
เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน(100) ลําดับที่ ระดับมาตรฐาน หมายเหตุ
90001 นางสาวกชพร ภิลัยวรรณ์ ม.5/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 28 387
90002 นางสาวกุลปริยา  ชัยปรีชา ม.6/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 32 252
90003 นางสาวขนิษฐา  ต่อสกุล ม.4/1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 28 387
90004 นางสาวจุฑารัตน์  ไชยธานี ม.5/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 20 775
90005 นางสาวชนิดาพร  พลขุนทด ม.4/2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90006 นางสาวชลดา  เจริญสุข ม.5/1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 22 696
90007 นางสาวชลธิชา  เพียรการ ม.5/1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 26 487
90008 นางสาวฐิดาภา  สีใส ม.4/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90009 นางสาวฐิติพร  ศรีธรณ์ ม.4/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 26 487
90010 นางสาวณัฐกฤตา  นวชาติ ม.4/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90011 นางสาวณัฐวรรณ  วาณิกบุตร ม.5/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 28 387
90012 นางสาวเด่นนภา  สุขนาแซง ม.4/2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90013 นางสาวธัญญารัตน์  คุ้มไข่นํ้า ม.4/1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 26 487
90014 นางสาวธิติศิริ  ทุมเที่ยง ม.5/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 20 775
90015 นางสาวนฤมล  สุขสําราญ ม.4/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 32 252
90016 นางสาวนัฐธิณี สารคล่อง ม.5/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 22 696
90017 นางสาวนุศรา  เสาะสาย ม.5/1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 32 252
90018 นางสาวบุตษยาพร  แก้วบัณฑิต ม.4/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 22 696
90019 นางสาวเบญจมาพรรณทีนะกุล ม.5/2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 30 310
90020 นางสาวเบญจวรรณ์  หล้าเพชร ม.5/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 18 851
90021 นางสาวปัฏพร  ปิยะชาติ ม.4/1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 24 600
90022 นางสาวปิยวรรณ  จันทร์ณรงค์ ม.4/1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90023 นางสาวปิยะธิดา  ศรีโครต ม.4/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 22 696
90024 นางสาวพจวรรณ  บรรดาศักดิ์ ม.5/1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 14 937
90025 นางสาวพัชราภรณ์  เพชรล้ํา ม.5/1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 22 696
90026 นางสาวพัสสมน  แซ่โล้ว ม.4/1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 36 150
90027 นางสาวพิณพัฒน์  ผาโคตร ม.5/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 34 189
90028 นางสาวภัณฑิรา ภูสระ ม.5/1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 22 696
90029 นางสาวรัชนีกร  รัตตาชู ม.5/1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 18 851
90030 นางสาววนิดา   พิรักษา ม.5/2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 30 310
90031 นางสาววิจิตราภรณ์  ปะจิคะ ม.4/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 16 913
90032 นางสาววิไลวรรณ  สีบุดศรี ม.5/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 14 937
90033 นางสาวศิริลักษณ์  ศรีหาวัตร ม.4/2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90034 นางสาวศิริอนงค์  ขจรภพ ม.5/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 30 310
90035 นางสาวศุภิสรา  โนวะ ม.4/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 20 775
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90036 นางสาวสวรส ทรงชุ่ม ม.4/1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90037 นางสาวสาทิศลักษณ์  จันทร์เขียด ม.5/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 22 696
90038 นางสาวสิรภัทร  จันทร์เหลือง ม.6/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 38 126
90039 นางสาวสุกัญญา  หล้าเพชร ม.4/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 18 851
90040 นางสาวสุดารัตน์  หงษ์โพธ์ิ ม.5/2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 36 150
90041 นางสาวสุทราวดี  เพ็งโคตร ม.5/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 26 487
90042 นางสาวสุวนันท์ ฐานเจริญ ม.5/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 24 600
90043 นางสาวอภัสรา  ทองสนธ์ิ ม.4/2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 28 387
90044 นางสาวอรวรรณ  ศรีใยจารย์ ม.4/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 24 600
90045 นางสาวอัยรดา  ฤทธ์ิจรูญ ม.5/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 12 966
90046 นายจิราเจตน์  เวียงดอนก่อ ม.4/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 16 913
90047 นายชาญวุฒิ  คะลา ม.5/1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 18 851
90048 นายฑีฆาวุฒิ  มาตแก้ว ม.5/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 26 487
90049 นายณัฐพล  ถาวรศรี ม.5/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 28 387
90050 นายณัฐภัทร  แสงทอง ม.4/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 18 851
90051 นายธนกร  รอดไธสง ม.5/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 28 387
90052 นายธีระภัทร ศรีหะเนตร ม.4/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 34 189
90053 นายภัคพล  ภูพาน ม.5/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90054 นายภานุพงศ์  ยี่จัตุรัส ม.5/1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 24 600
90055 นายภูวเดช พันธ์ไธสง ม.4/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 18 851
90056 นายวรานนท์  ตุนสมคิด ม.4/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 26 487
90057 นายวิศาลย์  ธีระศักดิ์วิชยา ม.5/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 32 252
90058 นายสหรัฐ  สายโรจน์ ม.5/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 12 966
90059 นายอภิสิทธ์ิ  สิทธิวงศ์ ม.5/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 24 600
90060 นายกิตติคุณ ฤทธ์ิจรูญ ม.5 แก้งคร้อ 64 27 ทองแดง
90061 ด.ญ.อาภัสรา ชํากรม ม.2 แก้งคร้อวิทยา 0 990 ขาดสอบ
90062 นางสาวกนกกาญจน์ ชัยสุริยะวิรัตน์ ม.5 แก้งคร้อวิทยา 0 990 ขาดสอบ
90063 นางสาวกมลพรรณ ไชยะไข ม.4 แก้งคร้อวิทยา 14 937
90064 นางสาวกฤตพร เพ็งพิศ ม.5 แก้งคร้อวิทยา 34 189
90065 นางสาวกฤตินี พงศ์จันทร์ ม.6 แก้งคร้อวิทยา 66 23 ทองแดง
90066 นางสาวกัญญาภัค ตรงวรานนท์ ม.6 แก้งคร้อวิทยา 58 44 ทองแดง
90067 นางสาวกัญญารัตน์ คงเมือง ม.5 แก้งคร้อวิทยา 34 189
90068 นางสาวกิตติยาภรณ์ ดีมา ม.5 แก้งคร้อวิทยา 26 487
90069 นางสาวกุลสตรี ดีสุข ม.5 แก้งคร้อวิทยา 14 937
90070 นางสาวจริยา กาชัย ม.4 แก้งคร้อวิทยา 20 775



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

ประกาศผลการสอบแข่งขันฟิสิกส์ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ฟิสิกส์ จังหวัดชัยภูมิ  ครั้งที่ 3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  อําเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  ปีการศึกษา 2560

สอบวันที่ 18  กุมภาพันธ์  2561    เวลา  10.00 - 12.00 น.
………………………………………………………………………..

90071 นางสาวจารุวรรณ ชินอาจ ม.4 แก้งคร้อวิทยา 24 600
90072 นางสาวจารุวรรณี มูลปลา ม.5 แก้งคร้อวิทยา 30 310
90073 นางสาวจุฬารัตน์ หงษ์ปัสสา ม.4 แก้งคร้อวิทยา 26 487
90074 นางสาวฐิรนันท์ เนตรวงศ์ ม.6 แก้งคร้อวิทยา 70 17 เหรียญเงิน
90075 นางสาวณัฐณิชา จะเรียมพันธ์ุ ม.5 แก้งคร้อวิทยา 32 252
90076 นางสาวณิชกานต์ ภาระชัย ม.4 แก้งคร้อวิทยา 18 851
90077 นางสาวณิศรา ราชวงษ์ ม.6 แก้งคร้อวิทยา 36 150
90078 นางสาวธนาทิพย์ หาญพยัคฆ์ ม.6 แก้งคร้อวิทยา 50 60 ทองแดง
90079 นางสาวธัญจิรา อาจนาเสียว ม.4 แก้งคร้อวิทยา 26 487
90080 นางสาวนภัสกร บุญชัยแสน ม.4 แก้งคร้อวิทยา 0 990 ขาดสอบ
90081 นางสาวนุชจณีย์ วังสอน ม.5 แก้งคร้อวิทยา 44 83
90082 นางสาวนุชดา เหง่าลา ม.4 แก้งคร้อวิทยา 20 775
90083 นางสาวบุษยมาศ หินประกอบ ม.4 แก้งคร้อวิทยา 24 600
90084 นางสาวปรารถนา จอกสวรรค์ ม.5 แก้งคร้อวิทยา 30 310
90085 นางสาวปริยาพร กองเกิด ม.5 แก้งคร้อวิทยา 42 95
90086 นางสาวปรียะณัฐ ทองสุข ม.5 แก้งคร้อวิทยา 26 487
90087 นางสาวปวีณ์ธิดา นาคคํา ม.5 แก้งคร้อวิทยา 0 990 ขาดสอบ
90088 นางสาวปวีนา วงค์ธนพัฒน์ ม.5 แก้งคร้อวิทยา 26 487
90089 นางสาวปัทมาพร หาญพยัคฆ์ ม.5 แก้งคร้อวิทยา 42 95
90090 นางสาวปาริฉัตร ทองสุข ม.5 แก้งคร้อวิทยา 40 108
90091 นางสาวปิยฉัตร    เผ่าฉนวน ม.5 แก้งคร้อวิทยา 30 310
90092 นางสาวปิยวรรณ สิงห์เดช ม.5 แก้งคร้อวิทยา 30 310
90093 นางสาวพรพิมล บุญพาโชค ม.4 แก้งคร้อวิทยา 36 150
90094 นางสาวพัชรา ปฏิพนัธ์ ม.4 แก้งคร้อวิทยา 0 990 ขาดสอบ
90095 นางสาวพิยดา งามจํารัส ม.4 แก้งคร้อวิทยา 24 600
90096 นางสาวพิริยาภรณ์ หมอกชัย ม.4 แก้งคร้อวิทยา 24 600
90097 นางสาวภัทรานิษฐ์ ชนะหาญ ม.4 แก้งคร้อวิทยา 0 990 ขาดสอบ
90098 นางสาวมนทิราลัย วิรัตน์ ม.4 แก้งคร้อวิทยา 14 937
90099 นางสาวมิ่งขวัญ มณีเนตร ม.5 แก้งคร้อวิทยา 68 20 ทองแดง
90100 นางสาวยาหยี ภิญโญดม ม.6 แก้งคร้อวิทยา 72 11 เหรียญเงิน
90101 นางสาวรชพร สมาทา ม.6 แก้งคร้อวิทยา 50 60 ทองแดง
90102 นางสาวรัชนีกร พลทองสถิต ม.4 แก้งคร้อวิทยา 38 126
90103 นางสาวธัณญภรณ์ บุตรศรี ม.4 แก้งคร้อวิทยา 20 775
90104 นางสาววรรณิกา โลมรัตน์ ม.4 แก้งคร้อวิทยา 0 990 ขาดสอบ
90105 นางสาววรรษชล ส่งศิริ ม.4 แก้งคร้อวิทยา 0 990 ขาดสอบ



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

ประกาศผลการสอบแข่งขันฟิสิกส์ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ฟิสิกส์ จังหวัดชัยภูมิ  ครั้งที่ 3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  อําเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  ปีการศึกษา 2560

สอบวันที่ 18  กุมภาพันธ์  2561    เวลา  10.00 - 12.00 น.
