
เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน(100) ลําดับท่ี ระดับมาตรฐาน หมายเหตุ

10641 นางสาวณัฐพร ตระกูลพรหม ม.6 แกงครอวิทยา 94 1 เหรียญทอง

10688 นายธนกร ทวีชีพ ม.6/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 90 2 เหรียญทอง

10689 นายยงวิทย จานมาตร ม.6/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 88 3 เหรียญทอง

10707 นายสิรวิชญ วุฒิพิริยะอังกูร ม.5/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 88 3 เหรียญทอง

10642 นายทนุ หิรัญเกิด ม.6 แกงครอวิทยา 86 5 เหรียญทอง

10644 นายวัชรวิชญ วงศวาน ม.6 แกงครอวิทยา 86 5 เหรียญทอง

10699 นายณัฐพงษ ฐานวิเศษ ม.5/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 84 7 เหรียญทอง

10639 นายทศพร เหลาคนคา ม.6 แกงครอวิทยา 78 8 เหรียญเงิน

10578 นางสาวจารุวรรณ ชํานาญ ม.6/1 บานแทนวิทยา  76 9 เหรียญเงิน

10698 นายณัฐ ภัทรพงศสินธุ ม.5/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 74 10 เหรียญเงิน

10708 นางสาวอริสรา ศรีคุณโน ม.5/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 74 10 เหรียญเงิน

10645 นายจิรเมธ แผนเงิน ม.6 แกงครอวิทยา 72 12 เหรียญเงิน

10692 นางสาวอัจฉริยาพร พรหมนอก ม.6 ชัยภูมิภักดีชุมพล 72 12 เหรียญเงิน

10649 นายกฤษณพันธุ นกชัยภูมิ ม.5 แกงครอวิทยา 68 14 เหรียญทองแดง

10694 นายครองรัฐ งานจัตุรัส ม.6 ชัยภูมิภักดีชุมพล 68 14 เหรียญทองแดง

10695 นายธนกฤต ชายทวีป ม.6 ชัยภูมิภักดีชุมพล 66 16 เหรียญทองแดง

10682 นายฐาปนพงศ ชัยเสนา ม.4 แกงครอวิทยา 64 17 เหรียญทองแดง

10718 เด็กชายกานต แกวหานาม ม.3/13 ชัยภูมิภักดีชุมพล 64 17 เหรียญทองแดง

10220 นางสาวหทัยกานต บรรเทิงใจ ม.5/12 สตรีชัยภูมิ 62 19 เหรียญทองแดง

10701 นายพิพิธพงศ คํานนท ม.5/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 62 19 เหรียญทองแดง

10705 นายสรวิชญ จันทรกระจาง ม.5/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 62 19 เหรียญทองแดง

10697 นายจัตุรัส ยศวิมลโสภา ม.5/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 60 22 เหรียญทองแดง

10700 นายนัฐพงษ สุทธิชาติ ม.5/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 60 22 เหรียญทองแดง

10002 นางสาวกนกศร มุงออมกลาง ม.6/12 สตรีชัยภูมิ 58 24 เหรียญทองแดง

10015 นางสาวเบญจพร รักษมณี ม.6/12 สตรีชัยภูมิ 58 24 เหรียญทองแดง

10223 นางสาววัชรินทร มะสันเทียะ ม.5/12 สตรีชัยภูมิ 58 24 เหรียญทองแดง

10225 นางสาวณัฐริณี ปนสันเทียะ ม.5/12 สตรีชัยภูมิ 58 24 เหรียญทองแดง

10653 นายเกียรติภูมิ นุชนุม ม.5 แกงครอวิทยา 58 24 เหรียญทองแดง

10702 นายภาคภูมิ บึดชัยภูมิ ม.5/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 58 24 เหรียญทองแดง

10717 นายปญญาวุฒิ เจริญวัฒน ม.4/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 58 24 เหรียญทองแดง

10819 นางสาวเบญญาภา สุวรรณรัตน ม.6 หนองบัวระเหววิทยาคาร 58 24 เหรียญทองแดง

10052 นายศราวุฒิ ศรฤทธิ์ ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 54 32 เหรียญทองแดง

10577 นายเจษฎางค กงจักรแกว ม.6/1 บานแทนวิทยา  54 32 เหรียญทองแดง

10648 นายสุขสันต ปนสุวรรณ ม.5 แกงครอวิทยา 54 32 เหรียญทองแดง

ประกาศผลการสอบแขงขันฟสิกส  จังหวัดชัยภูมิ  ครั้งท่ี 1

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  ประจําปการศึกษา 2558

สอบวันท่ี 30  มกราคม  2559        เวลา    13.00 - 15.00 น.
………………………………………………………………………..
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10218 นางสาวธัญยานุช ดํารงพันธ ม.5/12 สตรีชัยภูมิ 52 35 เหรียญทองแดง

10221 นางสาวปยธิดา อินทรแกว ม.5/12 สตรีชัยภูมิ 52 35 เหรียญทองแดง

10384 นางสาวฐิติชญา เทียนธวัชกุล ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 52 35 เหรียญทองแดง

10647 นายจักรกฤต จาบสันเทียะ ม.5 แกงครอวิทยา 52 35 เหรียญทองแดง

10710 นางสาวธิดารัตน โชคชวลิต ม.5/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 52 35 เหรียญทองแดง

10822 นายภานุวัฒน แสนสุพันธ ม.6 หนองบัวระเหววิทยาคาร 52 35 เหรียญทองแดง

10019 นางสาวณัฐรดา สิริวรางกูล ม.6/12 สตรีชัยภูมิ 50 41 เหรียญทองแดง

10096 นายณัฐพล คามวง ม.5/6 สตรีชัยภูมิ 50 41 เหรียญทองแดง

10219 นางสาวสาระวารี ศรีพิลัย ม.5/12 สตรีชัยภูมิ 50 41 เหรียญทองแดง

10226 นางสาวนันทชนก คุมหมู ม.5/12 สตรีชัยภูมิ 50 41 เหรียญทองแดง

10736 นางสาวสตรีวิทย   สวัสดิ์แวงดวง ม.5/9 หนองบัวแดงวิทยา 50 41 เหรียญทองแดง

10739 นายณรงคฤทธิ์  บุญสูงเนิน ม.5/8 หนองบัวแดงวิทยา 50 41 เหรียญทองแดง

10377 นางสาวอารีรัตน ลีแวง ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 48 47

10583 นางสาวทอฝน จันที ม.5/1 บานแทนวิทยา  48 47

10716 นายณภูมิ ธูปพนม ม.4/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 48 47

10383 นางสาวฐิติกานต อุนศรี ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 46 50

10581 นายวันชนะ ขาทิพยพาที ม.5/1 บานแทนวิทยา  46 50

10670 นางสาวกฤตินี พงศจันทร ม.4 แกงครอวิทยา 46 50

10018 นางสาวณัฏฐริณีย จันหินตั้ง ม.6/12 สตรีชัยภูมิ 44 53

10047 นางสาวโสภิตา ศรีจันทร ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 44 53

10097 นายภาณุวัฒน บุญหรรษา ม.5/6 สตรีชัยภูมิ 44 53

10373 นางสาววรินทร ประวิสุทธิ์ ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 44 53

10393 เด็กหญิงฐิดาพร ปองขันธ ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 44 53

10651 นางสาวสิริสุดา บุตะเขียว ม.5 แกงครอวิทยา 44 53

10652 นางสาวอริสา รังกลาง ม.5 แกงครอวิทยา 44 53

10674 นางสาวสิริกร ปะวะโค ม.4 แกงครอวิทยา 44 53

10675 นางสาวสุกัญญา จันขุนทด ม.4 แกงครอวิทยา 44 53

10841 นายปฏิภาณ โสรัจจ ม.3 ชัยภูมิภักดีชุมพล 44 53

10147 นางสาวนันทวัน    วงษทองจันทร ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 42 63

10187 นางสาวชนมชนก ชาวประทุม ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 42 63

10305 นางสาวกัญญาวีร ศรีเรือง ม.4/7 สตรีชัยภูมิ 42 63
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10341 เด็กหญิงกวิสรา    คําพะวงศ ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 42 63

10381 นางสาวจิราภรณ ลูกอินทร ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 42 63

10385 นางสาวฐิตินันท อุนศรี ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 42 63

10399 นางสาวพรระวี นัดทะยาย ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 42 63

10580 นายอดิศักดิ์ วนาใส ม.6/1 บานแทนวิทยา  42 63

10628 นายธนโชติ โตสกุลโสภณ ม.4/2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชย. 42 63

10650 นางสาวปุญญิศา แกวมณี ม.5 แกงครอวิทยา 42 63

10678 นายสาริน กวางสวาสดิ์ ม.4 แกงครอวิทยา 42 63

10720 เด็กชายพีระวัฒน คําจุมพล ม.3/13 ชัยภูมิภักดีชุมพล 42 63

10003 นางสาวจิราวรรณ ดีบัวใหญ ม.6/12 สตรีชัยภูมิ 40 75

10104 นางสาวกมลลักษณ    อุณาศรี ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 40 75

10106 นางสาวศิรพัชร    ขันติพงษ ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 40 75

10194 นางสาวธนัญญา    ปนวันนา ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 40 75

