาว วชิฎาภรณ  ดานตระเวน ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 20

3 นาย วชิรวิทย   ทองนาค ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 25

4 นางสาว วชิราภรณ  ธนวรนันท ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 17

5 นางสาว วณัฐศนันท  ขรมึสันเทียะ ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 21

6 นางสาว วณิชพร  พุมพร ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 18

7 นาย วนราช  ทัพวัฒน ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 15

8 นางสาว วนัญญา  พงษสระพัง ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 23

9 นางสาว วนิชนัณร  เรืองเจรญิ ม.6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 19

10 นางสาว วนิดา  คลังชํานาญ ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 10

11 นางสาว วนิดา  คลังชํานาญ ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 0

12 นางสาว วนิดา  บมขุนทด ม.4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 16

13 นางสาว วนิดา  มณวีรรณ ม.4 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 12

14 นางสาว วนิดา  สาคร ม.6 โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี 12

15 นางสาว วนิดา  เอกพิมพ ม.5 โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี 18

16 นางสาว วนิษฐา คําสุภาพ ม.6 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 0

17 นางสาว วรกมล  ปดทุม ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 20

18 นางสาว วรกมล เพ็ชรนอย ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 21

19 นาย วรติณห   บุตรศรี ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

20 นาย วรเทพ  รศัมีเดือน ม.5 โรงเรียนภูเขียว 0

21 นางสาว วรนุช  เจริญธรรม ม.6 โรงเรียนหนองสังขวิทยายน 18

22 นางสาว วรนุช  ศรีวรรณพิมพ ม.5 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 13

23 นางสาว วรนุช  หลาสกุล ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 0

24 นางสาว วรนุช กองทอง ม.4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 19

25 นางสาว วรพรรณ  ชนะบุญ ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 16

26 นางสาว วรพิชชา  ปชชามูล ม.5 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 18

27 นางสาว วรรณนิษา  สงวนศักดิ์ ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 20

28 นางสาว วรรณภรณ  คํามา ม.6 โรงเรียนหนองสังขวิทยายน 20

29 นางสาว วรรณวิษา  จารนัย ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 15

30 นางสาว วรรณษา  ทวยมาตร ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 16

31 นางสาว วรรณษา กลอนคางพลู ม.6 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 8

32 นางสาว วรรณิดา  พรเสมา ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 14

33 นางสาว วรรณิษา  นาลาด ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 21

34 นางสาว วรรวิสา  วงษลา ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 44

35 นางสาว วรรัตน   รัตนการ ม.6 โรงเรียนสามหมอวิทยา 18

36 นางสาว วรฤทัย  มงคล ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 14

37 นางสาว วรเลขา  ภิรมยกิจ ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 24

38 นาย วรวุฒิ  โสโพธิ์ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

39 นาย วรัญทร  วรรณพงษ ม.5 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 20

40 นางสาว วรัทยา  เกณพล ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 23
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คะแนน

1 นางสาว วรางคณา  พันธุธรรม ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 23

2 นางสาว วราทิพย  พินิจกุล ม.5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 13

3 นางสาว วราภรณ  ประเสริฐชัย ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

4 นางสาว วราภรณ  หูชัยภูมิ ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

5 นาย วรายุทธ  ศรสีุภาพ ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 28

6 นาย วรายุทธ  อองมา ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 22

7 นางสาว วรารัตน   ดวงมณี ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 18

8 นางสาว วรารัตน  คําขาว ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 18

9 นาย วริทธิ์  โชคบัณฑิต ม.5 โรงเรียนบานแทนวิทยา  13

10 นาย วรินทร  หมื่นทัศน ม.6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 13

11 นางสาว วรินทร ชนะศักดิ์ ม.4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 19

12 นางสาว วริศรา  จันสีหา ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 19

13 นางสาว วริศรา  ทองดี ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

14 นางสาว วริศรา  มุงลือ ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 14

15 นางสาว วริศรา  แวงชัยภูมิ ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 15

16 นางสาว วริศรา  สมนาแซง ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 14

17 นาย วสันต  แสนประเสริฐ ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 16

18 นาย วัชรพงษ  ทานอก ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

19 นาย วัชรากร  ออนสุวรรณ ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 31

20 นางสาว วัชราพร  ยนตชัย ม.4 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 11

21 นางสาว วัชโรบล   โอดพัฒ ม.5 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 16

22 นาย วัฒนะ  อัตลา ม.4 โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา 13

23 นางสาว วันนิดษา  สรอยสน ม.4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 14

24 นางสาว วันนิสา  เกษนอก ม.4 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 0

25 นางสาว วันวิสา   คงวงค ม.6 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 18

26 นางสาว วัลวรี  คําศรี ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 16

27 นางสาว วาณิกา  หาญชนะ ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 32

28 นาย วายุ  ประจิตร ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 0

29 นางสาว วาสนา  ดํารงคภูมิ ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 14

30 นางสาว วาสนา  ลีขวา ม.5 โรงเรียนบานแทนวิทยา  14

31 นางสาว วาสนา ธรรมประโชต ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 18

32 นางสาว วาสิตา  เกิดสมบูรณ ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 0

33 นางสาว วาสินี  รกัษมณี ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 13

34 นางสาว วิจิตรตรา  จิตรซื่อ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 19

35 นาย วิชชุวัชร  วงศวาน ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 22

36 นางสาว วิชญาดา  ปุดังชาติ ม.5 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 17

37 นางสาว วิชญาดา พลอยประเสริฐ ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 18

38 นางสาว วิชญาพร สิงหนอย ม.6 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 20

39 นางสาว วิชุดา  เดินสันเทียะ ม.4 โรงเรียนเริงรมยวิทยาคม 12

40 นาย วิทยา เทพสุรยิ ม.6 โรงเรียนภูเขียว 0
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หองสอบที่ 36 (237) ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย



คะแนน

1 นาย วิทวิน  จําเรญิพันธ ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

2 นางสาว วินันดา  กิ่งนอก ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 21

3 นางสาว วินัสนันท  เชื้อชํานาญ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

4 นางสาว วินิดสรา  ศรพีิไล ม.6 โรงเรียนบานเขวาวิทยายน 15

5 นางสาว วิภาดา  งามดี ม.5 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 16

6 นางสาว วิภาดา  ตะโกสีย ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

7 นางสาว วิภาวรรณ  ประดับวงศ ม.6 โรงเรียนโนนครอวิทยา 0

8 นางสาว วิภาวี  สุพรม ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 20

9 นางสาว วิมลพรรณ โอมฤก ม.6 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 11

10 นางสาว วิมลสิริ  ประภากรแกวรัตน ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 23

11 นางสาว วิรญา  สิงหสวัสดิ์ ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 21

12 นางสาว วิราวรรณ ทัดทาน ม.6 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 16

13 นางสาว วิราศิณี  ลาเกิด ม.6 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 25

14 นางสาว วิลาสิณี  นอมแกว ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 19

15 นางสาว วิลาสินี  โชคบัณฑิต ม.6 โรงเรียนภูเขียว 17

16 นางสาว วิไลพร  สงวนศักดิ์ ม.5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 16

17 นาย วิวัฒน  ฤาชา ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

18 นาย วิศวกร จตุรพิธพรไชย ม.4 โรงเรียนภูเขียว 22

19 นาย วิศิษฐศักดิ์  เตียนขุนทด ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 0

20 นาย วิษณุกรณ  พลเดช ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 8

21 นาย วีรธาดา  เหินชัย ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 23

22 นาย วีรภาพ ศุภนาม ม.4 โรงเรียนบานแทนวิทยา  11

23 นาย วีรวัชร  วงษชาลี ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 16

24 นาย วีรวัต  สดศิริ ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 19

25 นาย วีรวิชญ  วิภาพุฒิเศรษฐ ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 25

26 นางสาว วีรสุดา  สอนกลอง ม.6 โรงเรียนภูเขียว 20

27 นาย วีระกุล อุดมวงษ ม.6 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 16

28 นาย วุฒิชัย  สากุล ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 10

29 นาย วุฒิชัย  เสียงใส ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 0

30 นางสาว วุฒิพร  พิสันเทียะ ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 12

31 นาย ไวทย  สมศรี ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 25

32 นางสาว ศกุนตลา  กุลแดง ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

33 นางสาว ศจี  สุรฤทธิพงศ ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 22

34 นางสาว ศดานันท  พิจิตร ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 19

35 นางสาว ศดานันท  มีอิสระ ม.5 โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา 11

36 นางสาว ศรัญญา  พรมณี ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

37 นางสาว ศรัณยพร  บัวละคร ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

38 นางสาว ศรัณยพร  ภิญโญโชค ม.6 โรงเรียนภูเขียว 27

39 นางสาว ศรัณยา  นากร ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 20

40 นางสาว ศรัณยา ดวงเวียง ม.4 โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา 11
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คะแนน

1 นางสาว ศรันยา  จันทรพิมพ ม.4 โรงเรียนโนนครอวิทยา 0

2 นางสาว ศราพร  เบาหินลาด ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 8

3 นางสาว ศรีประภา  มากดาน ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 21

4 นางสาว ศรีวกานต  ทวีชีพ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 15

5 นางสาว ศรีสุดา รองพล ม.6 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 11

6 นางสาว ศรุตา  หมอกชัย ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 19

7 นางสาว ศศิกาน  วันดี ม.6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 13

8 นางสาว ศศิกานต  ชอยเครือ ม.4 โรงเรียนภูเขียว 14

9 นางสาว ศศิกานต  วัดเมือง ม.4 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 10

10 นางสาว ศศิกานต ชวงชู ม.6 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 17

11 นางสาว ศศิกานต ทองคํา ม.6 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 16

12 นางสาว ศศิชา  เกิดดวง ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 12

13 นางสาว ศศิธร  ธงภักดี ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 21

14 นางสาว ศศิธร  สนั่นเมือง ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 12

15 นางสาว ศศิธร คําสีทา ม.4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 12

16 นางสาว ศศินา  ลองจํานงค ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 20

17 นางสาว ศศินารีรัตน  ดวงพรม ม.5 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 17

18 นางสาว ศศิประภา  ชัยพงษ ม.5 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 22

19 นางสาว ศศิประภา  ภูบุญลาภ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 11

20 นางสาว ศศิประภา ชัยโชติ ม.4 โรงเรียนภูเขียว 12

21 นางสาว ศศิประภา นาสมพงษ ม.4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 19

22 นางสาว ศศิประภา สุกฉัยยา ม.6 โรงเรียนภูเขียว 21

23 นางสาว ศศิยาภรณ  ตั้งภูมิพงษ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

24 นางสาว ศศิวรรณ  พยัคฆมะเริง ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

25 นางสาว ศศิวิมน  กอนแกว ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 12

26 นางสาว ศศิวิมล  ชอบคา ม.6 โรงเรียนหนองสังขวิทยายน 0

27 นางสาว ศศิวิมล  ชัยบุตรดี ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 0

28 นางสาว ศศิวิมล  ตั้งภูมิ ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 28

29 นางสาว ศศิวิมล  เทาทา ม.5 โรงเรียนกุดน้ําใสพิทยาคม 0

30 นางสาว ศศิวิมล  ภิรมยศรี ม.5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 17

31 นางสาว ศศิวิมล  เมืองเกตุ ม.4 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 16

32 นางสาว ชลสมิตตา  ดาวดอน ม.5 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 20

33 นาย ศักดินนท  ราชบุรี ม.4 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 16