………………………………………………………………………..

90106 นางสาววรินรําไพ ต่อพล ม.4 แก้งคร้อวิทยา 16 913
90107 นางสาววโรดม โห้พันธ์ ม.6 แก้งคร้อวิทยา 70 17 เหรียญเงิน
90108 นางสาววิจิตตา แก้วทอง ม.5 แก้งคร้อวิทยา 24 600
90109 นางสาววิภาวณี คําศรี ม.4 แก้งคร้อวิทยา 0 990 ขาดสอบ
90110 นางสาววิมลรัตน์ นามบุดดี ม.6 แก้งคร้อวิทยา 72 11 เหรียญเงิน
90111 นางสาวศรัญญา ธงภักดี ม.5 แก้งคร้อวิทยา 26 487
90112 นางสาวศศิกานต์ พลธรรม ม.4 แก้งคร้อวิทยา 40 108
90113 นางสาวศศิธร วงษ์เพชร ม.4 แก้งคร้อวิทยา 18 851
90114 นางสาวศศิธร ดอนชาดา ม.5 แก้งคร้อวิทยา 36 150
90115 นางสาวศิรินภา ประเสริฐสังข์ ม.4 แก้งคร้อวิทยา 24 600
90116 นางสาวศิริประภา พลธรรม ม.6 แก้งคร้อวิทยา 68 20 ทองแดง
90117 นางสาวศิริลักษณ์ กัณหารัตน์ ม.5 แก้งคร้อวิทยา 0 990 ขาดสอบ
90118 นางสาวศุทธินี ยืนต้น ม.4 แก้งคร้อวิทยา 26 487
90119 นางสาวศุภนิดา ธนธนานนท์ ม.6 แก้งคร้อวิทยา 0 990 ขาดสอบ
90120 นางสาวศุวภี ศรศัีกดิ์นอก ม.6 แก้งคร้อวิทยา 52 54 ทองแดง
90121 นางสาวสิริกร ปะวะโค ม.6 แก้งคร้อวิทยา 66 23 ทองแดง
90122 นางสาวสิริกัญญา พิมพ์สราญ ม.4 แก้งคร้อวิทยา 0 990 ขาดสอบ
90123 นางสาวสิริกัญญา สินโพธ์ิ ม.5 แก้งคร้อวิทยา 46 77
90124 นางสาวสุกัญญา จันขุนทด ม.6 แก้งคร้อวิทยา 48 66
90125 นางสาวสุชาดา ชีระปฏิยุทธ ม.6 แก้งคร้อวิทยา 62 32 ทองแดง
90126 นางสาวสุภานัน สุภสร ม.4 แก้งคร้อวิทยา 28 387
90127 นางสาวสุภาสินี สารบุตร ม.5 แก้งคร้อวิทยา 48 66
90128 นางสาวสุมาศตรา กันหาเขียว ม.5 แก้งคร้อวิทยา 18 851
90129 นางสาวอรดี ตังตระกูล ม.4 แก้งคร้อวิทยา 0 990 ขาดสอบ
90130 นางสาวอารียา แก้วมูลมุข ม.5 แก้งคร้อวิทยา 72 11 เหรียญเงิน
90131 นางสาวไอลดา พลายเนาว์ ม.4 แก้งคร้อวิทยา 28 387
90132 นายขจรศักดิ์ บัวดี ม.5 แก้งคร้อวิทยา 28 387
90133 นายจัตตุพล ภิญโยดม ม.6 แก้งคร้อวิทยา 52 54 ทองแดง
90134 นายจิณณธรรม โพธิสาจันทร์ ม.5 แก้งคร้อวิทยา 0 990 ขาดสอบ
90135 นายเจษฎา หงษ์ษา ม.6 แก้งคร้อวิทยา 54 50 ทองแดง
90136 นายเฉลิมพัทธ์ิ สีฟ้า ม.6 แก้งคร้อวิทยา 42 95
90137 นายชยุต  พูลเพ็ชร ม.4 แก้งคร้อวิทยา 0 990 ขาดสอบ
90138 นายชลวัฒน์ หมู่หัวนา ม.5 แก้งคร้อวิทยา 14 937
90139 นายโชคทวี รัตนเวทวงศ์ ม.5 แก้งคร้อวิทยา 0 990 ขาดสอบ
90140 นายโชติวทย์ เครือสังข์ ม.4 แก้งคร้อวิทยา 32 252
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90141 นายฐาปนพงศ์ ชัยเสนา ม.6 แก้งคร้อวิทยา 64 27 ทองแดง
90142 นายณัฐกิจ บุญแจ่ม ม.5 แก้งคร้อวิทยา 64 27 ทองแดง
90143 นายณัฐิวุฒิ พรมภูวงค์ ม.6 แก้งคร้อวิทยา 82 2 เหรียญทอง
90144 นายดนุรุจน์ ทองศิษ ม.4 แก้งคร้อวิทยา 0 990 ขาดสอบ
90145 นายตราบุญ แพนพา ม.5 แก้งคร้อวิทยา 30 310
90146 นายธนบดี สารพัฒน์ ม.4 แก้งคร้อวิทยา 30 310
90147 นายธนายุทธ ธงภูเขียว ม.6 แก้งคร้อวิทยา 32 252
90148 นายธีรเมธ ผลบุญ ม.5 แก้งคร้อวิทยา 22 696
90149 นายนภัสดล ไพรศรี ม.6 แก้งคร้อวิทยา 58 44 ทองแดง
90150 นายปรัชญา กาจหาญ ม.5 แก้งคร้อวิทยา 0 990 ขาดสอบ
90151 นายพสุธร แสงคํา ม.5 แก้งคร้อวิทยา 48 66
90152 นายพีระภัทร บํารุงเชื้อ ม.5 แก้งคร้อวิทยา 32 252
90153 นายกรวิชญ์ กองศรี ม.6 แก้งคร้อวิทยา 36 150
90154 นายวีรวิทย์ พรมมานอก ม.6 แก้งคร้อวิทยา 50 60 ทองแดง
90155 นายศุภวิจักขณ์ เสโส ม.6 แก้งคร้อวิทยา 60 37 ทองแดง
90156 นายศุภวิชญ์ ประภากรแก้วรัตน์ ม.4 แก้งคร้อวิทยา 0 990 ขาดสอบ
90157 นายสถาพร สมบุตร ม.4 แก้งคร้อวิทยา 26 487
90158 นายสาริน กว้างสวาสดิ์ ม.6 แก้งคร้อวิทยา 74 6 เหรียญเงิน
90159 นายสิทธิเดช ตังตระกูล ม.5 แก้งคร้อวิทยา 0 990 ขาดสอบ
90160 นายอะตอม แถวไธสง ม.4 แก้งคร้อวิทยา 44 83
90161 นายไอศูรย์ พรหมวิชัย ม.6 แก้งคร้อวิทยา 60 37 ทองแดง
90162 เด็กหญิงกรรณิการ์ ลุมไธสงค์ ม.3 คอนสวรรค์ 34 189
90163 เด็กหญิงศศิกานต์ ลุมไธสงค์ ม.4 คอนสวรรค์ 24 600
90164 นางสาวกนกรัตน์ อินทะกนก ม.4 คอนสวรรค์ 34 189
90165 นางสาวกฤติกา ชาวนาฮี ม.4 คอนสวรรค์ 30 310
90166 นางสาวธนัชพร ครองศรี ม.4 คอนสวรรค์ 34 189
90167 นางสาวธัญเรศ ไสยาสน์ ม.4 คอนสวรรค์ 30 310
90168 นางสาวนภัค ธนัตถ์ุโภคิน ม.4 คอนสวรรค์ 26 487
90169 นางสาวนรีรัตน์ คงสตรี ม.4 คอนสวรรค์ 20 775
90170 นางสาวนํ้าทิพย์ ทวีชีพ ม.4 คอนสวรรค์ 28 387
90171 นางสาวปภัสสรา วรรนิวาส ม.5 คอนสวรรค์ 32 252
90172 นางสาวปรญีาพร นนทะศรี ม.4 คอนสวรรค์ 18 851
90173 นางสาวปัทมา สนิทไทย ม.4 คอนสวรรค์ 20 775
90174 นางสาวพรทิพย์ คุ้มไข่นํ้า ม.5 คอนสวรรค์ 32 252
90175 นางสาวพัชรี ลาจ้อย ม.4 คอนสวรรค์ 26 487
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90176 นางสาวพิชญาภา บังวิเศษ ม.4 คอนสวรรค์ 24 600
90177 นางสาวพิมสิริ อันพิมพา ม.4 คอนสวรรค์ 0 990 ขาดสอบ
90178 นางสาวเพ็ญนภา พาอ้อ ม.5 คอนสวรรค์ 30 310
90179 นางสาวภัทริยา ภุมมะโสภณ ม.4 คอนสวรรค์ 24 600
90180 นางสาวภาศิตา หิรัญคํา ม.4 คอนสวรรค์ 30 310
90181 นางสาวศิริวงษ์ สุสมบูรณ์ ม.4 คอนสวรรค์ 20 775
90182 นางสาวสุทธิดา บุญคํา ม.4 คอนสวรรค์ 24 600
90183 นางสาวสุนิสา เจริญสุข ม.4 คอนสวรรค์ 0 990 ขาดสอบ
90184 นางสาวอนุชิดา ผดุงจิตร ม.4 คอนสวรรค์ 20 775
90185 นางสาวอรัญญา ทวีชาติ ม.4 คอนสวรรค์ 24 600
90186 นางสาวอาทิตยา คุ้มโพธ์ิน้อย ม.4 คอนสวรรค์ 22 696
90187 นางสาวอายลิน แก้งทอง ม.5 คอนสวรรค์ 24 600
90188 นางสาวอินทิรา เพิ่มปัญญา ม.5 คอนสวรรค์ 24 600
90189 นางสาวอิสริยาภรณ์ เทียมกระโทก ม.4 คอนสวรรค์ 20 775
90190 นายไกรสร เลี้ยงพรหม ม.5 คอนสวรรค์ 28 387
90191 นายธนวิชญ์ สุวรรณชัยรบ ม.4 คอนสวรรค์ 26 487
90192 นายภัทรศักดิ์ ทวีทรัพย์ ม.5 คอนสวรรค์ 26 487
90193 นายภูวนาท พิชัย ม.4 คอนสวรรค์ 40 108
90194 นายโสภณ มีแก้ว ม.5 คอนสวรรค์ 38 126
90195 เด็กชายธนพงษ์ ชวนินทวิสุทธ์ิ ชัยภูมิภักดีชุมพล 38 126
90196 เด็กชายบุญญบรรพ์ วิเศษศักดิ์ ม.3/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 44 83
90197 เด็กชายปัณณวิชญ์ เจริญ ม.2 ชัยภูมิภักดีชุมพล 40 108
90198 เด็กชายพันภพ โชคสุวัฒนสกุล ม.3/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 40 108
90199 เด็กชายรักษ์ตระกูล ภิญโญศักดิ์ ม.3/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 44 83
90200 เด็กหญิงชญานุตม์ บํารุงถ่ิน ม.3/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 44 83
90201 เด็กหญิงปรภาว์ กลางสาทร ม.3/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 54 50 ทองแดง
90202 เด็กหญิงเรณุกา หวะสุวรรณ ชัยภูมิภักดีชุมพล 36 150
90203 เด็กหญิงศิริวรรณ อุพลรัมย์ ชัยภูมิภักดีชุมพล 20 775
90204 นางสาวกรพิณธ์ ยิ่งศิริ ม.5/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 48 66
90205 นางสาวกัญญาพัชร ธงสันเทียะ ม.5/12 ชัยภูมิภกัดีชุมพล 34 189
90206 นางสาวกัณฑิกา กุลนาฝาย ม.4/13 ชัยภูมิภักดีชุมพล 34 189