10222 นางสาวมลฤดี เชื้อกุล ม.5/12 สตรีชัยภูมิ 40 75

10277 นางสาววชิราพร    เพชรฤทธิ์ ม.4/9 สตรีชัยภูมิ 40 75

10282 นางสาวกฤติยา เลางาม ม.4/9 สตรีชัยภูมิ 40 75

10499 เด็กหญิงชนมพีรา สุขวัจนี ม.3/12 สตรีชัยภูมิ 40 75

10512 เด็กหญิงปุณยาพร ผลสนอง ม.3/12 สตรีชัยภูมิ 40 75

10620 นางสาวสิรภัทร จันทรเหลือง ม.4/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชย. 40 75

10658 นางสาวศุภมาศ เนือยทอง ม.5 แกงครอวิทยา 40 75

10661 นางสาวธัญญลักษณ รักชาติ ม.5 แกงครอวิทยา 40 75

10704 นายเศรษฐศิริ สินธุจริวัตร ม.5/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 40 75

10816 นางสาวศิริประภา พงษพันธ ม.5/3 หนองบัวแดงวิทยา 40 75

10827 นางสาวสิรฎา จารัตน ม.5 หนองบัวระเหววิทยาคาร 40 75

10043 นางสาววศินี  เอ่ียมสอาด ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 38 90

10093 นางสาวศศิภา    สิงหลา ม.5/6 สตรีชัยภูมิ 38 90

10137 นางสาววิสสุตา    นาหวยทอง ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 38 90

10140 นางสาวไอรดา    จันทรชีลอง ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 38 90

10205 นางสาววิไลภรณ    เกิงสันเทียะ ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 38 90

10252 นางสาวมาริษา มนตรี ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 38 90

10345 เด็กหญิงพาทินธิดา    ขําหินตั้ง ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 38 90
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10370 นางสาวกัญชพร    เนตรแสงศรี ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 38 90

10386 นางสาวณชนก เนียมชัยภูมิ ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 38 90

10450 เด็กหญิงกมลชนก ไชยสาร ม.3/2 สตรีชัยภูมิ 38 90

10537 นายวรเชษฐ ชาติชัย ม.5/4 เมืองพญาแลวิทยา 38 90

10567 นางสาวศิรินญา  ชาวนาฮี ม.6 สามหมอวิทยา 38 90

10585 นางสาวศิริลักษณ ผลทับทิม ม.5/1 บานแทนวิทยา  38 90

10636 นางสาวสุคนธรส หม่ืนฤทธิ์ ม.4/1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชย. 38 90

10660 นายศุภโชค บัวโคง ม.5 แกงครอวิทยา 38 90

10662 นายอยุธยา คําสอน ม.5 แกงครอวิทยา 38 90

10672 นางสาวศุภนิดา ธนธนานนท ม.4 แกงครอวิทยา 38 90

10714 นายภัทรพงศ พุทธโอวาท ม.4/2 ชัยภูมิภักดีชุมพล 38 90

10744 นายวิระ ชูเดช ม.5/8 หนองบัวแดงวิทยา 38 90

10755 นางสาวปริศนา  ดาหนองเปด ม.5/8 หนองบัวแดงวิทยา 38 90

10770 นางสาวสุนิษา  ลาดบัวขาว ม.5/8 หนองบัวแดงวิทยา 38 90

10779 นางสาวกุลสตรี  ขวัญสู ม.5/7 หนองบัวแดงวิทยา 38 90

10813 นางสาวธารารัตน หอกลาง ม.5/3 หนองบัวแดงวิทยา 38 90

10820 นางสาวปาณิสรา เพ่ิมสุข ม.6 หนองบัวระเหววิทยาคาร 38 90

10835 เด็กชายธนพศ สิมาชัย ม.1 ชัยภูมิภักดีชุมพล 38 90

10007 นางสาวปยภรณ เต็งชัยภูมิ ม.6/12 สตรีชัยภูมิ 36 115

10022 นางสาวเนตรนภา    เนือยทอง ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 36 115

10023 นางสาววรรณวิสา    นิลวัฒน ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 36 115

10157 นางสาวอัจฉราพรรณ    พิมพศรี ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 36 115

10167 นางสาวพรสินี    หินรามัญ ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 36 115

10182 นางสาวสิริยาภรณ    สุภาพงษ ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 36 115

10184 นางสาวสุชาดา    พิมพชัยภูมิ ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 36 115

10192 นางสาวณัฐริกา    กุลเกต ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 36 115

10196 นางสาวพุทธรักษา    จิตรชัยภูมิ ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 36 115

10236 นางสาววริษฐา อิงคนินันท ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 36 115

10246 นางสาวธัญพิชชา รัฐชัย ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 36 115

10276 นางสาวพัชราพรรณ ศรีสันต ม.4/9 สตรีชัยภูมิ 36 115

10280 นางสาวสุดารัตน คุมโนนครอ ม.4/9 สตรีชัยภูมิ 36 115
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10344 เด็กหญิงศิริรัตน    พูนประสิทธิ์ ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 36 115

10358 นางสาวกุลสตรี    โชติมีศรี ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 36 115

10379 นางสาวกิติภิญญา ดิเรกโภค ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 36 115

10382 นางสาวชโลทร ศิริวิวัฒนานนท ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 36 115

10396 นางสาวอมรประภา กัณหา ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 36 115

10398 นางสาวณัฐธิกา ศรีหัวแฮ ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 36 115

10427 เด็กหญิงชาลิสา พิมพสวัสดิ์ ม.3/8 สตรีชัยภูมิ 36 115

10468 เด็กหญิงทิพภาวรรณ ลุนสําโรง ม.3/2 สตรีชัยภูมิ 36 115

10547 นางสาวโชติกา จันบํารุง ม.5/4 เมืองพญาแลวิทยา 36 115

10559 นางสาวศิริประภา โพธิ์หนองคูณ ม.5/4 เมืองพญาแลวิทยา 36 115

10663 นายวทัญู พ้ืนหินลาด ม.5 แกงครอวิทยา 36 115

10668 นางสาวฐิรนันท เนตรวงศ ม.4 แกงครอวิทยา 36 115

10677 นางสาวสุชาดา ชีระปฏิยุทธ ม.4 แกงครอวิทยา 36 115

10679 นางสาวกัญญาภัค ตรงวรานนท ม.4 แกงครอวิทยา 36 115

10719 เด็กชายเขตโสภณ ไชยชาติ ม.3/13 ชัยภูมิภักดีชุมพล 36 115

10742 นายพลากร  คําบุรี ม.5/8 หนองบัวแดงวิทยา 36 115

10763 นางสาววิลาสินี ประสิทธิ์ ม.5/8 หนองบัวแดงวิทยา 36 115

10823 นางสาวรจนา คํามงคล ม.6 หนองบัวระเหววิทยาคาร 36 115

10011 นางสาววิภวานี วรรณชาติ ม.6/12 สตรีชัยภูมิ 34 146

10026 นางสาวโชติกา    จุไร ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 34 146

10027 นางสาวเบญจวรรณ    วัฒนพงษ ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 34 146

10051 นางสาวสุธิดา ทองสืบสาย ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 34 146

10065 นางสาวพรจิตร    ชะนะหาญ ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 34 146

10067 นางสาวกุลสตรี    สายสุพรรณ ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 34 146

10113 นางสาวไอลดา    ไทยเจริญ ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 34 146

10123 นางสาวธิดารัตน    ลาดนอก ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 34 146

10143 นางสาวนิศารัตน    พิพิธกุล ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 34 146

10183 นางสาวสิริวิมล    เฉลียวชาติ ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 34 146

10188 นางสาวชลธิชา    หาญวิเศษ ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 34 146

10195 นางสาวแนน    พิลาพรม ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 34 146

10216 นางสาวสุดารักษ    บุญเงิน ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 34 146
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10242 นางสาวกฤติยาพร เสมียนชัย ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 34 146

10251 นางสาวเพชรมณี แสงจําปา ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 34 146

10279 นางสาวศศิกานต    จันทรงาม ม.4/9 สตรีชัยภูมิ 34 146

10284 นางสาวฐิติชญาน มณีประดิษฐ ม.4/9 สตรีชัยภูมิ 34 146

10290 นายธนดล ปะนามะสา ม.4/9 สตรีชัยภูมิ 34 146

10291 เด็กหญิงอิสรา    ไพศาลวรรณ ม.4/8 สตรีชัยภูมิ 34 146

10296 เด็กหญิงนลิน ศรีสะเทียน ม.4/7 สตรีชัยภูมิ 34 146

10347 เด็กหญิงกานตศิริ    ผาสุข ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 34 146

10372 นางสาวณัฐชิยา พิลาวรรณ ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 34 146

10374 นางสาวสุธาสินี ศรีประเทศ ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 34 146

10376 นางสาวอรจิรา รอบคอบ ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 34 146

10387 นางสาวณัฐนรี ปกษา ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 34 146

10392 นางสาวรุจินันท ทิมา ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 34 146