34 นาย ศักรินทร  ทบประดิษฐ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 19

35 นาย ศาสตรา  ไพศาลธรรม ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

36 นาย ศาสตรา  วิลาวรรณ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 15

37 นางสาว ศิญาภร  ใจเอ้ือ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 21

38 นางสาว ศินิทรา  มีสําราญ ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 16

39 นางสาว ศิปะศินีย  อรณุโรจน ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

40 นางสาว ศิรประภา  จันทรนัย ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 20
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คะแนน

1 นาย ศิรพัศ  พลมณี ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 0

2 นาย ศิรภัทร  ทองสกุล ม.5 โรงเรียนปญจดี 16

3 นางสาว ศิราณี  ประครองญาติ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

4 นางสาว ศิริกัญญา  ชํานาญกุล ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 15

5 นางสาว ศิริกัญญา  มังคะรุดร ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 23

6 นางสาว ศิริกาญจน ตันติวัฒน ม.6 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 13

7 นางสาว ศิริขวัญ เคนาโนนครอ ม.6 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 13

8 นางสาว ศิริฉาย  พันธแกน ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 26

9 นางสาว ศิริญาภรณ   กองศรี ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 14

10 นางสาว ศิรินทรา  คํากลอง ม.5 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 14

11 นางสาว ศิรินภา  แซก้ี ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 0

12 นางสาว ศิรินันท  ศรีชมชื่น ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 13

13 นางสาว ศิรินาถ  คุมหมู ม.4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 16

14 นางสาว ศิริประภา  โรมรัน ม.4 โรงเรียนกุดน้ําใสพิทยาคม 0

15 นางสาว ศิริพร สิงหลา ม.6 โรงเรียนภูเขียว 9

16 นางสาว ศิริมล  ผลประเสริฐ ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 12

17 นางสาว ศิริมา  แทนสันเทียะ ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 28

18 นางสาว ศิริยาณี  วิจิตรจันทร ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 22

19 นางสาว ศิริรัตน  ชัยเพชร ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 20

20 นางสาว ศิริรัตน  โชคบัณฑิต ม.6 โรงเรียนสระพังวิทยาคม 13

21 นางสาว ศิริรัตน   ออนอุทัย ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

22 นางสาว ศิริลักษณ  เงินงอก ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 22

23 นางสาว ศิริลักษณ  พลรักษา ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 21

24 นางสาว ศิริวิภา  นารักษ ม.4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 16

25 นางสาว ศิวนันท  คลังชํานาญ ม.5 โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา 19

26 นางสาว ศิวลักษณ  พลเห้ียมหาญ ม.5 โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา 0

27 นางสาว ศิวาพร  แนวโอโล ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 27

28 นางสาว ศุนิสา  กุมภาว ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 18

29 นาย ศุภกร  ทางชัยภูมิ ม.6 โรงเรียนภูเขียว 18

30 นาย ศุภกร  ลาน้ําเที่ยง ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 19

31 นาย ศุภกร  วันทะมาต ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 13

32 นาย ศุภกิจ  ถานะพิม ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

33 นาย ศุภชัย  ทรงชัย ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 20

34 นาย ศุภชัย  นากร ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

35 นางสาว ศุภธิดา  บุญหรรษา ม.5 โรงเรียนบานแทนวิทยา  16

36 นางสาว ศุภภร ภิรมยกิจ ม.6 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 12

37 นาย ศุภศาสตร  อาจอนงค ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 24

38 นาย ศุภสิทธ์ิ  โนตสุภา ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 19

39 นางสาว ศุภสิริ  เกื้อกูล ม.4 โรงเรียนขอนแกนวิทยายน 17

40 นางสาว ศุภัชญา  กลาสงคราม ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 11

หองสอบที่ 39 (315) ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
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คะแนน

1 นางสาว ศุภัชญา  บัวใหญ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 16

2 นางสาว ศุภัฐธิชา  นารี ม.6 โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี 15

3 นางสาว ศุภัทรศิร ิ อุดมพร ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

4 นางสาว ศุภากร ศรวีิลัย ม.6 โรงเรียนภูเขียว 22

5 นาย ศุภานน  โทมน ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

6 นางสาว ศุภานันท  จันทรพิมพ ม.6 โรงเรียนโนนครอวิทยา 0

7 นางสาว ศุภาพิชญ มหาสุทธิพันธุ ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 13

8 นาย เศรษฐวุธ  ขวาไทย ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 25

9 นางสาว สตรรัีตน  ธงสันเทียะ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 13

10 นางสาว สมฤทัย  จิตรสีดา ม.6 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 19

11 นางสาว สมัชญา  โอบออม ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 18

12 นาย สรณัฐ  วงคคําจันทร ม.4 โรงเรียนบานแทนวิทยา  12

13 นาย สรธัญ  รกัษาภักดี ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 10

14 นางสาว สรัลชนา  คุณสมบัติ ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 13

15 นางสาว สรัลชนา  หมอกชัย ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 35

16 นางสาว สรัลพร  ชนะหาญ ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 21

17 นางสาว สราสินี  แสงจันทรศรี ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 22

18 นางสาว สโรชา  นิยมชัย ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 0

19 นางสาว สลิลทิพย ทันเทพ ม.6 โรงเรียนภูเขียว 0

20 นางสาว สวรรยา  ทรงสุข ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 0

21 นางสาว สวรส  ภิรมยกิจ ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 23

22 นางสาว สวรินทร  ทัพสุริย ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

23 เด็กชาย สวัจฉัตว  เพียงปราชญ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 20

24 นางสาว สสิธร คําทองสุข ม.4 โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา 14

25 นาย สหภาพ  ปะวะโค ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 15

26 นาย สหรฐั ขวัญกุล ม.6 โรงเรียนภูเขียว 0

27 นาย สหรถั  นพวัฒน ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 16

28 นางสาว สัตตบรรณ พาเกานอย ม.4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 17