90207 นางสาวจตุพร นราพงษ์ ม.4/13 ชัยภูมิภักดีชุมพล 0 990 ขาดสอบ
90208 นางสาวเจนจิรา ตาชัยภูมิ ชัยภูมิภักดีชุมพล 42 95
90209 นางสาวชนาภา ธีรวนบดี ม.6/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 74 6 เหรียญเงิน
90210 นางสาวณัฐธิดา ภูชิตธนนท์ ม.4/13 ชัยภูมิภักดีชุมพล 26 487
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90211 นางสาวธนพร ทองทา ม.4/13 ชัยภูมิภักดีชุมพล 34 189
90212 นางสาวธัญสินี ต่อโชติ ม.4/13 ชัยภูมิภักดีชุมพล 0 990 ขาดสอบ
90213 นางสาวนทสรวง ละมุนเมือง ม.4/14 ชัยภูมิภักดีชุมพล 34 189
90214 นางสาวนันทภัค อิสรานุกิจ ม.4/13 ชัยภูมิภักดีชุมพล 42 95
90215 นางสาวบุษบา เกิดศิริ ม.5/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 48 66
90216 นางสาวปฐมพร บุญทองโท ม.5/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 52 54 ทองแดง
90217 นางสาวปุณณดา ไตรศิวะกุล ม.4/13 ชัยภูมิภักดีชุมพล 40 108
90218 นางสาวพีรยา วงษ์บุตร ม.6/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 0 990 ขาดสอบ
90219 นางสาวภราดา ฉายชัยภูมิ ม.5/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 42 95
90220 นางสาวภัทรนันท์ เพ็ญจันทร์ ม.6/11 ชัยภูมิภักดีชุมพล 50 60 ทองแดง
90221 นางสาวภัทรพร ป้องขันธ์ ม.4/14 ชัยภูมิภักดีชุมพล 38 126
90222 นางสาวภูริชญา ดิเรกศิลป์ ม.4/13 ชัยภูมิภักดีชุมพล 34 189
90223 นางสาวรัตนาภรณ์ คําเสนา ม.6/11 ชัยภูมิภักดีชุมพล 38 126
90224 นางสาวรุ่งไพลิน ภักดีสาร ม.4/13 ชัยภูมิภักดีชุมพล 44 83
90225 นางสาวลักษิกา พิทักษ์พล ม.6/11 ชัยภูมิภักดีชุมพล 44 83
90226 นางสาววรกมล สิมศิริวัฒน์ ม.5/13 ชัยภูมิภักดีชุมพล 48 66
90227 นางสาววราภรณ์ อริพงษ์ ม.6/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 66 23 ทองแดง
90228 นางสาววิยดี ธัญยาธีรพงษ์ ม.6/11 ชัยภูมิภักดีชุมพล 34 189
90229 นางสาวสุทธิลักษณ์ จรรยาศิริ ม.4/13 ชัยภูมิภักดีชุมพล 44 83
90230 นางสาวอริศรา บุญสอน ชัยภูมิภักดีชุมพล 0 990 ขาดสอบ
90231 นายกานต์ แก้วหานาม ม.5/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 84 1 เหรียญทอง
90232 นายเขตโสภณ ไชยชาติ ม.5/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 72 11 เหรียญเงิน
90233 นายคุณานนต์ อมรชัยกุล ม.6/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 62 32 ทองแดง
90234 นายเจษฎากร เกษมสําราญ ม.5/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 70 17 เหรียญเงิน
90235 นายชยานันต์ ชาญณรงค์ ม.5/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 32 252
90236 นายชานันท์ กุลโนนแดง ม.5/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 40 108
90237 นายชิราวุธ คงชัย ม.6/11 ชัยภูมิภักดีชุมพล 0 990 ขาดสอบ
90238 นายชุมพล สุพิพัฒนโมลี ม.5/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 72 11 เหรียญเงิน
90239 นายญาณพัฒน์ ตั้งขจรโกศล ม.4/13 ชัยภูมิภักดีชุมพล 40 108
90240 นายฐณวัฒน์ รัตนอาภรณ์ ม.4/13 ชัยภูมิภักดีชุมพล 32 252
90241 นายณภูมิ ธูปพนม ม.6/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 58 44 ทองแดง
90242 นายณรงศักดิ์ เตชะพกาพงษ์ ม.4/13 ชัยภูมิภักดีชุมพล 36 150
90243 นายแทนภูมิ คุ้มคง ม.4/13 ชัยภูมิภักดีชุมพล 38 126
90244 นายธนกร ฤทธ์ิเพชรรัตน์ ม.5/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 78 4 เหรียญเงิน
90245 นายธนกฤต เพลียซ้าย ม.4 ชัยภูมิภักดีชุมพล 26 487
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90246 นายธัญญธร รอดรังษี ม.4/14 ชัยภูมิภักดีชุมพล 36 150
90247 นายธันยธรณ์ ชํานาญวงค์ ม.6/11 ชัยภูมิภักดีชุมพล 64 27 ทองแดง
90248 นายธันยพัฒน์ เทียมไธสง ม.5/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 34 189
90249 นายบุญญาวัฒน์ รัตนจรัสโรจน์ ม.4/13 ชัยภูมิภักดีชุมพล 42 95
90250 นายปกป้อง ตั้งใจ ม.6/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 72 11 เหรียญเงิน
90251 นายปฏิภาณ โสรัจจ์ ม.5/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 74 6 เหรียญเงิน
90252 นายปัญญาวุฒิ เจริญวัฒน์ ม.6/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 74 6 เหรียญเงิน
90253 นายพงศกร รักษ์มณี ม.5/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 48 66
90254 นายพสิษฐ์ คุ้มจันอัด ม.4/13 ชัยภูมิภักดีชุมพล 30 310
90255 นายพีระวัฒน์ คําจุมพล ม.5/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 76 5 เหรียญเงิน
90256 นายพุฒิโชติ สินธุจริวัตร ม.6/11 ชัยภูมิภักดีชุมพล 0 990 ขาดสอบ
90257 นายภควัต นาคคํา ม.5/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 60 37 ทองแดง
90258 นายภัทรกร ลิ้มสุวัฒน์ ม.5/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 34 189
90259 นายภัทรพงศ์ พุทธโอวาท ม.6/2 ชัยภูมิภักดีชุมพล 68 20 ทองแดง
90260 นายเมธี ศรีนวกุล ม.5/12 ชัยภูมิภักดีชุมพล 64 27 ทองแดง
90261 นายศรัณย์ วงศ์แก้ว ม.4/13 ชัยภูมิภักดีชุมพล 46 77
90262 นายสิรภัทร จริยานันทกุล ม.6/11 ชัยภูมิภักดีชุมพล 62 32 ทองแดง
90263 นายสุรศักดิ์ ทองจันทร์ ม.4/13 ชัยภูมิภักดีชุมพล 60 37 ทองแดง
90264 นายอัฐพล เตียเจริญภักดี ม.5/5 ชัยภูมิภักดีชุมพล 18 851
90265 นางสาวขนิษฐา มีชาลี ม.5/2 เทพสถิตวิทยา 18 851
90266 นางสาวฐิตินันท์ ประเสริฐจันทึก ม.5/1 เทพสถิตวิทยา 34 189
90267 นางสาวประพิมพ์ฝัน สีหาบุตร ม.5/1 เทพสถิตวิทยา 18 851
90268 นางสาวพณิดา เติมขุนทด ม.5/1 เทพสถิตวิทยา 20 775
90269 นางสาวรัตนาภรณ์ ไปเหนือ ม.5/1 เทพสถิตวิทยา 24 600
90270 นางสาววนิดา เพ็งแจ่ม ม.5/1 เทพสถิตวิทยา 14 937
90271 นางสาวสิริวรรณ ตาก่ิมนอก ม.5/1 เทพสถิตวิทยา 26 487
90272 นางสาวสุจิตตา โพธ์ิกะ ม.5/1 เทพสถิตวิทยา 18 851
90273 นางสาวสุดารัตน์ ปุราธะเน ม.5/1 เทพสถิตวิทยา 20 775
90274 นางสาวหทัยกาญน์ สวัสดิ์นที ม.5/2 เทพสถิตวิทยา 32 252
90275 นางสาวอรณิชา นิลวงษ์ ม.5/1 เทพสถิตวิทยา 22 696
90276 นายวสันต์ เถาจัตุรัส ม.5/1 เทพสถิตวิทยา 30 310
90277 นายอภิสทิธ์ิ แบขุนทด ม.5/1 เทพสถิตวิทยา 24 600
90278 นายอภิสิทธ์ิ ตอนสันเทียะ ม.6/1 เทพสถิตวิทยา 34 189
90279 นางสาวขนิฏฐา วงศ์ม่วง ม.5/1 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 26 487
90280 นางสาวขวัญเรือน สีนํ้าย้อม ม.6/3 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 36 150
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90281 นางสาวณัฐกานต์ เครือทอง ม.6/3 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 990 ขาดสอบ
90282 นางสาวนายงค์ พลร่ม ม.6/3 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 26 487
90283 นางสาวพรรณิภา ศรีวิสุทธ์ิ ม.6/3 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 30 310
90284 นางสาวพัชราภรณ์ พลร่ม ม.6/3 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 34 189