10437 เด็กหญิงพิยดา   พงควิเศษ ม.3/8 สตรีชัยภูมิ 34 146

10442 เด็กหญิงศศิกานต ฆองชัย ม.3/8 สตรีชัยภูมิ 34 146

10445 เด็กหญิงสุภิญญา   จงสูงเนิน ม.3/8 สตรีชัยภูมิ 34 146

10452 เด็กหญิงกมลมาศ วิวัฒนาเจริญกุล ม.3/2 สตรีชัยภูมิ 34 146

10479 เด็กหญิงพรสินี โคจํานงค ม.3/2 สตรีชัยภูมิ 34 146

10482 เด็กหญิงเพลินพิตร แฝงฤทธิ์ ม.3/2 สตรีชัยภูมิ 34 146

10494 เด็กหญิงเสาวภา ดีสวน ม.3/2 สตรีชัยภูมิ 34 146

10584 นางสาววิภาวรรณ จันดาเขียว ม.5/1 บานแทนวิทยา  34 146

10626 นายณัฏฐพล ศรีประเสริฐศักดิ์ ม.4/2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชย. 34 146

10637 นางสาวชุติภา เอ้ือศรี ม.4/1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชย. 34 146

10659 นายธีรภัทร บุรีชัย ม.5 แกงครอวิทยา 34 146

10667 นางสาวขิมวรรณ สุขโข ม.5 แกงครอวิทยา 34 146

10740 นายณัฐภัทร  บํารุงเผา ม.5/8 หนองบัวแดงวิทยา 34 146

10751 นางสาวธิดารัตน  จําเริญธรรม ม.5/8 หนองบัวแดงวิทยา 34 146

10756 นางสาวพลับพลาพร จันทชา ม.5/8 หนองบัวแดงวิทยา 34 146

10758 นางสาวมะลิวรรณ ยศรุงเรือง ม.5/8 หนองบัวแดงวิทยา 34 146

10761 นางสาวรุงฤดี ภิรมยไกรภักดิ์ ม.5/8 หนองบัวแดงวิทยา 34 146

10811 นางสาวจริยา วงษสิทธิชัย ม.5/3 หนองบัวแดงวิทยา 34 146
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10817 นางสาวสุชาวดี มะลิกุล ม.5/3 หนองบัวแดงวิทยา 34 146

10824 นางสาวณัชฌาธรณ วันทาแทน ม.5 หนองบัวระเหววิทยาคาร 34 146

10836 เด็กหญิงปรภาว กลางสาทร ม.1 ชัยภูมิภักดีชุมพล 34 146

10004 นางสาวจุฑารัตน กลาจริง ม.6/12 สตรีชัยภูมิ 32 193

10008 นางสาวหทัยภัทร ประสานศักดิ์ ม.6/12 สตรีชัยภูมิ 32 193

10024 นางสาวกชกร    เบ็ญจมาศ ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 32 193

10029 นางสาวอฑิติยา รูปชัยภูมิ ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 32 193

10044 นางสาวศศิธร คลองแคลว ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 32 193

10050 นางสาวธีรจุฑา    คิดฉลาด ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 32 193

10061 นางสาวชนิตา หาญชนะ ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 32 193

10089 นางสาววรางคณา วรรณโกษิต ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 32 193

10108 นางสาวสุพัตรา    นามา ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 32 193

10131 นางสาวมาลินี    พิมพาเลีย ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 32 193

10150 นางสาวกัญญานัฐต    โคตรชาลี ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 32 193

10158 นางสาวกรองกาญจน    อาจมิตร ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 32 193

10181 นางสาวณัฐณิชา    แดงสุวรรณ ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 32 193

10198 นางสาวเมยญาวี    แจงไพร ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 32 193

10204 นางสาวปนัดดา    พาสัมพันธ ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 32 193

10210 นางสาวปวิณาภรณ    ราชกิจจํานงค ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 32 193

10213 นางสาวมัลลิกา เมธี ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 32 193

10214 นางสาวเจตนิพิฐ    หาทอง ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 32 193

10217 นางสาวสุทธิดา    จําเริญโชค ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 32 193

10239 นางสาวพลอยไพริน ศรีพิลัย ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 32 193

10240 นางสาวมัลลิกา ลาภคํานนท ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 32 193

10285 นางสาวธีมาพร เวียงสุข ม.4/9 สตรีชัยภูมิ 32 193

10303 เด็กหญิงสุดารัตน วรรณชัย ม.4/7 สตรีชัยภูมิ 32 193

10335 เด็กหญิงจิราภรณ    โตเอ่ียม ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 32 193

10364 นางสาวอภิษฎา    ไตรณรงค ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 32 193

10368 นางสาวรุจิรดา   นาคทอง ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 32 193

10369 นางสาวเสาวรีย    สีมา ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 32 193

10390 นางสาวปยทิพย เต็งชัยภูมิ ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 32 193
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10394 นางสาวนราศิริ กูชัยภูมิ ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 32 193

10410 นางสาววริศรา    ฝาชัยภูมิ ม.4/10 สตรีชัยภูมิ 32 193

10421 นางสาววัชรพร    กงชัยภูมิ ม.4/10 สตรีชัยภูมิ 32 193

10432 เด็กหญิงประภาภรณ ไพศาลรัตนานุกูล ม.3/8 สตรีชัยภูมิ 32 193

10451 เด็กหญิงกมลชนก พรมจันทร ม.3/2 สตรีชัยภูมิ 32 193

10458 เด็กหญิงเกษราภรณ เพชรนอก ม.3/2 สตรีชัยภูมิ 32 193

10465 เด็กหญิงฐิติกานต รัศมีจิรโชติ ม.3/2 สตรีชัยภูมิ 32 193

10473 เด็กหญิงปนปมน ศรีบงกช ม.3/2 สตรีชัยภูมิ 32 193

10495 เด็กหญิงภัทรศยา สุขจํานงค ม.3/2 สตรีชัยภูมิ 32 193

10544 นางสาวจิราพร จิตหาญ ม.5/4 เมืองพญาแลวิทยา 32 193

10573 นางสาวมณฑิรา ชินโซ  ม.6 ภูพระวิทยาคม 32 193

10594 นางสาวพลอยชมพู ถาวรบัณฑิต ม.5 เพชรพิทยาสรรค 32 193

10680 นางสาวธนาทิพย หาญพยัคฆ ม.4 แกงครอวิทยา 32 193

10681 นายไอศูรย พรหมวิชัย ม.4 แกงครอวิทยา 32 193

10686 นายอัศวิน ใยขามปอม ม.4 แกงครอวิทยา 32 193

10687 นายนภัสดล ไพรศรี ม.4 แกงครอวิทยา 32 193

10713 นายนันทลักษณ คุมบุงคลา ม.4/2 ชัยภูมิภักดีชุมพล 32 193

10735 นางสาวพิลาวัณย  หอมใบบัว ม.5/9 หนองบัวแดงวิทยา 32 193

10743 นายวรเชษฐ  รองเมือง ม.5/8 หนองบัวแดงวิทยา 32 193

10759 นางสาวมัทนา  ศรีหนองเปด ม.5/8 หนองบัวแดงวิทยา 32 193

10760 นางสาวรัฐศิวรรณ  ข้ึนภูเขียว ม.5/8 หนองบัวแดงวิทยา 32 193

10777 นายอนวัช  ศรีหานาม ม.5/7 หนองบัวแดงวิทยา 32 193

10801 นายอัครชัย  แกวพรม ม.5/4 หนองบัวแดงวิทยา 32 193

10805 นางสาวใกลรุง หลงนาม ม.5/4 หนองบัวแดงวิทยา 32 193

10808 นายวิชชรัตน พรมเดื่อ ม.5/3 หนองบัวแดงวิทยา 32 193

10809 นายเอนก โลมะบุตร ม.5/3 หนองบัวแดงวิทยา 32 193

10815 นางสาวภัทรสุดา แกววงษศรี ม.5/3 หนองบัวแดงวิทยา 32 193

10826 นางสาวอัจฉริยา พิลาจันทร ม.5 หนองบัวระเหววิทยาคาร 32 193

10843 นางสาวพิชรภา   ชาประดิษฐ ม.5 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชย. 32 193

10025 นางสาวสิวินีย    งอกชัยภูมิ ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 30 250

10030 นางสาวกชพร    ภิรมยไกรภักดิ์ ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 30 250
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10042 นางสาวฉัตรฑริกา อุนกุดเชือก ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 30 250

10070 นางสาวสุนิตา    สุขี ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 30 250

10072 นางสาวณัฐริกา ประกอบแกว ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 30 250

10122 นางสาวทิภาภรณ    ชานาเมือง ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 30 250

10124 นางสาวธมนวรรณ    กระแสกุล ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 30 250

10126 นางสาวดรุณี    ศรีสุนทร ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 30 250

10127 นางสาวกมลทิพย    เทียมทนงค ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 30 250

10161 นางสาวกัญญารัตน    เนาวสวัสดิ์ ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 30 250

10175 นางสาวศิริยากร    ดียางหวาย ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 30 250

10179 นางสาวเมษยาภรณ    วงศวังจันทร ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 30 250

10186 นางสาวจิรัชญา    มีใส ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 30 250

10190 นางสาวณัฏฐณิชา    ศิริสัจจัง ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 30 250

10201 นางสาวอาทิตยา    ประสนิท ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 30 250

10207 นางสาวพรพิมล    กวางทะเล ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 30 250

10209 นางสาวพรรณทิพา    ชูสกุล ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 30 250

10212 นางสาวมณีรัตน    ไทยประเสริฐ ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 30 250

10215 นางสาวสถิตยภรณ    เชียรโคกกรวด ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 30 250

10248 นางสาวนริศรา สิงหเหม ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 30 250