29 นางสาว สัตติยา  พากสะ ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 17

30 นาย สันต  สัญญาอริยาภรณ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 14

31 นาย สันติภูมิ  แสงจัตุรัส ม.4 โรงเรียนโนนครอวิทยา 15

32 นางสาว สาธิดา  บุญแจด ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 15

33 นางสาว สาธิตา  บุญแจด ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

34 นางสาว สายชล  ตะโกสีย ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 21

35 นางสาว สายธารทิพย  ปนสกุล ม.6 โรงเรียนบานเขวาวิทยายน 18

36 นางสาว สายฝน  จําปาทอง ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 24

37 นางสาว สายฝน  ชัยยุทธ ม.6 โรงเรียนบานเขวาวิทยายน 19

38 นางสาว สาริศา  บุษบงก ม.5 โรงเรียนภูเขียว 16

39 นางสาว สาวิตรา  พากูล ม.4 โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี 16

40 นางสาว สาวิตรี   ศรีสกุล ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0
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หองสอบที่ 40 (316) ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย



คะแนน

1 นางสาว สาวิตรี  ดวงบุตรดี ม.6 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0

2 นางสาว สาวิตรี  เนืองนี ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 14

3 นางสาว สิดาพร  พรมออน ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 14

4 นาย สิทธิพล  บัวชมภู ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 21

5 นางสาว สินีนาฏ ขวดเขียว ม.6 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 15

6 นาย สิรภพ  เจรญิคุณ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 19

7 นาย สิรภพ  ศรีไตรภพ ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 21

8 นาย สิรภัทร  วิลาทัน ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

9 นาย สิรภัทร  เหลาอุตร ม.5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 13

10 นาย สิรวิชญ  คําเบาเมือง ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 14

11 นาย สิรวิชญ  พิทักษวาป ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 19

12 นางสาว สิรสา  ประสานศักดิ์ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

13 นางสาว สิรามล ระบุตร ม.6 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 12

14 นางสาว สิริกร  การนิตย ม.4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 22

15 นางสาว สิริกัญญา  สารมะโน ม.6 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 14

16 นางสาว สิริกัลยา  แสงประเสริฐ ม.5 โรงเรียนหนองสังขวิทยายน 16

17 นางสาว สิริกัลยา  อุรสิรกิุล ม.6 โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา 14

18 นางสาว สิริกานต  กมลชวง ม.5 โรงเรียนสระพังวิทยาคม 13

19 นางสาว สิริขจร  พงษศิริ ม.5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 0

20 นางสาว สิรินยา  ศรีคําเวียง ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

21 นางสาว สิรินรตัน  ผางคํา ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

22 นางสาว สิรินรตัน  มีหาฤทธิ์ ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 15

23 นางสาว สิริมล  วรรณโส ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 16

24 นางสาว สิริยากร  ขอดคํา ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 15

25 นางสาว สิริยากร  คํายา ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 18

26 นางสาว สิริยากร  ดีพรม ม.5 โรงเรียนบานแทนวิทยา  18

27 นางสาว สิริยากร  ประทุมฝาง ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

28 นางสาว สิริยากร  มิตรชอบ ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 13

29 นางสาว สิริรักษ  ประเสริฐสกุลไชย ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 15

30 นางสาว สิริรัตน มีวุฒิ ม.6 โรงเรียนภูเขียว 0

31 นาย สิริราช  พยัคศรี ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 18

32 นางสาว สิริวรรณ  จันมา ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

33 นาย สิริศักดิ์  เถิงเพ็งพันธ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

34 นางสาว สิรีธร  ทองแยม ม.5 โรงเรียนภูเขียว 17

35 นางสาว สิโรชา  ชํานาญหมู ม.6 โรงเรียนภูเขียว 21

36 นางสาว สุกรรณิกา พานทอง ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 18

37 นางสาว สุกฤตา  หาญแรง ม.5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 0

38 นางสาว สุกษมา  พิมสิม ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 15

39 นางสาว สุกัญญา  นาราษฏร ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 0

40 นางสาว สุกัญญา  พรประไพ ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 22

รายชื่อนักเรียนเขาสอบแขงขัน Chaiyaphum Chemistry Test 2022 

หองสอบที่ 41 (333) ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย



คะแนน

1 นางสาว สุกัญญา  สุขา ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 18

2 นางสาว สุกัญญา  หงสขุนทด ม.6 โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี 16

3 นางสาว สุกัญญา เที่ยงโคตร ม.4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 14

4 นางสาว สุกัลยา ปวงประชัง ม.6 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 18

5 นางสาว สุขกมล  กุลสุวรรณ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 27

6 นางสาว สุขิตา  ปราบวิชิต ม.6 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 24

7 นางสาว สุจิตรา   มูลมณี ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

8 นางสาว สุจิตรา  วิเชียรพันธุ ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 16

9 นางสาว สุจิตรา วิญญายงค ม.6 โรงเรียนโนนกอกวิทยา 19

10 นางสาว สุชนิดา  นันทวิริยาภรณ ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 20

11 นางสาว สุชาดา  ซาไข ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

12 นางสาว สุชาดา  อุดทาโกสม ม.5 โรงเรียนสระพังวิทยาคม 6

13 นางสาว สุชานัน ตันติเวชยานนท ม.6 โรงเรียนภูเขียว 0

14 นางสาว สุชานันท  ตอพันธ ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 29

15 นางสาว สุชานันท  บรรเจิดตระกูล ม.4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 20

16 นางสาว สุชานาถ  ชัยศัตรา ม.4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 16

17 นางสาว สุชาวดี  ชาติสงา ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 12