90285 นางสาวรวงข้าว ภูระพี ม.6/3 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 24 600
90286 นายจักริน ทวีทรัพย์ ม.5/1 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 22 696
90287 นายนฤนาท ชะเอมหอม ม.5/1 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 12 966
90288 นายสถิต สีสะพุง ม.5/1 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 20 775
90289 นางสาวกนกวรรณ ปราบคะเชนทร์ ม. 5/1 บ้านเขว้าวิทยายน  0 990 ขาดสอบ
90290 นางสาวกนิษฐา จินชัยฌนา ม. 5/2 บ้านเขว้าวิทยายน  22 696
90291 นางสาวจิรารัตน์ จรัสศรี ม. 5/1 บ้านเขว้าวิทยายน  28 387
90292 นางสาวจุฑามาศ พึ่งกุศล ม. 4/1 บ้านเขว้าวิทยายน  30 310
90293 นางสาวชนินาถ เฟื่องรอด ม. 5/1 บ้านเขว้าวิทยายน  28 387
90294 นางสาวชลปรียาพร หาญรบ ม. 6/1 บ้านเขว้าวิทยายน  26 487
90295 นางสาวณัฐพร แว่นทิพย์ ม. 6/1 บ้านเขว้าวิทยายน  22 696
90296 นางสาวธนัชพร วังศิล ม. 6/1 บ้านเขว้าวิทยายน  28 387
90297 นางสาวนนทิชา จํานงค์บุญ ม. 4/1 บ้านเขว้าวิทยายน  30 310
90298 นางสาวนํ้าผึ้ง ป้องขันธ์ ม. 6/1 บ้านเขว้าวิทยายน  26 487
90299 นางสาวนุสรา ขําเขว้า ม. 5/1 บ้านเขว้าวิทยายน  18 851
90300 นางสาวบุญถาวร จันทะเริง ม. 6/1 บ้านเขว้าวิทยายน  22 696
90301 นางสาวปณัฐดา จอกสูงเนิน ม. 6/1 บ้านเขว้าวิทยายน  26 487
90302 นางสาวปณิดา กุลเกต ม. 5/1 บ้านเขว้าวิทยายน  14 937
90303 นางสาวปนัดดา เมตตาจิตร ม. 6/1 บ้านเขว้าวิทยายน  18 851
90304 นางสาวปนิดา มงคล ม. 5/2 บ้านเขว้าวิทยายน  24 600
90305 นางสาวพรทิพย์ ขาดรัมย์ ม. 6/1 บ้านเขว้าวิทยายน  26 487
90306 นางสาวพลอยลัดดา การุญ ม. 6/1 บ้านเขว้าวิทยายน  24 600
90307 นางสาวพิมพ์ชนก เหมือนสกุล ม. 4/1 บ้านเขว้าวิทยายน  30 310
90308 นางสาวภาวิดา วรรณกุล ม. 6/1 บ้านเขว้าวิทยายน  14 937
90309 นางสาวภาสินี โคกมะณี ม. 5/1 บ้านเขว้าวิทยายน  22 696
90310 นางสาวยวิษฐา รวมชัยภูมิ ม. 5/1 บ้านเขว้าวิทยายน  40 108
90311 นางสาวรัตติกาล แก้วแกมทอง ม. 6/1 บ้านเขว้าวิทยายน  22 696
90312 นางสาวรัตนา หาญชัย ม. 6/1 บ้านเขว้าวิทยายน  30 310
90313 นางสาววธิดา ปิตบุตร ม. 5/1 บ้านเขว้าวิทยายน  28 387
90314 นางสาววิชุดา จันทร์วงศ์ ม. 6/1 บ้านเขว้าวิทยายน  30 310
90315 นางสาววิภา จินทองหลาบ ม. 5/2 บ้านเขว้าวิทยายน  28 387
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90316 นางสาวศรสวรรค์ ชุมชัย ม. 6/1 บ้านเขว้าวิทยายน  0 990 ขาดสอบ
90317 นางสาวศิริประภา จําปาดวง ม. 4/1 บ้านเขว้าวิทยายน  22 696
90318 นางสาวสุกันญา กันพยา ม. 5/2 บ้านเขว้าวิทยายน  10 981
90319 นางสาวสุพัตรา วงษ์ชํานาญ ม. 6/1 บ้านเขว้าวิทยายน  18 851
90320 นางสาวสุภาวรรณ ตาวงษ์สา ม. 5/2 บ้านเขว้าวิทยายน  34 189
90321 นางสาวสุรีญา ภิญโญยาง ม. 6/1 บ้านเขว้าวิทยายน  24 600
90322 นางสาวอัญชลีพร อาจโนนเปลือย ม. 6/1 บ้านเขว้าวิทยายน  0 990 ขาดสอบ
90323 นางสาวอารีญา เสาศิลา ม. 5/1 บ้านเขว้าวิทยายน  20 775
90324 นางสาวไอรตัน์ดา จินดาดวง ม. 5/2 บ้านเขว้าวิทยายน  28 387
90325 นายเกรียงไกร บุญกุล ม. 5/1 บ้านเขว้าวิทยายน  22 696
90326 นายจักรินทร์ พงษ์ศรี ม. 4/1 บ้านเขว้าวิทยายน  0 990 ขาดสอบ
90327 นายชาญชิตพงศ์ หาญรบ ม. 4/1 บ้านเขว้าวิทยายน  26 487
90328 นายฐปณัฐฑ์ ยาชัย ม. 6/1 บ้านเขว้าวิทยายน  0 990 ขาดสอบ
90329 นายพิสุทธ์ิ อําภาวงค์ ม. 4/1 บ้านเขว้าวิทยายน  22 696
90330 นายภูธเนศ นวนสูงเนิน ม. 4/1 บ้านเขว้าวิทยายน  14 937
90331 นายภูผา โงกสูงเนิน ม. 4/1 บ้านเขว้าวิทยายน  0 990 ขาดสอบ
90332 นายเย่ียมยุทธ หาญโนนแดง ม. 6/1 บ้านเขว้าวิทยายน  28 387
90333 นายวสันต์ แม่นชัยภูมิ ม. 4/1 บ้านเขว้าวิทยายน  32 252
90334 นายสัญญา จันทร์ปัญญา ม. 5/2 บ้านเขว้าวิทยายน  0 990 ขาดสอบ
90335 เด็กหญิงชุติกาณท์ เอียมวรพงษ์ ม.3 ปัญจดี 26 487
90336 เด็กหญิงปวีณ์นุช คุ้มเมือง ม.3 ปัญจดี 42 95
90337 เด็กหญิงวาเนสสา ต้ังใจ ม.3 ปัญจดี 34 189
90338 นางสาวเขมิกา สวัสดิพันธ์ ม.5 ปัญจดี 24 600
90339 นางสาวนภสร ปรศุพัฒนา ม.5 ปัญจดี 40 108
90340 นางสาวนริศรา ไทยธีระ ม.5 ปัญจดี 26 487
90341 นางสาวบัณฑ์ชนิตตา รักกสิกร ม.5 ปัญจดี 74 6 เหรียญเงิน
90342 นางสาวพรรษชล วงค์ประสิทธ์ิ ม.5 ปัญจดี 38 126
90343 นางสาวรามาวดี ใจพูลผล ม.5 ปัญจดี 38 126
90344 นางสาวศุภธิดา สํานามน ม.4 ปัญจดี 30 310
90345 นางสาวสิริเลิศ เหล่าสิริภูมิ ม.5 ปัญจดี 48 66
90346 นายชนกชนม์ สุขนาแซง ม.5 ปัญจดี 28 387
90347 นายชนาธิป ชลธีทอง ม.5 ปัญจดี 44 83
90348 นายชยพัทธ์ เกียรติศิริวัฒนะ ม.5 ปัญจดี 34 189
90349 นายฐิติเวทย์ ตั้งใจ ม.5 ปัญจดี 56 48 ทองแดง
90350 นายธนัช ดิเรกศรี ม.5 ปัญจดี 42 95



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

ประกาศผลการสอบแข่งขันฟิสิกส์ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ฟิสิกส์ จังหวัดชัยภูมิ  ครั้งที่ 3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  อําเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  ปีการศึกษา 2560

สอบวันที่ 18  กุมภาพันธ์  2561    เวลา  10.00 - 12.00 น.
………………………………………………………………………..

90351 นายธฤต แก้วเบ้า ม.5 ปัญจดี 40 108
90352 นายนพนนท์ หาชัยภูมิ ม.5 ปัญจดี 52 54 ทองแดง
90353 นายเพชรเด่น สนิทสิงห์ ม.4 ปัญจดี 32 252
90354 นายภคภูมิ อินลอย ม.4 ปัญจดี 0 990 ขาดสอบ
90355 นายภูธเนศ หนูดาบแก้ว ม.4 ปัญจดี 36 150
90356 นายวสวัตติ์ เบญจวัฒนานนท์ ม.5 ปัญจดี 48 66
90357 นายศิรวิชญ์ ชัยบุตร ม.4 ปัญจดี 34 189
90358 นายอภิรัช ชาลีเครือ ม.5 ปัญจดี 28 387
90359 เด็กหญิงฐิตาภา    โมกศิริ ม.2/1 เพชรพิทยาสรรค์ 30 310
90360 เด็กหญิงดุษฎี    แปลงวิลัย ม.2/1 เพชรพิทยาสรรค์ 0 990 ขาดสอบ
90361 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ แสงสว่าง ม.2/1 เพชรพิทยาสรรค์ 24 600
90362 นางสาวกชกร จิตสบาย ม.4/1 เพชรพิทยาสรรค์ 0 990 ขาดสอบ
90363 นางสาวจุฑามาศ เจริญลาภ ม.5/2 เพชรพิทยาสรรค์ 32 252
90364 นางสาวพนิดา ไชยชาญ ม.5/1 เพชรพิทยาสรรค์ 22 696
90365 นางสาวศิริพร กลิ่นศรีสุข ม.5/1 เพชรพิทยาสรรค์ 20 775
90366 นางสาวศิริวรรณ เฝ้าหนองดู่ ม.5/2 เพชรพิทยาสรรค์ 20 775
90367 นางสาวสุพรรษา แสงฤทธ์ิ ม.5/2 เพชรพิทยาสรรค์ 28 387
90368 นางสาวสุภาพร เฝ้าหนองดู่ ม.4/1 เพชรพิทยาสรรค์ 0 990 ขาดสอบ
90369 นางสาวสุรีย์พร พอขุนทด ม.4/1 เพชรพิทยาสรรค์ 0 990 ขาดสอบ
90370 นางสาวอนิศรา คํานาค ม.5/1 เพชรพิทยาสรรค์ 12 966
90371 นางสาวอรอนงค์ รัตนมณี ม.5/2 เพชรพิทยาสรรค์ 36 150
90372 นางสาวอาพรรณนุช ชาวสวน ม.5/1 เพชรพิทยาสรรค์ 26 487
90373 นางสาวอาภัชรีย์ รักษาภักดี ม.5/1 เพชรพิทยาสรรค์ 28 387
90374 นางสาวอิศราพรรณ ศรีหนองแวง ม.5/1 เพชรพิทยาสรรค์ 24 600
90375 นายนิติพงษ์ ชาวจันทึก ม.5/1 เพชรพิทยาสรรค์ 24 600
90376 นางสาวกัญญาณัฐ ทรงฤทธ์ิ ม.5 ภูเขียว 30 310