10249 นางสาวนิภาพร ตรวจนอก ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 30 250

10258 นางสาวสุกานดา รุจาคม ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 30 250

10274 นางสาวธนัชพร ชัยวิรัตน ม.4/9 สตรีชัยภูมิ 30 250

10322 นางสาวนันทิพร    สมตัว ม.4/5 สตรีชัยภูมิ 30 250

10328 เด็กหญิงวริษฐา    บุญราก ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 30 250

10346 เด็กหญิงวริศรา    พูลสุข ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 30 250

10348 เด็กหญิงสุชิราภรณ    สุนทรภักดิ์ ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 30 250

10388 นางสาวธนภร วัชรินทรธาดา ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 30 250

10395 นางสาวอธิมา โขพิมาย ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 30 250

10397 นางสาวอาภาศิริ ยวงทอง ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 30 250

10409 นางสาวพิชชากร   จันทรกอง ม.4/10 สตรีชัยภูมิ 30 250

10412 เด็กหญิงวรรณวิษา    ศรีภิรมย ม.4/10 สตรีชัยภูมิ 30 250

10413 เด็กหญิงศิริพร    ปลื้มชัย ม.4/10 สตรีชัยภูมิ 30 250
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10417 เด็กหญิงอรพรรณ นารถชัยภูมิ ม.4/10 สตรีชัยภูมิ 30 250

10435 เด็กหญิงพิกุลแกว คุมหมู ม.3/8 สตรีชัยภูมิ 30 250

10439 เด็กหญิงยุวนันท พลเสนา ม.3/8 สตรีชัยภูมิ 30 250

10485 เด็กหญิงวรรณรัตน หมอนสวัสดิ์ ม.3/2 สตรีชัยภูมิ 30 250

10493 เด็กหญิงสุวิมล อุณาศรี ม.3/2 สตรีชัยภูมิ 30 250

10496 เด็กหญิงจินตนา มาภักดี ม.3/12 สตรีชัยภูมิ 30 250

10511 เด็กหญิงปาริชาติ ปลื้มโชค ม.3/12 สตรีชัยภูมิ 30 250

10513 เด็กหญิงภัสสร ดวงจินดา ม.3/12 สตรีชัยภูมิ 30 250

10522 เด็กหญิงอัฐภิญญา ลภัสรดาศานต ม.3/12 สตรีชัยภูมิ 30 250

10529 เด็กหญิงอาทิตยา พรหมอารักษ ม.3/1 สตรีชัยภูมิ 30 250

10530 นางสาวรัชติกาล วิสุทธิ์สูงเนิน ม.5/6 เมืองพญาแลวิทยา 30 250

10533 นายธีรพงษ รักษมณี ม.5/4 เมืองพญาแลวิทยา 30 250

10553 นางสาวปยะพร ปลั่งกลาง ม.5/4 เมืองพญาแลวิทยา 30 250

10558 นางสาววันวิสาข ศรีรักษ ม.5/4 เมืองพญาแลวิทยา 30 250

10609 นางสาวณัฐสุตชญา เถินมงคล ม.4 เพชรพิทยาสรรค 30 250

10625 นางสาวปยาพร สุขรี่ ม.4/2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชย. 30 250

10629 นางสาวสุณิตา นาใจดี ม.4/2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชย. 30 250

10630 นายธรรมนูญ พรมบุตร ม.4/2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชย. 30 250

10646 นางสาวพัชรีภรณ แสนจําลา ม.5 แกงครอวิทยา 30 250

10666 นางสาวศิริวรรณ ยืนชีพ ม.5 แกงครอวิทยา 30 250

10673 นางสาวยาหยี ภิญโญดม ม.4 แกงครอวิทยา 30 250

10683 นางสาวกัลยารัตน ผานพูล ม.4 แกงครอวิทยา 30 250

10715 นายวายุ รอญศึก ม.4/2 ชัยภูมิภักดีชุมพล 30 250

10734 นางสาวปริชญา  ปยะทัตศรี ม.5/9 หนองบัวแดงวิทยา 30 250

10746 นางสาวกนกกร แกวเมืองกลาง ม.5/8 หนองบัวแดงวิทยา 30 250

10757 นางสาวพิริยา  บุญเสริม ม.5/8 หนองบัวแดงวิทยา 30 250

10768 นางสาวสศิพรรณ มะณีจันทร ม.5/8 หนองบัวแดงวิทยา 30 250

10769 นางสาวสุจิตรา  วงศิริ ม.5/8 หนองบัวแดงวิทยา 30 250

10778 นางสาวกัญญารัตน เก้ือกูลวงษ ม.5/7 หนองบัวแดงวิทยา 30 250

10786 นางสาวรัชนก  สีวิเศษ ม.5/7 หนองบัวแดงวิทยา 30 250

10793 นายอนุชา  พันรักษา ม.5/6 หนองบัวแดงวิทยา 30 250
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10796 นางสาวกุลณัฐ  ปมะนาว ม.5/5 หนองบัวแดงวิทยา 30 250

10798 นางสาวรัตติกาล บังขาว ม.5/5 หนองบัวแดงวิทยา 30 250

10799 นางสาวอุไรวรรณ พรศักดิ์หาญ ม.5/5 หนองบัวแดงวิทยา 30 250

10833 นางสาวณหทัย พันรักษา ม.5 หนองบัวแดงวิทยา 30 250

10839 นายชาติตระการ นาคคํา ม.3 ชัยภูมิภักดีชุมพล 30 250

10840 นายชัยพัฒน เทียมไธสง ม.3 ชัยภูมิภักดีชุมพล 30 250

10033 นางสาวนภัสสร ตรีทรัพย ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 28 320

10041 นางสาวปาณิสรา    พุกโฉมงาม ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 28 320

10062 นางสาวพิมพวรรณ    ชัยบุญ ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 28 320

10078 นางสาวณัฐพร    แตงชัยภูมิ ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 28 320

10083 นางสาวจิราภรณ กอนทอง ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 28 320

10084 นางสาวญาหยี มีธรรม ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 28 320

10090 นายภูมิ ใจมีชัย ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 28 320

10095 นางสาวกชกร อินทะเสม ม.5/6 สตรีชัยภูมิ 28 320

10102 นางสาวนวรัตน    พรโสภิณ ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 28 320

10111 นางสาวสุกัญญา    วงษสําราญ ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 28 320

10117 นางสาวสมฤทัย    กาชัย ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 28 320

10129 นางสาวอลิชา    หม่ืนชัย ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 28 320

10133 นางสาวกมลชนก    ระวิวรรณ ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 28 320

10134 นางสาวนันทพร    คํานาค ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 28 320

10135 นางสาวนิพาดา    หาญนอก ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 28 320

10141 นางสาวจินตนา    สมัตถะ ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 28 320

10149 นางสาวสรารัตน    ชองศรี ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 28 320

10153 นางสาวธิดาแกว    เกงนอก ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 28 320

10173 นางสาวจิรนันท    สามัคคี ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 28 320

10180 นางสาวซันนี่    สุริยะ ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 28 320

10227 นางสาวฉัตรกมล    ณรงคศึก ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 28 320

10269 นางสาวกัญญาณัฐ ยวงทอง ม.4/9 สตรีชัยภูมิ 28 320

10270 นางสาวกิตติญาธร ภักดีสุวรรณ ม.4/9 สตรีชัยภูมิ 28 320

10275 นางสาวกุลณัฐ    พลทะยาน ม.4/9 สตรีชัยภูมิ 28 320

10295 นางสาวเพ็ญพิชชา    เพ็ชรภักดี ม.4/7 สตรีชัยภูมิ 28 320
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10301 นางสาววรัญญา    เจริญภูมิ ม.4/7 สตรีชัยภูมิ 28 320

10312 นายณัฐพงษ วาดไธสง ม.4/7 สตรีชัยภูมิ 28 320

10314 นายปยะพงษ ชูเดช ม.4/7 สตรีชัยภูมิ 28 320

10315 นายพิทักษพล ฐานหม่ัน ม.4/7 สตรีชัยภูมิ 28 320

10339 เด็กหญิงสุนิษา    ชํานาญธรรม ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 28 320

10343 เด็กหญิงกัญญารัตน    นิยมชัย ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 28 320

10351 เด็กหญิงวรณัน    พระรัตนตรัย ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 28 320

10352 เด็กหญิงพรทิพย    เหลาเจริญ ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 28 320

10360 นางสาวปาริฉัตร    เติมสมบัติ ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 28 320

10375 นางสาวอรุณกมล เจริญวานิชวิศิษฐ ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 28 320

10389 นางสาวธัชนิตา กลาแท ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 28 320