18 นางสาว สุชิรา  เกตุขุนทด ม.6 โรงเรียนบานเขวาวิทยายน 13

19 นางสาว สุชิราภรณ ดอนกระโทก ม.5 โรงเรียนภูเขียว 17

20 นางสาว สุฑาทิพย  ถิ่นสมุทร ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

21 นางสาว สุฑาทิพย  บํารงุเชื้อ ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 24

22 นาย สุณัชพล  โชคสวัสดิ์ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 13

23 นางสาว สุดารัตน  เข็มผง ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 19

24 นางสาว สุดารัตน  ศรีรักษา ม.5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 0

25 นางสาว สุดารัตน  สาสิม ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 17

26 นางสาว สุทธาภา พรมมี ม.6 โรงเรียนภูเขียว 18

27 นางสาว สุทธิดา  งูพิมาย ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 13

28 นางสาว สุทธิดา  ชมพุด ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

29 นางสาว สุทัศทรา  พรหมสิทธิ์ ม.6 โรงเรียนหนองสังขวิทยายน 10

30 นาย สุทิวัส  นรินจันทร ม.6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 13

31 นางสาว สุธามาศ  คือพันดุง ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 13

32 นางสาว สุธาสินี  คําพยา ม.5 โรงเรียนสระพังวิทยาคม 18

33 นางสาว สุธาสินี  ปนประสม ม.4 โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา 19

34 นางสาว สุธาสินี  ปนวิเศษ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 14

35 นางสาว สุธาสินี  เริ่มสูงเนิน ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 30

36 นางสาว สุธาสินี  วานิชศุภชัย ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 27

37 นางสาว สุธาสินี  ศิริภูมิ ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 24

38 นางสาว สุธิดา  เชยชม ม.4 โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา 12

39 นางสาว สุธิดา  นาโควงค ม.5 โรงเรียนกุดน้ําใสพิทยาคม 0

40 นางสาว สุธิดา  มูลขุน ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0
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1 นางสาว สุธินี ภูพิรมย ม.6 โรงเรียนภูเขียว 15

2 นางสาว สุธินี แฮนหลุน ม.6 โรงเรียนภูเขียว 17

3 นางสาว สุนิตตรา แดงสกุล ม.6 โรงเรียนภูเขียว 16

4 นางสาว สุนิตา  บําขุนทด ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 17

5 นางสาว สุนิษา  แมนศรี ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 10

6 นางสาว สุนียารัตน  สรางนานอก ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

7 นางสาว สุประวีณ  พรมพยอม ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 12

8 นางสาว สุพพัตรา มีดินดํา ม.6 โรงเรียนภูเขียว 14

9 นางสาว สุพรรณกัลยา ขันแข็ง ม.6 โรงเรียนภูเขียว 13

10 นางสาว สุพรรษา  วิลัยวงษ ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 10

11 นางสาว สุพรรษา คูนา ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 9

12 นาย สุพศิน  บรรณการกิจ ม.6 โรงเรียนภูเขียว 18

13 นางสาว สุพัตรา  แนนอุดร ม.6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 18

14 นางสาว สุพัตรา  สุรภิาพ ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 16

15 นางสาว สุพัตรา สุหญานาง ม.4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 9

16 นางสาว สุพิชชา  มีดวง ม.5 โรงเรียนภูเขียว 13

17 นาย สุภฉัตร  โรจนเรืองไร ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

18 นาย สุภชีพ เหงาขามปอม ม.4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 16

19 นางสาว สุภัชชา  ใยทร ม.5 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 22

20 นางสาว สุภัตรา   นอกตะแบก ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 16

21 นางสาว สุภัตรา  ปะทิ ม.6 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 18

22 นางสาว สุภัทรทรา  เบียดขุนทด ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 20

23 นางสาว สุภัทรา  สวางจิตร ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 16

24 นางสาว สุภัสสรา  ตอพันธุ ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 21

25 นางสาว สุภาพร  คุมหมู ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 20

26 นางสาว สุภาวดี ดวงจันสี ม.6 โรงเรียนภูเขียว 22

27 นางสาว สุภาวดี ปลั่งกลาง ม.6 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 21

28 นางสาว สุมิตรตา  บุญวิจิตร ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 20

29 นางสาว สุมิตรา  เกยสุวรรณ ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 22

30 นางสาว สุมิตา  ยิ่งกลา ม.6 โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี 14

31 นาย สุรเกียรติ  เคนมา ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 21

32 นางสาว สุรภา  จงชิดกลาง ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 22

33 นาย สุรเสน  เบี้ยกระโทก ม.6 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 15

34 นางสาว สุรัตนธิดา  เมืองราช ม.4 โรงเรียนบานแทนวิทยา  21

35 นางสาว สุรางคนา  ปลองพุดซา ม.5 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 19

36 นางสาว สุรีดา  มัดจุปะ ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 20

37 นางสาว สุรียมาศ  แกวพรม ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

38 นางสาว สุรีรัตน  วันสูง ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 9

39 นางสาว สุวรรณธารา  ตรีวัฒนานนท ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

40 นาย สุวรรณภูมิ  เดือนศรี ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17
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1 นางสาว สุวิชญา สุโข ม.5 โรงเรียนภูเขียว 22

2 นางสาว สุวิมล  แจมแสง ม.4 โรงเรียนภูเขียว 14

3 นาย สุวิลักขณ  สิงหอุดม ม.6 โรงเรียนหนองสังขวิทยายน 0

4 นางสาว เสาวณิต  ฟองฟุง ม.5 โรงเรียนหนองสังขวิทยายน 23

5 นางสาว เสาวณีย  หาญบัว ม.6 โรงเรียนโนนกอกวิทยา 16

6 นางสาว เสาวลักษณ  คามวัลย ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 20

7 นางสาว แสนรัก  เงินจัตุรัส ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 23