90377 นางสาวผกามาศ อาจผักปัง ม.5 ภูเขียว 36 150
90378 นายพศุตม์ สังฆพัฒน์ ม.5 ภูเขียว 36 150
90379 นางสาวกนิษฐา บัวจาน ม.5 ภูพระวิทยาคม 24 600
90380 นางสาวทิตยา   ถําชัยภูมิ ม.5 ภูพระวิทยาคม 0 990 ขาดสอบ
90381 นางสาวนริศรา   วิญญายงค์ ม.5 ภูพระวิทยาคม 16 913
90382 นางสาวพรรณภา   คบบัณทิตย์ ม.5 ภูพระวิทยาคม 28 387
90383 นางสาววรรณวษา   ยืนชีวิต ม.5 ภูพระวิทยาคม 0 990 ขาดสอบ
90384 นางสาวอุไรพร   ชูประยูร ม.5 ภูพระวิทยาคม 24 600
90385 นางสาวเอ็มม่า ฮามีด ม.5 ภูพระวิทยาคม 24 600
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90386 นางสาวกัญฐมณี จําปาสี ม.5 เมืองพญาแลวิทยา 24 600
90387 นางสาวขนิษฐา ปาหลา ม.5 เมืองพญาแลวิทยา 24 600
90388 นางสาวจินตนา สอางชัย ม.5 เมืองพญาแลวิทยา 24 600
90389 นางสาวชื่นชีวัน พิไลพันธ์ ม.5 เมืองพญาแลวิทยา 0 990 ขาดสอบ
90390 นางสาวบุญพิทักษ์ หมื่นที ม.5 เมืองพญาแลวิทยา 6 989
90391 นางสาวบุษราคํา ทองคําแทน ม.5 เมืองพญาแลวิทยา 20 775
90392 นางสาวปิลันธณ์ วนกลาง ม.5 เมืองพญาแลวิทยา 24 600
90393 นางสาวพลอยไพลิน วิเชียรพราย ม.5 เมืองพญาแลวิทยา 26 487
90394 นางสาวมาลินี เติมทรัพย์ ม.5 เมืองพญาแลวิทยา 18 851
90395 นางสาวศศิพิมพ์ เคนศิลา ม.5 เมืองพญาแลวิทยา 22 696
90396 นางสาวสรัญญา  กล้ารอด ม.5 เมืองพญาแลวิทยา 28 387
90397 นางสาวสิรินาถ นอกชัยภูมิ ม.5 เมืองพญาแลวิทยา 18 851
90398 นางสาวสุณีสา ศรีธิวาร ม.5 เมืองพญาแลวิทยา 26 487
90399 นางสาวสุนิษา บํารุงชัย ม.5 เมืองพญาแลวิทยา 24 600
90400 นางสาวแสงเทียน ใสพระเพลิง ม.5 เมืองพญาแลวิทยา 20 775
90401 นางสาวโสภิดา ธรรมสา ม.5 เมืองพญาแลวิทยา 26 487
90402 นางสาวอรุณี ชาญนอก ม.4 เมืองพญาแลวิทยา 20 775
90403 นางสาวอิศริยา จํานงสุข ม.5 เมืองพญาแลวิทยา 12 966
90404 นางสาวเอ่ียมสกุล หมวดศรีธา ม.5 เมืองพญาแลวิทยา 12 966
90405 นายเกรียงไกร สุประดิฐษ์ ม.4 เมืองพญาแลวิทยา 0 990 ขาดสอบ
90406 นายเกษม อาจองค์ ม.4 เมืองพญาแลวิทยา 26 487
90407 นายชัยวัฒน์ สงกอก ม.4 เมืองพญาแลวิทยา 0 990 ขาดสอบ
90408 นายแซมซ่ัน ศรีรักษ์ ม.5 เมืองพญาแลวิทยา 18 851
90409 นายธนวัฒน์ ภูมิเขตต์ ม.4 เมืองพญาแลวิทยา 20 775
90410 นายธนัญชัย จําปาสี ม.4 เมืองพญาแลวิทยา 22 696
90411 นายมิตตินัย เจริญคุณ ม.4 เมืองพญาแลวิทยา 24 600
90412 นายวุฒิชัย จํานงค์บุญ ม.5 เมืองพญาแลวิทยา 28 387
90413 นายสัญญาบัติ บุตรคํา ม.5 เมืองพญาแลวิทยา 32 252
90414 เด็กชายนรบดี ตั้งประเสริฐวงศ์ ม.1/1 สตรีชัยภูมิ 38 126
90415 เด็กชายสุทธิพงษ์ พงษ์จะโปะ ม.2/12 สตรีชัยภูมิ 26 487
90416 เด็กหญิงกมลลักษณ์ เตชากุล ม.2/12 สตรีชัยภูมิ 20 775
90417 เด็กหญิงคัทลียา มณีรัตน์ ม.1/2 สตรีชัยภูมิ 30 310
90418 เด็กหญิงจรรยาภรณ์ ธเนศเศรษฐ์ ม.1/1 สตรีชัยภูมิ 30 310
90419 เด็กหญิงจรีพร คําจันทน์ ม.1/2 สตรีชัยภูมิ 14 937
90420 เด็กหญิงชนะกราน กุลนาฝาย ม.2/12 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
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90421 เด็กหญิงชนาภา อ้ึงปริยวัฒน์ ม.1/2 สตรีชัยภูมิ 20 775
90422 เด็กหญิงฐิตาพร มาด้วง ม.1/2 สตรีชัยภูมิ 20 775
90423 เด็กหญิงณภัทรตะวรรณสัตย์ซ่ือ ม.3/6 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90424 เด็กหญิงณัฐกล ศิริทอแสง ม.2/12 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90425 เด็กหญิงณัฐธยาน์ ทานาแซง ม.2/12 สตรีชัยภูมิ 32 252
90426 นางสาวณิชกานต์ เกยพุดซา ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 24 600
90427 เด็กหญิงเบญญานิตย์ โชติกรธนาเศรษฐ์ ม.2/12 สตรีชัยภูมิ 30 310
90428 เด็กหญิงปุณยวีร์ พิริยะตระกูล ม.1/2 สตรีชัยภูมิ 10 981
90429 เด็กหญิงพรธีรา มาโคตร ม.2/12 สตรีชัยภูมิ 8 988
90430 เด็กหญิงรุ่งนภา วงศ์จักษุ ม.1/2 สตรีชัยภูมิ 24 600
90431 เด็กหญิงวรกมล ท้องโคกสูง ม.1/2 สตรีชัยภูมิ 20 775
90432 เด็กหญิงวรรัตน์ ผลทิพย์ ม.3/6 สตรีชัยภูมิ 38 126
90433 เด็กหญิงศิวารัตน์ จงกล ม.1/1 สตรีชัยภูมิ 16 913
90434 เด็กหญิงศิรินภา แซ่ก้ี ม.1/2 สตรีชัยภูมิ 32 252
90435 เด็กหญิงสิริรัตน์ เนาวะเศษ ม.1/1 สตรชีัยภูมิ 22 696
90436 เด็กหญิงอภิศิริ คุณปรึกษา ม.1/12 สตรีชัยภูมิ 36 150
90437 เด็กหญิงอัญชิสา สิงห์คํา ม.2/12 สตรีชัยภูมิ 22 696
90438 นางสาวกชพร กางการ ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 34 189
90439 นางสาวกติกา    กล้วยภักดี ม.6/3 สตรีชัยภูมิ 18 851
90440 นางสาวกนกพร หมื่นน้อย ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 30 310
90441 นางสาวกนกพร    สงกา ม.6/10 สตรีชัยภูมิ 10 981
90442 นางสาวกนกวรรณ น้อยทอง ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 36 150
90443 นางสาวกนกวรรณ รอดเวียง ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 22 696
90444 นางสาวกนกวรรณ    กอสุระ ม.6/3 สตรีชัยภูมิ 26 487
90445 นางสาวกนกอร มั่งค่ังรุ่งโรจน์ ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 32 252
90446 นางสาวกนกอร   คํารัมย์ ม.5/12 สตรีชัยภูมิ 22 696
90447 นางสาวกมลชนก จุมศิลา ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 34 189
90448 นางสาวกมลชนก รําพึงกิจ ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 20 775
90449 นางสาวกมลชนก   พรมจันทร์ ม.5/12 สตรีชัยภูมิ 20 775
90450 นางสาวกมลชนก    กล้าขยัน ม.6/10 สตรีชัยภูมิ 26 487
90451 นางสาวกมลมาศ วิวัฒนาเจริญกุล ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 32 252
90452 นางสาวกมลมาศย์    ป่วงสันเทียะ ม.6/3 สตรีชัยภูมิ 40 108
90453 นางสาวกมลลักษณ์ วรรณเมืองเก่า ม.6/12 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90454 นางสาวกมลวรรณ แก้วประหลาด ม.6/8 สตรีชัยภูมิ 14 937
90455 นางสาวกรชวัล แซ่ตั้ง ม.6/8 สตรีชัยภูมิ 22 696
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90456 นางสาวกรรณิการ์ ฝาชัยภูมิ ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90457 นางสาวกรรณิการ์ จงฝังกลาง ม.4/5 สตรีชัยภูมิ 18 851
90458 นางสาวกรรณิการ์ มรรครมย์ ม.6/10 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90459 นางสาวกฤตพร สมประเสริฐ ม.6/11 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90460 นางสาวกวินภัคนิช สุขขี ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 10 981
90461 นางสาวกัญชพร    เนตรแสงศรี ม.6/3 สตรีชัยภูมิ 26 487
90462 นางสาวกัญญาณัฐ ต่อพันธ์ ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 24 600
90463 นางสาวกัญญานาตย์ ทองแสง ม.5/8 สตรีชัยภูมิ 26 487
90464 นางสาวกัญญามณี  เทพย์ทอง ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90465 นางสาวกัญญารัตน์    นิยมชัย ม.6/4 สตรีชัยภูมิ 18 851
90466 นางสาวกัญนรินทร์ อ้อนชัยภูมิ ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 24 600