10404 เด็กหญิงปยฉัตร    ศรีวันพิมพ ม.4/11 สตรีชัยภูมิ 28 320

10415 เด็กหญิงอภิญญา    แชมพุดซา ม.4/10 สตรีชัยภูมิ 28 320

10416 นางสาวอมรรัตน    จันทรชีลอง ม.4/10 สตรีชัยภูมิ 28 320

10419 นางสาวณัญญาลักษณ    แดงสกุล ม.4/10 สตรีชัยภูมิ 28 320

10441 เด็กหญิงรุงธิดา   วันจงคํา ม.3/8 สตรีชัยภูมิ 28 320

10444 เด็กหญิงสุพัตรา พัฒนะชัยกุล ม.3/8 สตรีชัยภูมิ 28 320

10447 เด็กหญิงอรวรรณ จันทรหก ม.3/8 สตรีชัยภูมิ 28 320

10455 เด็กหญิงกัลยรัตน ประทุมทอง ม.3/2 สตรีชัยภูมิ 28 320

10463 เด็กหญิงจุฑาลักษณ คุมไขน้ํา ม.3/2 สตรีชัยภูมิ 28 320

10476 เด็กหญิงพรชนก ฦาชา ม.3/2 สตรีชัยภูมิ 28 320

10483 เด็กหญิงภาวิณี ตุนสมคิด ม.3/2 สตรีชัยภูมิ 28 320

10498 เด็กหญิงชญาดา ใจดี ม.3/12 สตรีชัยภูมิ 28 320

10501 เด็กหญิงณัฐนันท รักอาชา ม.3/12 สตรีชัยภูมิ 28 320

10503 เด็กหญิงณัฐสุภา สุพะกะ ม.3/12 สตรีชัยภูมิ 28 320

10514 เด็กหญิงเมยริสา เฮงเจริญวุฒิวงศ ม.3/12 สตรีชัยภูมิ 28 320

10587 นางสาวชลธิชา แกววงษสา ม.3/7 บานแทนวิทยา  28 320

10588 นายณรงคเกียรติ จันทคัต ม.3/7 บานแทนวิทยา  28 320

10595 นางสาวมาริสา บุญมา ม.5 เพชรพิทยาสรรค 28 320

10617 นางสาวนาถลัดดา บุญเก้ือ ม.5/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชย. 28 320

10621 นางสาวกุลธิดารัตน ธงภักดิ์ ม.4/2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชย. 28 320
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10632 นายณัฐวิตร แขวนสันเทียะ ม.4/2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชย. 28 320

10655 นางสาวคมคาย คณาภักดิ์ ม.5 แกงครอวิทยา 28 320

10657 นางสาวอริสรา สีแชก ม.5 แกงครอวิทยา 28 320

10676 นายสัตวัฒน ปราบวิชิต ม.4 แกงครอวิทยา 28 320

10696 นายกิตตินันท อัครนิธิยานนท ม.5/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 28 320

10722 นางสาวสิริพร โมงปราณีต ม.4/1 บางอําพันธวิทยาคม 28 320

10728 นางสาวสุชาดา  มาพิทักษ ม.5/9 หนองบัวแดงวิทยา 28 320

10731 นางสาวศุภานิช ศรีวิไล ม.5/9 หนองบัวแดงวิทยา 28 320

10732 นางสาวเจนอักษร  รังพงษ ม.5/9 หนองบัวแดงวิทยา 28 320

10747 นางสาวจิรภาพร  แสงบัญลัง ม.5/8 หนองบัวแดงวิทยา 28 320

10748 นางสาวฉัตรนภา  ลาภเงิน ม.5/8 หนองบัวแดงวิทยา 28 320

10754 นางสาวนิภาวรรณ  พันธยาง ม.5/8 หนองบัวแดงวิทยา 28 320

10765 นางสาวศิริประภา  เนื่องอาชา ม.5/8 หนองบัวแดงวิทยา 28 320

10780 นางสาวชลธิชา  สุวรรณกลาง ม.5/7 หนองบัวแดงวิทยา 28 320

10844 นางสาวสกาวเดือน มีโฮ ม.5 สตรีชัยภูมิ 28 320

10028 นางสาวนวพร    พิกุล ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 26 391

10034 นางสาวปภาวรินทร อินธิแสน ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 26 391

10037 นางสาวศรัญญา   ม่ันสติ ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 26 391

10076 นางสาวสุกัญญา    พะนะลาภ ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 26 391

10098 นางสาวณัฐริกา    ยืนชีวิต ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 26 391

10105 นางสาวกัณทิมา    นครพล ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 26 391

10109 นางสาวนภัส    ศรีกําปง ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 26 391

10114 นางสาวเกษมะณี    เพ็ชรนอก ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 26 391

10136 นางสาววรมน    คันภูเขียว ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 26 391

10151 นางสาวชลธิชา    ผลจันทร ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 26 391

10152 นางสาวณัฐชา    มาลัย ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 26 391

10154 นางสาวปณิตา    จันทะสม ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 26 391

10160 นางสาวสิริวรรณ    พัฒนะธีระกุล ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 26 391

10164 นางสาวอรธิภาธ    มีคอนไทย ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 26 391

10166 นางสาวเบ็ญจมาศ    รัศมี ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 26 391

10168 นางสาววราภรณ    ถอนโพธิ์ ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 26 391
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10185 นางสาวอรอนงค    แกวเวียง ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 26 391

10211 นางสาวภวรินทร    โพธิสิตา ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 26 391

10228 นางสาวมินทรา    ทาวลี ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 26 391

10238 นางสาวปราณปรียา คูณจัตุรัส ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 26 391

10256 นางสาวศศิธร ลครศรี ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 26 391

10260 นางสาวสุนารี คําชัย ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 26 391

10263 นางสาวรัชฏาภรณ    เบือดขุนทด ม.5/10 สตรีชัยภูมิ 26 391

10266 นางสาวปวีณา พันธบุญ ม.5/10 สตรีชัยภูมิ 26 391

10272 นางสาวพรรณศิริ คูณรัตนศิริ ม.4/9 สตรีชัยภูมิ 26 391

10278 นางสาววันวิสาข นิลสาขา ม.4/9 สตรีชัยภูมิ 26 391

10283 นางสาวเจนจิรา เชื้อสุวรรณ ม.4/9 สตรีชัยภูมิ 26 391

10286 นางสาวปารณีย ศรีจันทรออน ม.4/9 สตรีชัยภูมิ 26 391

10289 นางสาวสราญ บุญจรรยา ม.4/9 สตรีชัยภูมิ 26 391

10306 นางสาวกีรติ สิทธิเมืองขวา ม.4/7 สตรีชัยภูมิ 26 391

10324 เด็กหญิงกานตธิดา    ปนสุวรรณ ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 26 391

10332 เด็กหญิงวลัยพรรณ    ภาคนอก ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 26 391

10356 เด็กหญิงจุฑารัตน    หาญกุดตุม ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 26 391

10357 นางสาวนุชจรีย    ชินชัยภูมิ ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 26 391

10365 นางสาวกนกวรรณ    กอสุระ ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 26 391

10402 เด็กหญิงภัทราภรณ    เอ้ือศิลป ม.4/11 สตรีชัยภูมิ 26 391

10418 นางสาวกนกพร    สงกา ม.4/10 สตรีชัยภูมิ 26 391

10426 เด็กหญิงชลธิชา สาชิต ม.3/8 สตรีชัยภูมิ 26 391

10429 เด็กหญิงณัฐธิดา เหลาภา ม.3/8 สตรีชัยภูมิ 26 391

10466 เด็กหญิงดลนภา โหนงจันดี ม.3/2 สตรีชัยภูมิ 26 391

10472 เด็กหญิงปณฑิตา ไชยคําภา ม.3/2 สตรีชัยภูมิ 26 391

10478 เด็กหญิงพรวนัส มโนธรรม ม.3/2 สตรีชัยภูมิ 26 391

10491 เด็กหญิงศุจิกา วรรณพงษ ม.3/2 สตรีชัยภูมิ 26 391

10497 เด็กหญิงจุฑามาศ ชนะหาญ ม.3/12 สตรีชัยภูมิ 26 391

10502 เด็กหญิงณัฐวดี กลั่นกําเนิด ม.3/12 สตรีชัยภูมิ 26 391

10505 เด็กหญิงธัญชนก หาวิรส ม.3/12 สตรีชัยภูมิ 26 391

10506 เด็กหญิงธีรนุช นารินทร ม.3/12 สตรีชัยภูมิ 26 391
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10507 เด็กหญิงนภัสสร โฮมจัตุรัส ม.3/12 สตรีชัยภูมิ 26 391

10516 เด็กหญิงเรืองละออง ภิรมยกิจ ม.3/12 สตรีชัยภูมิ 26 391

10518 เด็กหญิงสุภัค สีเพียแกว ม.3/12 สตรีชัยภูมิ 26 391

10520 เด็กหญิงอธิชา เนาวรัตน ม.3/12 สตรีชัยภูมิ 26 391

10535 นายปริเมษฐ ดวงมาลา ม.5/4 เมืองพญาแลวิทยา 26 391

10568 นางสาวรสริน  บุญเต็ม ม.6 สามหมอวิทยา 26 391

10569 นางสาวจริยาภรณ  สามหมอ ม.6 สามหมอวิทยา 26 391

10582 นางสาวศิริวรรณ บุญชู ม.5/1 บานแทนวิทยา  26 391

10599 นางสาวปรียานุช พลอนันต ม.5 เพชรพิทยาสรรค 26 391

10615 นางสาวรัชนีกร หวังกระทุงกลาง ม.4 เพชรพิทยาสรรค 26 391

10618 นางสาวกุลปรียา ชัยปรีชา ม.4/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชย. 26 391