8 นางสาว แสนรัก มิ่งภูเขียว ม.6 โรงเรียนภูเขียว 0

9 นางสาว โสภิดา  กุลจันทร ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 21

10 นางสาว โสภิตจรรยา  สังขทอง ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 18

11 นางสาว โสภิตนภา  โชคเหมาะ ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 14

12 นางสาว โสภิตา  งาคชสาร ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 13

13 นางสาว โสภิตา  สุขสงวน ม.6 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 12

14 นางสาว โสรยา โชคคูณ ม.4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 0

15 นางสาว หทัยกาญจน หารอาวุธ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

16 นางสาว หทัยชนก  คงสมบัติ ม.5 โรงเรียนภูเขียว 13

17 นางสาว หทัยภัทร ทูลแกว ม.6 โรงเรียนภูเขียว 19

18 นางสาว หนึ่งฤทัย พุฒนาวงค ม.6 โรงเรียนโนนกอกวิทยา 17

19 นาย หิรัญนนท  มิลินคณาพัฒน ม.5 โรงเรียนปญจดี 21

20 นางสาว เหมือนฝน  กางสุวรรณ ม.5 โรงเรียนบานแทนวิทยา  19

21 นางสาว ไหมแกว  สิงหเหม ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 13

22 นาย องศา  นาเพีย ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 14

23 นาย อชิตะ  แซลิ้ม ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

24 นางสาว อชิรญา  รัตนวิมล ม.4 โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา 16

25 นางสาว อชิรญาณ  มาตยนอก ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 20

26 นางสาว อชิรญาณ  อินนอก ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 14

27 นาย อชิรวิทย  ทองดี ม.5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 0

28 นางสาว อติกานต  ตันดี ม.6 โรงเรียนโนนครอวิทยา 0

29 นาย อติยะ  ยะลา ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 11

30 นางสาว อทิตยา  คําบุญเรือง ม.5 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 24

31 นางสาว อทิติญา  ลาภเกิด ม.5 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 26

32 นาย อธิพจน พลายเนาว ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 6

33 นางสาว อนงคนาฏ  ปลัดสังข ม.6 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 18

34 นางสาว อนัญญา  จันทรพันธ ม.6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 25

35 นางสาว อนันญา  รอญยุทธ ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 20

36 นาย อนันดา  หมูโสภิญ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 13

37 นาย อนันต  ยอดวงษ ม.6 โรงเรียนบานเขวาวิทยายน 19

38 เด็กชาย อนันตโชค  สอนชัยภูมิ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 19

39 นาย อนันททวีป  จิตกุศล ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 20

40 นาย อนิวัฒน ชางเกวียนดี ม.6 โรงเรียนภูเขียว 0
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คะแนน

1 นาย อนุชา  มหาโยธี ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

2 นางสาว อนุรดี พ่ึงกุศล ม.6 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 9

3 นาย อนุรักษ  แทนลา ม.5 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 11

4 นางสาว อนุศรา  วิจิตรจันทร ม.6 โรงเรียนหนองสังขวิทยายน 0

5 นาย อนุสรณ รินกระโทก ม.4 โรงเรียนภูเขียว 18

6 นางสาว อภัชญานันท กุยวาป ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 19

7 นางสาว อภัสราพร  สีหานู ม.6 โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา 14

8 นางสาว อภิชญา  คุณประทุม ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 9

9 นางสาว อภิชญา  เรืองจิตต ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 0

10 นางสาว อภิชนันท  เก่ืองกระโทก ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 15

11 นางสาว อภิญญา  เปรี้ยวกุดเราะ ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 21

12 นางสาว อภิญญา  ลครพล ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

13 นางสาว อภิญญา  สุระมรรคา ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 17

14 นางสาว อภิญญา  อาสาสู ม.5 โรงเรียนภูเขียว 20

15 นางสาว อภิญญา สิงหคํา ม.6 โรงเรียนภูเขียว 0

16 นาย อภินันท  คบมิตร ม.4 โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา 11

17 นางสาว อภิรดา  จิรเกษมสุข ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

18 นาย อภิรักษ  เมฆะวงศ ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 22

19 นาย อภิรักษ  สิทธิเนตร ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 14

20 นาย อภิรักษ  สีดํา ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 24

21 นาย อภิรักษ พลชาลี ม.6 โรงเรียนโนนกอกวิทยา 24

22 นาย อภิรัตน  ชํานาญ ม.5 โรงเรียนหนองสังขวิทยายน 0

23 นางสาว อภิรัตน ปญญาไว ม.6 โรงเรียนภูเขียว 15

24 นาย อภิลักษณ  ทองเทพ ม.6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 24

25 นางสาว อภิษฎา  เหลาทอง ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 28

26 นางสาว อภิสรา  เวียงดินดํา ม.6 โรงเรียนภูเขียว 18

27 นาย อภิสิทธิ์  สีดํา ม.5 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 26

28 นางสาว อมริศา ใจไว ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 15

29 นางสาว อมิตา  ดวงดี ม.6 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0

30 นางสาว อรนิภา  ภูงามดี ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 0

31 นางสาว อรนิภา เนตรแกว ม.4 โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา 0

32 นางสาว อรปรยีา  กาลเขวา ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 19

33 นางสาว อรปรยีา  เนาวนนท ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 24

34 นางสาว อรปรยีา  ประชามอญ ม.5 โรงเรียนบานแทนวิทยา  14

35 นางสาว อรปรยีา  มงคลพงษ ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 29

36 นางสาว อรปรยีา  เลขาโชค ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 12