90467 นางสาวกัณฐิกา   กองโพธ์ิ ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 36 150
90468 นางสาวกัณฐิกา   กองโพธ์ิ ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90469 นางสาวกัลยกร ศิริโรจนกุล ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 32 252
90470 นางสาวกัลยรัตน์ นิยม ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 34 189
90471 นางสาวกัลยาณี  เฟื่องฟุ้ง ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 22 696
90472 นางสาวกาญนภาดา ทองจํารูญ ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 30 310
90473 นางสาวกานต์ธิดา กาบขุนทด ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 34 189
90474 นางสาวกานติมา ธงวาท ม.6/10 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90475 นางสาวกิตติญา หวังกลุ่มกลาง ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 18 851
90476 นางสาวกิตติยา ทองอยู่ ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 36 150
90477 นางสาวกิติภิญญา ดิเรกโภค ม.6/12 สตรีชัยภูมิ 36 150
90478 นางสาวกิติยา    แสนโคตร ม.6/10 สตรีชัยภูมิ 24 600
90479 นางสาวกีรติ พิมสิม ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 22 696
90480 นางสาวกีรติ สิทธิเมืองขวา ม.6/7 สตรีชัยภูมิ 42 95
90481 นางสาวกุลณฑี    สิทธิกูล ม.6/3 สตรีชัยภูมิ 34 189
90482 นางสาวกุลนาถ ถาลี ม.4/9 สตรีชัยภูมิ 24 600
90483 นางสาวกุลสตรี    โชติมีศรี ม.6/3 สตรีชัยภูมิ 46 77
90484 นางสาวเกวลิน    ไทยภักดี ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 22 696
90485 นางสาวเกวลี ไชยไธสง ม.4/8 สตรีชัยภูมิ 18 851
90486 นางสาวเกศจรัส นวลยนต์ ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 36 150
90487 นางสาวเกศมณี  ละลมชัย ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90488 นางสาวเกศสินี เภยสันเทียะ ม.4/6 สตรีชัยภูมิ 22 696
90489 นางสาวเกศินี บุตรชานนท์ ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 26 487
90490 นางสาวแก้วเก้า    สุดลาวดี ม.6/8 สตรีชัยภูมิ 18 851
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90491 นางสาวขนิษฐา สีนอก ม.4/6 สตรีชัยภูมิ 14 937
90492 นางสาวจรรยพร งามเขว้า ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 28 387
90493 นางสาวจริยา ศรีวงชัย ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 20 775
90494 นางสาวจริยา ยอดสง่า ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 26 487
90495 นางสาวจันทิมา มีราษี ม.6/11 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90496 นางสาวจารวี    ละอองพราว ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 28 387
90497 นางสาวจารวี    ละอองพราว ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90498 นางสาวจารุวรรณ ขอสันเทียะ ม.4/10 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90499 นางสาวจิณห์นิภา เสียงเล็ก ม.4/6 สตรีชัยภูมิ 26 487
90500 นางสาวจิตรา มะพงษ์เพ็ง ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 18 851
90501 นางสาวจินตนา มาภักดี ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 22 696
90502 นางสาวจิรภัทร์   ศรีทุมมา ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 12 966
90503 นางสาวจิรภัทร์   ศรีทุมมา ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90504 นางสาวจิรภัทร    กําลังทรัพย์ ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90505 นางสาวจิรภัทร    กําลังทรัพย์ ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90506 นางสาวจิรัฐติกาล ทนโนนแดง ม.6/12 สตรีชัยภูมิ 50 60 ทองแดง
90507 นางสาวจิราภรณ์ ลูกอินทร์ ม.6/12 สตรีชัยภูมิ 60 37 ทองแดง
90508 นางสาวจีรนันท์ อยู่งาม ม.4/6 สตรีชัยภูมิ 32 252
90509 นางสาวจุฑาทิพย์ คําภูแสน ม.4/6 สตรีชัยภูมิ 14 937
90510 นางสาวจุฑาทิพย์ หลากสุวรรณ ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 20 775
90511 นางสาวจุฑาทิพย ์   โคตภูธร ม.6/11 สตรีชัยภูมิ 16 913
90512 นางสาวจุฑาทิพย์    ทับศรี ม.6/11 สตรีชัยภูมิ 20 775
90513 นางสาวจุฑามณี เหล่าสุพรรณ ม.4/10 สตรีชัยภูมิ 22 696
90514 นางสาวจุฑามาศ ตรีภักดี ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90515 นางสาวจุฑามาศ ชนะหาญ ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 20 775
90516 นางสาวจุฑามาศ    เกิดม่วงหมู่ ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 14 937
90517 นางสาวจุฑามาศ    เทียมจัตุรัส ม.6/5 สตรีชัยภมูิ 24 600
90518 นางสาวจุฑารัตน์    นาวิเศษ ม.6/10 สตรีชัยภูมิ 18 851
90519 นางสาวจุฑาลักษณ์  แสงบัณฑิต ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 30 310
90520 นางสาวจุฑาลักษณ์   คุ้มไข่นํ้า ม.5/12 สตรีชัยภูมิ 48 66
90521 นางสาวจุฬาลักษณ์    กาญจนสกุล ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 34 189
90522 นางสาวเจนจิรา จรูญชัย ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 20 775
90523 นางสาวชญาดา   ใจดี ม.5/12 สตรีชัยภูมิ 22 696
90524 นางสาวชญานิศ สุวรรณชมภู ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 28 387
90525 นางสาวชนันธิดา  โยธี ม.4/10 สตรีชัยภูมิ 26 487
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90526 นางสาวชนาพร บุญพิมพ์ ม.4/10 สตรีชัยภูมิ 26 487
90527 นางสาวชนิกานต์ ฆ้องโนนแดง ม.4/9 สตรีชัยภูมิ 34 189
90528 นางสาวชนิญา เพ็งวิสาภาพพงษ์ ม.6/8 สตรีชัยภูมิ 32 252
90529 นางสาวชนิตา ผกาบุตร ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 26 487
90530 นางสาวชนิตา ศรีสงคราม ม.6/10 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90531 นางสาวชลดา อินโคกสูง ม.4/6 สตรีชัยภูมิ 14 937
90532 นางสาวชลธิดา    นุตาดี ม.6/10 สตรีชัยภูมิ 24 600
90533 นางสาวชลิดา โพธ์ิชยั ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 18 851
90534 นางสาวชลิดา    พลหินลาด ม.6/3 สตรีชัยภูมิ 30 310
90535 นางสาวชโลทร ศิริวิวัฒนานนท์ ม.6/12 สตรีชัยภูมิ 28 387
90536 นางสาวชโลบล อุดม ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 16 913
90537 นางสาวชัชญานันท์ รอดเวียง ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 28 387
90538 นางสาวชัญญา สมาธยานนท์ ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 18 851
90539 นางสาวชาลินี แก้วสุรินทร์ ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 40 108
90540 นางสาวชตุินธร    พันชนะ ม.6/10 สตรีชัยภูมิ 14 937
90541 นางสาวชุตินันท์ รอดเมือง ม.5/8 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90542 นางสาวชุติมา    ขวัญสวัสดิ์ ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 14 937