10656 นางสาวสุธิชา วิจิตรจันทร ม.5 แกงครอวิทยา 26 391

10664 นางสาวจุฬาลักษณ ประสานแสง ม.5 แกงครอวิทยา 26 391

10665 นางสาววิลาสินี จตุรพรพันธ ม.5 แกงครอวิทยา 26 391

10724 นายศตวรรษ ดีกระจาง ม.4/1 บางอําพันธวิทยาคม 26 391

10727 นางสาวพรศิริ เสลา ม.5/9 หนองบัวแดงวิทยา 26 391

10729 นางสาวสุชาดา  เคาโนนกอก ม.5/9 หนองบัวแดงวิทยา 26 391

10745 นายหรรษวัต  ซอมประโคน ม.5/8 หนองบัวแดงวิทยา 26 391

10750 นางสาวทัศนีย มาระวัง ม.5/8 หนองบัวแดงวิทยา 26 391

10764 นางสาวศศิธร ภูศักดิ์ ม.5/8 หนองบัวแดงวิทยา 26 391

10766 นางสาวศุวิมล คณฑา ม.5/8 หนองบัวแดงวิทยา 26 391

10771 นางสาวสุปรียา  ไตรรัตน ม.5/8 หนองบัวแดงวิทยา 26 391

10775 นายไพฑูรย  จําชาติ ม.5/7 หนองบัวแดงวิทยา 26 391

10784 นางสาวพัชรพร บุราณ ม.5/7 หนองบัวแดงวิทยา 26 391

10789 นางสาวสุพัฒตรา พงษวิชัย ม.5/7 หนองบัวแดงวิทยา 26 391

10818 นางสาวสุธิดา ยศรุงเรือง ม.5/3 หนองบัวแดงวิทยา 26 391

10825 นางสาวเบญมาภรณ ก่ิงบู ม.5 หนองบัวระเหววิทยาคาร 26 391

10834 นางสาวสุดารัตน มีอิสละ ม.5 หนองบัวแดงวิทยา 26 391

10845 นางสาวธิติยา พาบุตรโต ม.5 สตรีชัยภูมิ 26 391

10031 นางสาวกรรณิการ ตาบประดับ ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 24 467

10032 นางสาวก่ิงสิตา    สัมฤทธิ์บุญ ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 24 467
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10069 นางสาวศิรินภาพร    จิตแสง ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 24 467

10071 นางสาวก่ิงแกว    เกรียบกลาง ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 24 467

10079 นางสาวรุจาภา    สีสา ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 24 467

10081 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ บํารุงชัย ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 24 467

10082 นางสาวสุภารัตน สาจะลี ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 24 467

10087 นางสาวภัทรวิมล ดวงเงิน ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 24 467

10091 นางสาวมินตรา ดํารงเชื้อ ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 24 467

10100 นางสาวศศิธร   พิมพลาศรี ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 24 467

10107 นางสาวเพ็ญนภา    สุดาจันทร ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 24 467

10110 นางสาวทรรศนมน    ทับทิมโต ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 24 467

10118 นางสาวสุวรรณา    อิงไธสง ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 24 467

10121 นางสาวกมลวรรณ    รอนยุทธ ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 24 467

10125 นางสาวพิมพลภัส    จันทรคง ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 24 467

10128 นางสาวธันยชนก    อัคมาตร ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 24 467

10138 นางสาวภัททิยวรรณ    อินาวัง ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 24 467

10144 นางสาวพัชรี    คําหมาย ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 24 467

10145 นางสาวณิรชา    มณีวงศ ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 24 467

10148 นางสาวพุทธชาด    อินสูงเนิน ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 24 467

10159 นางสาวพนัดดา    อัศวาวุฒิ ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 24 467

10162 นางสาวรวิสรา    ศรีพันธ ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 24 467

10165 นางสาวอินทิรา    สะอาดถ่ิน ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 24 467

10170 นางสาวจิรดา    สีมาวงษ ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 24 467

10172 นางสาวสุวรรณา    นาจําเริญ ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 24 467

10197 นางสาวภัททิยา    เจติยสุวรรณ ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 24 467

10202 นางสาวชฎาภา    สุขรักษา ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 24 467

10203 นางสาวณัฐชยา    สุภาพงษ ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 24 467

10230 นางสาวนมิดา    มานะสุวรรณศรี ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 24 467

10243 นางสาวจิราภรณ จําบัวขาว ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 24 467

10244 นางสาวชุติมา คํายา ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 24 467

10254 นางสาวรสธิรัตน ชัยภูมิธนโชติ ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 24 467

10255 นางสาววรรณวิมล ครบสวน ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 24 467
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10257 นางสาวสุกัญญา ชาลเดช ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 24 467

10259 นางสาวสุทิษา วิสุทธิพงค ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 24 467

10264 นางสาวภัทราพร    บุญชัย ม.5/10 สตรีชัยภูมิ 24 467

10267 นางสาวศศิวิมล มีแกว ม.5/10 สตรีชัยภูมิ 24 467

10281 นางสาวกมลรัตน ดาวกลาง ม.4/9 สตรีชัยภูมิ 24 467

10297 นางสาวเสาวลักษณ หกขุนทด ม.4/7 สตรีชัยภูมิ 24 467

10318 นางสาวเบญญาภรณ เชื้อคําจันทร ม.4/6 สตรีชัยภูมิ 24 467

10321 นางสาวกัณฐิกา   กองโพธิ์ ม.4/5 สตรีชัยภูมิ 24 467

10326 เด็กหญิงทัศนียา   ทองเกลี้ยง ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 24 467

10327 เด็กหญิงรัชนีภรณ    นวนศรี ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 24 467

10329 เด็กหญิงณัฐพร    ฝาชัยภูมิ ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 24 467

10340 เด็กหญิงพัชรินทร    กุลนาฝาย ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 24 467

10350 เด็กหญิงปยรัชนี    ชางคุณ ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 24 467

10362 นางสาวนพวรรณ    ทิพยรักษ ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 24 467

10366 นางสาวเพ็ญศิริ    วงชารี ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 24 467

10371 นางสาวอรอนงค    มณีรักษ ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 24 467

10380 นางสาวจิรัฐติกาล ทนโนนแดง ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 24 467

10403 เด็กหญิงศกลวรรณ    เมืองมูล ม.4/11 สตรีชัยภูมิ 24 467

10407 นางสาวชลธิดา    นุตาดี ม.4/10 สตรีชัยภูมิ 24 467

10420 เด็กหญิงวราภรณ    อุนเมือง ม.4/10 สตรีชัยภูมิ 24 467

10425 เด็กหญิงจุฑาทิพย เดชครอบ ม.3/8 สตรีชัยภูมิ 24 467

10453 เด็กหญิงกรกมล สวัสดิ์รักษ ม.3/2 สตรีชัยภูมิ 24 467

10460 เด็กหญิงจริยา ยอดสงา ม.3/2 สตรีชัยภูมิ 24 467

10471 เด็กหญิงนัทธมน นนทะคําจันทร ม.3/2 สตรีชัยภูมิ 24 467

10475 เด็กหญิงปยะธิดา บริบูรณ ม.3/2 สตรีชัยภูมิ 24 467

10515 เด็กหญิงรวิดา เนตรสุภาพ ม.3/12 สตรีชัยภูมิ 24 467

10521 เด็กหญิงอริศรา เสมียนชัย ม.3/12 สตรีชัยภูมิ 24 467

10523 เด็กหญิงกิตติญา หวังกลุมกลาง ม.3/1 สตรีชัยภูมิ 24 467

10539 นายสุภิทักษ สําราญบํารุง ม.5/4 เมืองพญาแลวิทยา 24 467

10586 นางสาวสายนที พลนิกาย ม.3/7 บานแทนวิทยา  24 467

10607 นางสาวพัชรพร ปลั่งไปล ม.4 เพชรพิทยาสรรค 24 467
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10616 นางสาววณิชภา สนิทไทย ม.5/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชย. 24 467

10622 นางสาววารุณี ศรีวิไล ม.4/2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชย. 24 467

10627 นายธยุตพงศ ศรีรัง ม.4/2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชย. 24 467

10633 นางสาวแคทเธอรีน หนูฉลุง ม.4/2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชย. 24 467

10634 นางสาวอังสุวีร สมบัติหลาย ม.4/2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชย. 24 467

10669 นางสาววรชพร สมาทา ม.4 แกงครอวิทยา 24 467

10711 นายคเชนทร ดวงจิตต ม.4/2 ชัยภูมิภักดีชุมพล 24 467

10738 นายจักรกฤษ  ตูเงิน ม.5/8 หนองบัวแดงวิทยา 24 467

10749 นางสาวณุตตรา เสาทองหลาง ม.5/8 หนองบัวแดงวิทยา 24 467

10767 นางสาวสรารักษ เชื้อชัย ม.5/8 หนองบัวแดงวิทยา 24 467

10773 นายชนากร  มวลชัยภูมิ ม.5/7 หนองบัวแดงวิทยา 24 467

10787 นางสาวสิริมา  หลาเวียง ม.5/7 หนองบัวแดงวิทยา 24 467

10788 นางสาวสุพพัตรา ชาลีวรรณ ม.5/7 หนองบัวแดงวิทยา 24 467

10803 นางสาวพุทธรักษ แนวสวัสดิ์ ม.5/4 หนองบัวแดงวิทยา 24 467

10807 นายวัชระ กุณตัน  ม.5/3 หนองบัวแดงวิทยา 24 467

10830 นางสาวน้ําทิพย ยากระโทก ม.4 หนองบัวระเหววิทยาคาร 24 467

10831 นางสาวปานตะวัน ธัญญะ ม.5 หนองบัวแดงวิทยา 24 467

10837 เด็กชายบุญญบรรพ วิเศษศักดิ์ ม.1 ชัยภูมิภักดีชุมพล 24 467

10035 นางสาวพลอยวรีย    วีระภักดี ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 22 549