37 นางสาว อรปรยีา  สิงหเทพ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

38 นางสาว อรยา  ภิรักษา ม.5 โรงเรียนหนองสังขวิทยายน 13

39 นาย อรรควิช  ศรสิทธิ์ ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 0

40 นาย อรรถพร  เหมาะจูม ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 14

รายชื่อนักเรียนเขาสอบแขงขัน Chaiyaphum Chemistry Test 2022 

หองสอบที่ 45 (337) ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย



คะแนน

1 นาย อรรถสิทธิ์ ครองเคหัง ม.6 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 20

2 นางสาว อรวภา  แสดงคุณ ม.6 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 12

3 นางสาว อรวรรณ  พุงสวรรณ ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 16

4 นางสาว อรวรรณ  มนตรี ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 0

5 นางสาว อรวรรณ  อารีแจม ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 19

6 นางสาว อรวรรณยา  เรืองศรี ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 13

7 นางสาว อรวรรยา   อมรชัยกุล ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 33

8 นางสาว อรษา  ธรรมปญญา ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

9 นางสาว อรอนงค บํารุงทรัพย ม.6 โรงเรียนภูเขียว 13

10 นางสาว อรอุมา  ชาวบัวใหญ ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 15

11 นางสาว อรญัญา  ไกรรตัน ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 16

12 นางสาว อรญัญา  คามกระสบ ม.6 โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา 22

13 นางสาว อรยิพร  งามชัยภูมิ ม.6 โรงเรียนสามหมอวิทยา 15

14 นางสาว อรศิรา  เอกแสง ม.5 โรงเรียนบานแทนวิทยา  21

15 นางสาว อรษิา เปยะกัง ม.5 โรงเรียนภูเขียว 16

16 นางสาว อรสิรา  คิดเห็น ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 17

17 นางสาว อรสิรา  งวดชัย ม.5 โรงเรียนบานเขวาวิทยายน 24

18 นางสาว อรสิรา  เลื่อนชัยภูมิ ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 18

19 นางสาว อรสิา  งอกนาวัง ม.5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 12

20 นางสาว อรสิา  เฒาบุดสี ม.6 โรงเรียนสระพังวิทยาคม 19

21 นางสาว อรสิา  เศษดา ม.5 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 18

22 นางสาว อรสิา โสนอก ม.6 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 21

23 นางสาว อรชุิดา ผองแผว ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 17

24 นางสาว อลิษา  ภานุมาตย ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 0

25 นางสาว อลิสดา  รอดสีเสน ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 15

26 นางสาว อลิสา  ครองปญญา ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

27 นางสาว อลิสา  ทาโพธิ์ ม.6 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 17

28 นางสาว อลิสา เกษมสุข ม.6 โรงเรียนโนนกอกวิทยา 12

29 นาย อัครชัย  เดชะ ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 23

30 นางสาว อัครณี  ผองใส ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

31 นาย อัครพนธ  ทองสายออ ม.6 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 17

32 นาย อัครพนธ  ปาโส ม.6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 13

33 นางสาว อังคณา  เวียงชัยภูมิ ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

34 นางสาว อัจฉราภรณ  แดงพรม ม.4 โรงเรียนบานแทนวิทยา  15

35 นางสาว อัญชิษฐา นอกสระ ม.6 โรงเรียนโนนกอกวิทยา 13

36 นางสาว อัญชิสา  แกวศรีบุตร ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

37 นางสาว อัญชิสา  ขึขุนทด ม.4 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 0

38 นางสาว อัญชิสา  อินทะปญญา ม.5 โรงเรียนบานแทนวิทยา  16

39 นางสาว อัญธิกา ซิ่วนัส ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 18

40 นางสาว อัฐภิญญา  บุตตะโยธี ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 23
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คะแนน

1 นางสาว อัยลัดดา  ทวีจิตร ม.5 โรงเรียนจัตุรสัวิทยาคาร 16

2 นางสาว อัศจินันท  รตันดี ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 18

3 นางสาว อัษฎารัตน  ปานชาลี ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

4 นาย อัษฎาวุธ  เกษแกว ม.5 โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี 9

5 นางสาว อาจาลญา โชคเจริญ ม.4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 18

6 นาย อาชิตะ  ชาสอนตา ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 13

7 นางสาว อาชิรยา  พยุงศักดิ์วิจิตร ม.4 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 14

8 นางสาว อาทิตกานต  หีบปสสา ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

9 นางสาว อาทิตญา  พิมรักษา ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 11

10 นางสาว อาทิตติยา  งามประเสริฐ ม.6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 0

11 นางสาว อาทิตติยา  เย็นใจ ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

12 นางสาว อาทิตยา  บุญหลาย ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 13

13 นางสาว อาทิติญา  คามตะสิลา ม.5 โรงเรียนบานแทนวิทยา  17

14 นาย อานนท  หมุยเฮบัว ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 19

15 นาย อานัส  พาคํา ม.6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 23

16 นางสาว อารดา  ขันอาสา ม.5 โรงเรียนบานแทนวิทยา  18

17 นางสาว อารยา  ขุงสันเทียะ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

18 นางสาว อารยา พิมดีด ม.6 โรงเรียนภูเขียว 14

19 นางสาว อารยีา  ครองพวก ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 19

20 นางสาว อารยีา  หาญชัย ม.6 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 11

21 นางสาว อารรัีตน  ปนสุวรรณ ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 19

22 นางสาว อาลิษา  ติ๊บเหล็ก ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 20

23 นาย อิทธิ  ธาตุรกัษ ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 13

24 นาย อิทธิชัย  คํามา ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

25 นางสาว อินทิรา  จันมี ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 12

26 นางสาว อินทิรา  ไฝชัยภูมิ ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 15

27 นางสาว อินทิรา  ศรวีงศชัย ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

28 นางสาว อินธิรา  แสงบัลลังค ม.6 โรงเรียนบานเขวาวิทยายน 16

29 นาย อิสระ  เอ่ียมศรี ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

30 นางสาว อิสริยา  ฉลองภูมิ ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 16