90543 นางสาวชุติมา    ขวัญสวัสดิ์ ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90544 นางสาวญาณิศา วงค์ประพันธ์ ม.4/10 สตรีชัยภูมิ 24 600
90545 นางสาวญาดา สุวรรณรัตน์ ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90546 นางสาวญาดา ทับทมิพราย ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 26 487
90547 นางสาวฐานิดา   ทนโนนแดง ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 34 189
90548 นางสาวฐิดาพร ป้องขันธ์ ม.6/12 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90549 นางสาวฐิติกานต์ รัศมีจิรโชติ ม.5/12 สตรีชัยภูมิ 24 600
90550 นางสาวฐิติกานต์ วินทะไชย ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 28 387
90551 นางสาวฐิติกานต์ อุ่นศรี ม.6/12 สตรีชัยภูมิ 62 32 ทองแดง
90552 นางสาวฐิติกานต์    นันทกุลไกรศักดิ์ ม.6/3 สตรีชัยภูมิ 34 189
90553 นางสาวฐิติชญา เทียนธวัชกุล ม.6/12 สตรีชัยภูมิ 80 3 เหรียญทอง
90554 นางสาวฐิตินันท์ อุ่นศรี ม.6/12 สตรีชัยภูมิ 66 23 ทองแดง
90555 นางสาวฐิติพร บุญปลูก ม.4/9 สตรีชัยภูมิ 30 310
90556 นางสาวฐิติมา ชานนท์ ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 28 387
90557 นางสาวฐิติยา ศรีพุทธา ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 22 696
90558 นางสาวฐิติรัตน์   พงษ์ธานี ม.6/7 สตรชีัยภูมิ 24 600
90559 นางสาวฐิติวรดา    ชูสกุล ม.6/8 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90560 นางสาวณชนก เนียมชัยภูมิ ม.6/12 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
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90561 นางสาวณหฤทัย ก่ิงทุมมา ม.4/9 สตรีชัยภูมิ 36 150
90562 นางสาวณัชชารินทร์ สมัตถะ ม.4/9 สตรีชัยภูมิ 30 310
90563 นางสาวณัญญาลักษณ์ แดงสกุล ม.6/10 สตรีชัยภูมิ 30 310
90564 นางสาวณัฏฐณิชา ธานีวรรณ ม.4/6 สตรีชัยภูมิ 36 150
90565 นางสาวณัฏฐณิชา    กาชัย ม.6/8 สตรีชัยภูมิ 22 696
90566 นางสาวณัฐกมล  พรมรินทร์ ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 26 487
90567 นางสาวณัฐกานต์ เบาสันเทียะ ม.4/10 สตรีชัยภูมิ 20 775
90568 นางสาวณัฐกานต์ ประสันแพงศรี ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 38 126
90569 นางสาวณัฐฐิยา โชคคุณ ม.4/10 สตรีชัยภูมิ 26 487
90570 นางสาวณัฐณิชา พลทะยาน ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 16 913
90571 นางสาวณัฐณิชา ภาษิตานนท์ ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 28 387
90572 นางสาวณัฐณิชา    มิตรสันเทียะ ม.6/3 สตรีชัยภูมิ 24 600
90573 นางสาวณัฐณิชา    วิญญาสุข ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 26 487
90574 นางสาวณัฐณิชา    วิญญาสุข ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90575 นางสาวณัฐธิกา ศรีหัวแฮ ม.6/12 สตรีชัยภูมิ 32 252
90576 นางสาวณัฐธิชา    ชมนาวัง ม.6/8 สตรีชัยภูมิ 24 600
90577 นางสาวณัฐธิดา นิลสมัคร ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 54 50 ทองแดง
90578 นางสาวณัฐธิดา    ทานะแจ่ม ม.6/11 สตรีชัยภูมิ 30 310
90579 นางสาวณัฐนรี ปักษา ม.6/12 สตรีชัยภูมิ 26 487
90580 นางสาวณัฐนันท์ ธเนศเศรษฐ์ ม.4/9 สตรีชัยภูมิ 22 696
90581 นางสาวณัฐนันท์   รักอาชา   ม.5/12 สตรีชัยภูมิ 34 189
90582 นางสาวณัฐริการ์    ประสมศักดิ์ ม.6/10 สตรีชัยภูมิ 26 487
90583 นางสาวณัฐลดา นามวิเศษ ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 18 851
90584 นางสาวณัฐวดี ขันธสง ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 26 487
90585 นางสาวณัฐวดี กลั่นกําเนิด ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 22 696
90586 นางสาวณัฐวิภา    พุทชาลี ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 28 387
90587 นางสาวณัฐสุภา   สุพะกะ ม.5/12 สตรีชยัภูมิ 34 189
90588 นางสาวณัฐิดา จารนัย ม.5/8 สตรีชัยภูมิ 26 487
90589 นางสาวณาตยา ทางชัยภูมิ ม.4/5 สตรีชัยภูมิ 24 600
90590 นางสาวณิชาพัชร์ กุศลคุ้ม ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90591 นางสาวณิชาพิชญ์    เฟื่องเพ็ชร์ ม.6/11 สตรีชัยภูมิ 38 126
90592 นางสาวณีรชนา   อุดมเศรษฐสิน ม.6/3 สตรีชัยภูมิ 28 387
90593 นางสาวดนยา พรมจร ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 30 310
90594 นางสาวดนยา พรมจร ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90595 นางสาวดลนภา โหน่งจันดี ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 28 387
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90596 นางสาวดวงกมล โคตะแก่นทราย ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 20 775
90597 นางสาวดวงชีวัน คงชัยภูมิ ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 22 696
90598 นางสาวดารารัตน์    โลมะบุตร ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 26 487
90599 นางสาวดาวฝน จันเขียด ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 32 252
90600 นางสาวดิษยา บุญมูล ม.5/8 สตรีชัยภูมิ 24 600
90601 นางสาวดุลยรัตน์ ลาภเกิด ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 20 775
90602 นางสาวตันหยง แช่มช้อย ม.6/11 สตรีชัยภูมิ 28 387
90603 นางสาวทฤษฎี    ดวงมณี ม.6/11 สตรีชัยภูมิ 28 387
90604 นางสาวทิพธัญญา  คูมีชัย ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 28 387
90605 นางสาวทิพภาวรรณ ลุนสําโรง ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 38 126
90606 นางสาวทิพย์วรรณ เนตรชัยภูมิ ม.6/7 สตรีชัยภูมิ 26 487
90607 นางสาวทิพย์อัปสร บูรณจารี ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 32 252
90608 นางสาวทิพวรรณ วาสุโพธ์ิ ม.6/11 สตรีชัยภูมิ 22 696
90609 นางสาวทิพวรรณ   แสนจันทร์ ม.6/7 สตรีชัยภูมิ 30 310
90610 นางสาวธชรวรรณ  กองจันทร์ ม.4/9 สตรีชัยภูมิ 26 487
90611 นางสาวธนพร ฝางชัยภูมิ ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 26 487
90612 นางสาวธนภร วัชรินทร์ธาดา ม.6/12 สตรีชัยภูมิ 34 189
90613 นางสาวธนภรณ์ วิลัยปาน ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 30 310
90614 นางสาวธนรัตน์ คนตรง ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 28 387
90615 นางสาวธนสุการ วงษาเทียม ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 36 150
90616 นางสาวธนัญกรณ์    บุญแจ้ง ม.6/8 สตรีชัยภูมิ 18 851
90617 นางสาวธนัญญา สิทธิสูงเนิน ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 26 487
90618 นางสาวธนิตา อ้ึงปรียวัฒน์ ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 20 775
90619 นางสาวธมนวรรณ ชัยชนะ ม.4/6 สตรีชัยภูมิ 32 252
90620 นางสาวธมนวรรณ พิลาลี ม.4/9 สตรีชัยภูมิ 40 108