10046 นางสาวสุธารัตน หาญสนาม ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 22 549

10048 นางสาวอริยา    เจริญวัย ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 22 549

10056 นางสาวณัฐวดี    มณีวรรณ ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 22 549

10057 นางสาวธัญรดา สิริเขมานนท ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 22 549

10064 นางสาวไปรยา    ดาโสม ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 22 549

10075 นางสาวพนิดา    พระลับรักษา ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 22 549

10120 นางสาวศิวาพร    เพียนอก ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 22 549

10130 นางสาวพิจิตรา    ใจบุญ ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 22 549

10163 นางสาวอนัตตา    เฉลียวจิตติกุล ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 22 549

10174 นางสาวแพรพลอย    ออนจันทร ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 22 549

10177 นางสาวสุพรรณี    หงษทอง ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 22 549

10193 นางสาวณัฐหทัย    รักสกุล ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 22 549
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10232 นางสาววรพร ภักดีแกว ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 22 549

10241 นางสาวรพีพร กลาแท ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 22 549

10247 นางสาวนภาพร โพธิ์แกว ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 22 549

10250 นางสาวปวีณธิดา ไชยวงศ ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 22 549

10253 นางสาวยุพารัตน ภูแถวเชือก ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 22 549

10268 นางสาวศุภรัตน เกิดทอง ม.5/10 สตรีชัยภูมิ 22 549

10300 เด็กหญิงทิพยวรรณ เนตรชัยภูมิ ม.4/7 สตรีชัยภูมิ 22 549

10302 นางสาวศศิกมล    ภูชัยภูมิ ม.4/7 สตรีชัยภูมิ 22 549

10304 นางสาววชิราภรณ    คําตะ ม.4/7 สตรีชัยภูมิ 22 549

10310 นางสาวศกลรัตน นนทแสน ม.4/7 สตรีชัยภูมิ 22 549

10316 นางสาวปลายฟา    ไพศาลพันธุ ม.4/6 สตรีชัยภูมิ 22 549

10319 นางสาวเบญญาภา เชื้อคําจันทร ม.4/6 สตรีชัยภูมิ 22 549

10320 นางสาวจารวี    ละอองพราว ม.4/5 สตรีชัยภูมิ 22 549

10323 เด็กหญิงภาวศุทธิ์   พรรธนทวีดล ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 22 549

10333 เด็กหญิงศรัณยพร   ยิ่งสุข ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 22 549

10349 เด็กหญิงนิศารัตน    แปนหาญ ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 22 549

10353 เด็กหญิงชลมารค    ศิวศักดิ์กังวาล ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 22 549

10354 เด็กหญิงขอพรชนก   เทียบเพชร ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 22 549

10361 นางสาวมัญชุพร    คงเหล็ก ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 22 549

10367 นางสาวเยาวลักษณ    สมพงษ ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 22 549

10400 เด็กหญิงณัฐธิดา    ทานะแจม ม.4/11 สตรีชัยภูมิ 22 549

10424 เด็กหญิงกิตติยา เชิดชัยภูมิ ม.3/8 สตรีชัยภูมิ 22 549

10430 เด็กหญิงณฐกมล คําดวง ม.3/8 สตรีชัยภูมิ 22 549

10443 เด็กหญิงสุพรรณษา กลมงาม ม.3/8 สตรีชัยภูมิ 22 549

10449 เด็กหญิงกนกอร ม่ังค่ังรุงโรจน ม.3/2 สตรีชัยภูมิ 22 549

10484 เด็กหญิงวรกมล นิยมบล ม.3/2 สตรีชัยภูมิ 22 549

10492 เด็กหญิงสโรชา นอยพันธ ม.3/2 สตรีชัยภูมิ 22 549

10508 เด็กหญิงนิปจการ บัวแพง ม.3/12 สตรีชัยภูมิ 22 549

10509 เด็กหญิงปพิชญา ศรีจันทร ม.3/12 สตรีชัยภูมิ 22 549

10519 เด็กหญิงสุวิชาดา แสนทวีสุข ม.3/12 สตรีชัยภูมิ 22 549

10542 นางสาวกาญจนา สุวรรณสมศรี ม.5/4 เมืองพญาแลวิทยา 22 549
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10570 นางสาวสุทินนารถ หงสวิไล ม.6 สามหมอวิทยา 22 549

10608 นางสาววาสนา นากุล ม.4 เพชรพิทยาสรรค 22 549

10631 นายชยานันต นิดมังกร ม.4/2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชย. 22 549

10635 นางสาวเอมมิกา วรรณทวี ม.4/2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชย. 22 549

10654 นางสาวปาริฉัตร รอนยุทธ ม.5 แกงครอวิทยา 22 549

10737 นางสาวอภิชญา  ฝาชัยภูมิ ม.5/9 หนองบัวแดงวิทยา 22 549

10752 นางสาวนลินทิพย จําปาลาด ม.5/8 หนองบัวแดงวิทยา 22 549

10774 นายชัยวัฒน กองเขียว ม.5/7 หนองบัวแดงวิทยา 22 549

10776 นายอนนท  เหลาลา ม.5/7 หนองบัวแดงวิทยา 22 549

10790 นางสาวปยพร ปราณีตพลกรัง ม.5/6 หนองบัวแดงวิทยา 22 549

10791 นางสาวศิรินภา  คลังระหัด ม.5/6 หนองบัวแดงวิทยา 22 549

10802 นางสาวชุลีภรณ ศรีจําปา ม.5/4 หนองบัวแดงวิทยา 22 549

10806 นางสาวประภาศรี ปะมะโน ม.5/4 หนองบัวแดงวิทยา 22 549

10810 นางสาวเกศสุดา โคตรเสนา ม.5/3 หนองบัวแดงวิทยา 22 549

10812 นางสาวชวนฝน เงินลาด ม.5/3 หนองบัวแดงวิทยา 22 549

10832 นางสาวนัฐนารี กลางชัยภูมิ ม.4 สตรีชัยภูมิ 22 549

10842 นางสาวศิริบูรณ สุเนตร ม.5 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชย. 22 549

10036 นางสาวภัทรภร    ตั้งกิตติยานนท ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 20 610

10040 นางสาวกมลรักษ    แขขุนทด ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 20 610

10049 นางสาวจุฑารัตน    กุลโนนแดง ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 20 610

10058 นางสาวนารีนารถ    มูลตรีมา ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 20 610

10059 นางสาวรุงทิพย ถ่ินจบก ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 20 610

10063 นางสาวไอลดา นาคคํา ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 20 610

10073 นางสาวณิชากร ทิพอาสน ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 20 610

10077 นางสาวกรรณิการ    บุราณรม ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 20 610

10080 นางสาวศิรินทิพย    แอบพิมาย ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 20 610

10085 นางสาวธิดารัตน แสงคุรัง ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 20 610

10086 นางสาวนุชนาฏ เลิกชัยภูมิ ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 20 610

10088 นางสาวมณฑิรา ชัยจันทึก ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 20 610

10092 นางสาวอุบลวรรณ พันธุสงา ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 20 610

10094 นางสาวกุลจิรา    กองแกว ม.5/6 สตรีชัยภูมิ 20 610
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10116 นางสาวศศิพร    ญาติสมบูรณ ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 20 610

10119 นางสาวศิริลักษณ    ดาวละลม ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 20 610

10142 นางสาวชลดา    นวมโคกสูง ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 20 610

10156 นางสาวสุวิมล    นาสิงหขันธ ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 20 610

10189 นางสาวณัฏฐณิชา    เลิศสุคนธ ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 20 610

10199 นางสาวสุภาพร    ไมตรีจิต ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 20 610

10229 นางสาวอลิษา หาญกุดตุม ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 20 610

10265 นางสาวโยธิกา    อินทรจักร ม.5/10 สตรีชัยภูมิ 20 610

10273 นางสาวณัฐกาญจน ลาดจันทึก ม.4/9 สตรีชัยภูมิ 20 610

10293 นางสาวศุภาพิชญ    กําลังเหลือ ม.4/7 สตรีชัยภูมิ 20 610

10294 เด็กหญิงทิพวรรณ   แสนจันทร ม.4/7 สตรีชัยภูมิ 20 610

10308 นางสาววรางคณา จิตรออง ม.4/7 สตรีชัยภูมิ 20 610

10309 นางสาววริศรา สะราคํา ม.4/7 สตรีชัยภูมิ 20 610

10331 เด็กหญิงวริศรา    มีครไทย ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 20 610

10337 เด็กหญิงตรงศรม   แวนทิพย ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 20 610

10359 นางสาวปรินทร    ปรุงชัยภูมิ ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 20 610