31 นางสาว อิสริยาภรณ  คชพันธ ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 17

32 นางสาว อิสริยาภรณ ดอนวิไทย ม.5 โรงเรียนภูเขียว 15

33 นางสาว อุมากร   จิตรรื่น ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 15

34 นางสาว อุมากร  เย็นชีพ ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 16

35 นางสาว อุรชา  ชุมพะลัย ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 23

36 นางสาว อุไรพร  ทองดี ม.4 โรงเรียนหนองสังขวิทยายน 0

37 นางสาว อุษณียากรณ โคตรโนนกอก ม.6 โรงเรียนโนนกอกวิทยา 15

38 นาย เอกกร  ขามจัตุรัส ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 8

39 นาย เอกรินทร แซเตียว ม.6 โรงเรียนภูเขียว 0

40 นาย เอกฤทธิ์  ฝาชัยภูมิ ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 15

หองสอบที่ 47 (442) ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย

รายชื่อนักเรียนเขาสอบแขงขัน Chaiyaphum Chemistry Test 2022 



คะแนน

1 นาย เอกลักษณ  ผาสุก ม.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 0

2 นาย เอกหิรัญ  ปาปะเขา ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

3 นางสาว มนฤดี มานะมาศ ม.5 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 17

4 นางสาว เอมมิกา  พูนเกษม ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 17

5 นางสาว เอมมิกา  ลักษณาภิรมย ม.4 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 16

6 นางสาว เอมมิกา  ลีดี ม.4 โรงเรียนเริงรมยวิทยาคม 17

7 นางสาว เอมอร  โฆธิพันธุ ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 15

8 นางสาว มลฤดี โพธิ์ศรี ม.5 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 16

9 นางสาว เอเลน  หทัยชนก  อุตะมะ ม.5 โรงเรียนภูเขียว 16

10 นางสาว เอวิกา  จอมทลักษ ม.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 15

11 นาย ไอศูรย  บุญพิทักษ ม.6 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 17

12 นางสาว สุชาวดี แสงเดือน ม.6 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 0

13 นางสาว ปะกะตัง  ชัยจักร ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 19

14 นางสาว ชญานิศ แพงไธสง ม.6 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 0

15 นางสาว อันธิยาภัทร  เตชะธนสารสมบัติ ม.5 โรงเรียนปญจดี 50

16 นางสาว เพ็ญนภา  เทียมไธสงค ม.5 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 10

17 นาย เอเชีย  ชูหนองทอน ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 18

18 นางสาว ปทิตา โสภาเพชร ม.5 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 16

19 นางสาว ฐานิตา บํารุงญาติ ม.5 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 11

20 นางสาว ธารทิพย  ชานกระโทก ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 21

21 นางสาว ภาณุวัฒน ศรีสุข ม.5 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 10

22 นางสาว ณัฐิดา คําตะเพชร ม.5 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 0

23 นางสาว รุงนภา ประทีปเมือง ม.5 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 19

24 นางสาว ศรัญญา  อุดมดี ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

25 นางสาว อาริยาพัชร เตชะธนสารสมบัติ ม.5 โรงเรียนปญจดี 36

26 นางสาว กนกวรรณ  นาโพธิ์ ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 16

27 นางสาว ชนกิานต  บัวบาน ม.4 โรงเรียนปญจดี 20

28 นางสาว ชินภรณ  มะลิงาม ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 23

29 นาย อุดมโชค ชัยประสิทธ์ิ                           ม.5 โรงเรียนปญจดี 18

30 นางสาว ณิชากร  นนทะนํา ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 15

31 นางสาว ชยุดา หาญเเรง ม.6 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 0

32 นางสาว เอมิตรา  พิคามินทร ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 22

33 นางสาว นริศรา  สีคะปสสะ ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 21

34 นางสาว ณัฐกฤตา หิรัญวรรณ ม.4 โรงเรียนปญจดี 21

35 นางสาว เมทนี  จริยานันทกุล ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

36 นางสาว ประภาศรี  กัณหะสุต ม.6 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 0

37 นาย ปณชัย  จอสูงเนิน ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 16

38 นาย อชิรวัชณ  เตชะธนสารสมบัติ ม.4 โรงเรียนปญจดี 23

39 นางสาว ณิชา  ลาน้ําเที่ยง ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 26

40 นางสาว มนฑาทิพย ทองนาค ม.6 โรงเรียนสุรวิวัฒน มทส 48
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คะแนน

1 นางสาว กรทิชา  มุขดา ม.6 โรงเรียนแกงครอวิทยา 0

2 นางสาว อลิสา  ทานะสุข ม.6 โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา  12

3 นางสาว วนัชพร  ชาวนาฮี ม.6 โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา 14

4 นาย ณัฐพล  ลาโม ม.4 โรงเรียนแกงครอวิทยา 12

5 นางสาว เม็ดเงิน  สอนสี ม.5 โรงเรียนแกงครอวิทยา 17

6 นางสาว อินทิรา  อินทรสงค ม.5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 19

7 นางสาว รินรดา  ชัยนา ม.5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 18

8 นางสาว ญาณิศา  กันยาทอง ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 16

9 นางสาว ตนขาว  ผาสม ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 18

10 นางสาว ภัดพสุตม  โลสุวรรณ ม.4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 18

11 นาย ภูวเดช  โพธิ์เงนิ ม.4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 15

12 นางสาว กัญญารัตน  ฤทธิตา ม.5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 18

13 นางสาว จันจิรา  ตาปราบ ม.5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 18

14 นางสาว จุฑารัตน  มานอก ม.5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 14

15 นางสาว ธัญวรัตน  บัวชม ม.5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 12

16 นางสาว ศิริพร  ไพศาลธรรม ม.5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 10

17 นางสาว อมลวรรณ  โคตรศรีเมือง ม.5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 13
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