10405 นางสาวกมลชนก    กลาขยัน ม.4/10 สตรีชัยภูมิ 20 610

10411 นางสาวประทุมทิพย    ไมสันเทียะ ม.4/10 สตรีชัยภูมิ 20 610

10438 เด็กหญิงฟาติมา เพชรสิงห ม.3/8 สตรีชัยภูมิ 20 610

10459 เด็กหญิงจรรยาวรรณอาวะรุณ ม.3/2 สตรีชัยภูมิ 20 610

10469 เด็กหญิงทิพยอัปสร บูรณจารี ม.3/2 สตรีชัยภูมิ 20 610

10470 เด็กหญิงนภาศิริ กุมภาว ม.3/2 สตรีชัยภูมิ 20 610

10552 นางสาวปรียาลักษณ เคนสิลา ม.5/4 เมืองพญาแลวิทยา 20 610

10572 นางสาวศิริขวัญ  บุญนาค  ม.6 สามหมอวิทยา 20 610

10606 นางสาววชิราพร ภักดิ์สูงเนิน ม.4 เพชรพิทยาสรรค 20 610

10638 นางสาวกัญธิมา จั่วจันทึก ม.4/1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชย. 20 610

10725 นางสาวสุพรรษา แสงฤทธิ์ ม.4/1 บางอําพันธวิทยาคม 20 610

10726 นางสาวธิดารัตน  กินโนนกอก ม.5/9 หนองบัวแดงวิทยา 20 610

10730 นางสาวสุนิศา  โคตรโนนกอก ม.5/9 หนองบัวแดงวิทยา 20 610

10733 นางสาวดวงนภา  ผมเพ็ชร ม.5/9 หนองบัวแดงวิทยา 20 610

10753 นางสาวน้ําฝน  พลมณี ม.5/8 หนองบัวแดงวิทยา 20 610
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10782 นางสาวพรชนก ทองเนตร ม.5/7 หนองบัวแดงวิทยา 20 610

10783 นางสาวพรวิภา  อาจอรัญ ม.5/7 หนองบัวแดงวิทยา 20 610

10785 นางสาวยสินทร นอยสรอย ม.5/7 หนองบัวแดงวิทยา 20 610

10792 นายกนก  เกาะมวง ม.5/6 หนองบัวแดงวิทยา 20 610

10794 นางสาวพรทิพย  ศรีชาติ ม.5/6 หนองบัวแดงวิทยา 20 610

10814 นางสาวธิดารัตน เงินอินทรตะ ม.5/3 หนองบัวแดงวิทยา 20 610

10066 นางสาวพิมพกานต    ศรีประเทศ ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 18 661

10068 นางสาวชุติมา    ทบนา ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 18 661

10112 นางสาวสุทธิกานต    บุญเสริม ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 18 661

10115 นางสาวนาตาชา    พาอีเมง ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 18 661

10132 นางสาวจิราวรรณ    ฐานหม่ัน ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 18 661

10139 นางสาวอรุโณทัย    พูนพนัง ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 18 661

10169 นางสาวศศิธร   เติมสูงเนิน ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 18 661

10233 นางสาวทักษิณา หอมพามา ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 18 661

10234 นางสาวสุธาสินี ศรีรัตนาม ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 18 661

10235 นางสาวสุธาสินี    สากุล ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 18 661

10245 นางสาวธนัตดา เบียดนอก ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 18 661

10262 นางสาวศศินา สงาพันธุ ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 18 661

10292 เด็กหญิงวราภรณ    บุญปลื้ม ม.4/8 สตรีชัยภูมิ 18 661

10299 นางสาวฐิติรัตน   พงษธานี ม.4/7 สตรีชัยภูมิ 18 661

10313 นายธนวัฒน โคเทพ ม.4/7 สตรีชัยภูมิ 18 661

10330 เด็กหญิงพิยดา    เชื้อโนนแดง ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 18 661

10338 เด็กหญิงวิมลฉัตร    กองเกิด ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 18 661

10363 นางสาววริศรา    จันทรสาขา ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 18 661

10408 นางสาวณัฐริการ    ประสมศักดิ์ ม.4/10 สตรีชัยภูมิ 18 661

10446 เด็กหญิงอนุสรา สําราญใจ ม.3/8 สตรีชัยภูมิ 18 661

10454 เด็กหญิงกัญญาพัชร กวนหลวง ม.3/2 สตรีชัยภูมิ 18 661

10525 เด็กหญิงทักษพร วงศปฏิมาพร ม.3/1 สตรีชัยภูมิ 18 661

10527 เด็กหญิงภักชรัฐ สีมาวงษ ม.3/1 สตรีชัยภูมิ 18 661

10531 นางสาวศิริลักษณ ญาวะจูน ม.5/6 เมืองพญาแลวิทยา 18 661

10613 นางสาวกันธิมา ชูผล ม.4 เพชรพิทยาสรรค 18 661



เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน(100) ลําดับท่ี ระดับมาตรฐาน หมายเหตุ

ประกาศผลการสอบแขงขันฟสิกส  จังหวัดชัยภูมิ  ครั้งท่ี 1

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  ประจําปการศึกษา 2558

สอบวันท่ี 30  มกราคม  2559        เวลา    13.00 - 15.00 น.
………………………………………………………………………..

10624 นางสาวอรวรรณ ฐานวิเศษ ม.4/2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชย. 18 661

10721 นางสาวสาริกา คิวรักษา ม.4/1 บางอําพันธวิทยาคม 18 661

10723 นางสาวสาวิตรี คดีเวียง ม.4/1 บางอําพันธวิทยาคม 18 661

10074 นางสาววราภรณ    พงษไพศาล ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 16 689

10101 นางสาวชลธิชา    เจนชัย ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 16 689

10171 นางสาวธนัญญา    ภูสะใส ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 16 689

10231 นางสาวกมลรัตน ภิรมยศรี ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 16 689

10271 นางสาวขวัญตา ผาดวง ม.4/9 สตรีชัยภูมิ 16 689

10288 นางสาวพิมมาดา คูณขุนทด ม.4/9 สตรีชัยภูมิ 16 689

10311 นางสาวศุภนิดา แสนแกว ม.4/7 สตรีชัยภูมิ 16 689

10336 เด็กหญิงชนิษฎา   โวหาร ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 16 689

10342 เด็กหญิงจารุวรรณ    รัตนอนันตผล ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 16 689

10401 นางสาวทิพวรรณ วาสุโพธิ์ ม.4/11 สตรีชัยภูมิ 16 689

10414 เด็กหญิงอนพัทย    ผริตะโกมล ม.4/10 สตรีชัยภูมิ 16 689

10434 เด็กหญิงปนมณี   ดีซอน ม.3/8 สตรีชัยภูมิ 16 689

10560 นางสาวสายฟา กระแสกุล ม.5/4 เมืองพญาแลวิทยา 16 689

10561 นางสาวสุภาวดี ทองอันชา ม.5/4 เมืองพญาแลวิทยา 16 689

10562 นางสาวสุรภา ทรัพยสมบัติ ม.5/4 เมืองพญาแลวิทยา 16 689

10565 นางสาวออมพร พรมนอก ม.5/4 เมืองพญาแลวิทยา 16 689

10605 นางสาวดวงฤดี ศรีอาภัย ม.4 เพชรพิทยาสรรค 16 689

10623 นางสาวมีนภา ฤทธิ์จรูญ ม.4/2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชย. 16 689

10762 นางสาววริศรา โสภาเวส ม.5/8 หนองบัวแดงวิทยา 16 689

10829 นางสาวปรัชญา จูงสุข ม.4 หนองบัวระเหววิทยาคาร 16 689

10176 นางสาวสุชาดา    ธรรมประโชติ ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 14 709

10178 นางสาวโอปอ    คบมิตร ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 14 709

10237 นางสาวกฤษนภา ภูศรี ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 14 709

10298 นางสาววีระฉัตร แสนณรงค ม.4/7 สตรีชัยภูมิ 14 709

10510 เด็กหญิงปรัตนดา ยวงทอง ม.3/12 สตรีชัยภูมิ 14 709

10571 นายดําเนิน สุขเอ่ียม  ม.6 สามหมอวิทยา 14 709

10614 นางสาวจิราภา พักสูงเนิน ม.4 เพชรพิทยาสรรค 14 709

10741 นายธีรพล แพบัว  ม.5/8 หนองบัวแดงวิทยา 14 709
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10772 นางสาวอภิวรรณ ขันตี ม.5/8 หนองบัวแดงวิทยา 14 709

10781 นางสาวปนัดดา  มีดินดํา ม.5/7 หนองบัวแดงวิทยา 14 709

10795 นางสาวอริสา  ดีพิมเดื่อ ม.5/6 หนองบัวแดงวิทยา 14 709

10797 นางสาวชุติกาญจน วงษอินทรจันทร ม.5/5 หนองบัวแดงวิทยา 14 709

10838 นางสาวกนกพร    ดีกาว ม.5 เพชรพิทยาสรรค 14 709

10045 นางสาวสุดารัตน    หาญกุดตุม ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 12 722

10060 นางสาวอาทิตยา ประจญหาญ ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 12 722

10099 นางสาวณัฐวรรณ    ฮวบขุนทด ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 12 722

10457 เด็กหญิงกุณชลภัส สุขขี ม.3/2 สตรีชัยภูมิ 12 722

10828 นายวัชรินทร สามารถกิจ ม.4 หนองบัวระเหววิทยาคาร 10 726

10021 นางสาวเมทวีพร    เกษมสําราญ ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 6 727

29.87คะแนนเฉลี่ย