90621 นางสาวธัชนิตา กล้าแท้ ม.6/12 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90622 นางสาวธัญชนก สีสะใบ ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 22 696
90623 นางสาวธัญชนก   หาวิรส ม.5/12 สตรีชัยภูมิ 30 310
90624 นางสาวธัญญ์ฐิตา สุวิวัฒนพงศ์ ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90625 นางสาวธัญญ์นลิน เจริญชัยธีมากุล ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 22 696
90626 นางสาวธัญสุดา บุญดี ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 24 600
90627 นางสาวธารารัตน์    แก้วเนตร ม.6/8 สตรีชัยภูมิ 22 696
90628 นางสาวธาริณี หอมกระจาย ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 26 487
90629 นางสาวธิดารัตน์ สวัสดี ม.4/9 สตรีชัยภูมิ 22 696
90630 นางสาวธิดารัตน์ แดงสุวรรณ์ ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 20 775
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90631 นางสาวธีรนุช   นารินทร์ ม.5/12 สตรีชัยภูมิ 34 189
90632 นางสาวนงนภัส    สมัตถะ ม.6/3 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90633 นางสาวนภธร ดามาพงษ์ ม.6/7 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90634 นางสาวนภัสสร   โฮมจัตุรัส ม.5/12 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90635 นางสาวนภา วงษ์ชู ม.4/5 สตรีชัยภูมิ 20 775
90636 นางสาวนภารัตน์ แช่มช้อย ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90637 นางสาวนภาศิริ   กุมภาว์ ม.5/12 สตรีชัยภูมิ 32 252
90638 นางสาวนราพร นราพงษ์ ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 22 696
90639 นางสาวนรารัตน์ เจียรสุวรรณ ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 24 600
90640 นางสาวนราศิริ กู่ชัยภูมิ ม.6/12 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90641 นางสาวนฤมล สมอนา ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 18 851
90642 นางสาวนลัทพร สุมณฑา ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 18 851
90643 นางสาวนลิน ศรีสะเทียน ม.6/7 สตรีชัยภูมิ 16 913
90644 นางสาวนัชชา ไตรยศ ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 22 696
90645 นางสาวนัฐฐาภรณ์    คําตีบ ม.6/11 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90646 นางสาวนัทธ์ชนัน พรโสภิณ ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90647 นางสาวนัทวรรณ ลองจํานงค์ ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 24 600
90648 นางสาวนันท์นลิน   ทัดโท ม.5/12 สตรีชัยภูมิ 28 387
90649 นางสาวนันทริดา มณีล้ํา ม.4/10 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90650 นางสาวนันทวรรณ    จิตรชัย ม.6/10 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90651 นางสาวนันทัชพร เขียวเขว้า ม.4/6 สตรชีัยภูมิ 26 487
90652 นางสาวนันทิการต์   ไชยเทพา ม.6/10 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90653 นางสาวนิจจารีย์    คูณฉนวน ม.6/11 สตรีชัยภูมิ 18 851
90654 นางสาวนิธิณีย์ แดงสร้อย ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 26 487
90655 นางสาวนิราวัลย์ มุ่งนคร ม.4/5 สตรีชัยภูมิ 22 696
90656 นางสาวนิศาชล   โพธ์ิกระสังข์ ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 34 189
90657 นางสาวนุจรี    มาชัยภูมิ ม.6/11 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90658 นางสาวนุชจรีย์    ชินชัยภูมิ ม.6/3 สตรีชัยภูมิ 34 189
90659 นางสาวเนตรชนก ชวดคง ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 28 387
90660 นางสาวเนตรดาว เกิดศิริ ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 22 696
90661 นางสาวเนตรฤทัย กวาดชัยภูมิ ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 28 387
90662 นางสาวเบญจพร ม่ิงศรีเมือง ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 26 487
90663 นางสาวเบญจมาศ จันทาบัว ม.5/6 สตรีชัยภูมิ 14 937
90664 นางสาวเบญจลักษณ์ โอสวัสดิ์ ม.4/5 สตรีชัยภูมิ 20 775
90665 นางสาวเบญญทิพย์ รักษาพันธ์ุ ม.6/11 สตรีชัยภูมิ 30 310
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90666 นางสาวปฐมพร    วงศ์สน่ัน ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 26 487
90667 นางสาวปฐมพร    วงศ์สน่ัน ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90668 นางสาวปฐมาวดี    ศรีสกุล ม.6/3 สตรีชัยภูมิ 28 387
90669 นางสาวปณิสรา โชคเหมาะ ม.4/5 สตรีชัยภูมิ 18 851
90670 นางสาวปทิตตา ขระสูงเนิน ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 30 310
90671 นางสาวปนัดดา ก่ิงชัยภูมิ ม.4/5 สตรีชัยภูมิ 24 600
90672 นางสาวปนัดดา ปะวะสาร ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 28 387
90673 นางสาวปนัดดา  รัตนศาลาแสง ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90674 นางสาวปพิชญา    งามดี ม.6/3 สตรีชัยภูมิ 34 189
90675 นางสาวปพิชญา      ศรีจันทร์ ม.5/12 สตรีชัยภูมิ 24 600
90676 นางสาวปภัสสรา จอมสมสา ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 32 252
90677 นางสาวปภาวรินท์ โคนชัยภูมิ ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 28 387
90678 นางสาวปภาวี    พรหมคช ม.6/3 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90679 นางสาวประทุมทิพย์   ไม้สันเทียะ ม.6/10 สตรีชัยภูมิ 20 775
90680 นางสาวประภาสริิ อินทรบํารุง ม.4/9 สตรีชัยภูมิ 16 913
90681 นางสาวปรัชญาภรณ์ จรัสแสง ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 34 189
90682 นางสาวปราณปรียา เต็งชัยภูมิ ม.6/12 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90683 นางสาวปรารถนา เฉลิมสถาพร ม.4/5 สตรีชัยภูมิ 22 696
90684 นางสาวปรารถนา ประสิทธ์ิ ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 18 851
90685 นางสาวปรินทร    ปรุงชัยภูมิ ม.6/3 สตรีชัยภูมิ 30 310
90686 นางสาวปริมวดี วิเชียรวัฒน์ ม.5/12 สตรีชยัภูมิ 36 150
90687 นางสาวปริยาภัทร    ศิริทอแสง ม.6/3 สตรีชัยภูมิ 26 487
90688 นางสาวปวิชญา แพชัยภูมิ ม.4/9 สตรีชัยภูมิ 34 189
90689 นางสาวปวีณา วงศ์พรม ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 22 696
90690 นางสาวปาจรีย์ กําลังทวี ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 12 966
90691 นางสาวปารณีย์ หลงมา ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 34 189
90692 นางสาวปาริฉัตร    เติมสมบัติ ม.6/3 สตรีชัยภูมิ 36 150
90693 นางสาวปาริชาติ ปลื้มโชค ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 26 487
90694 นางสาวป่ินปมน  ศรีบงกช ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 38 126
90695 นางสาวป่ินมณี ฟองจามร ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 20 775
90696 นางสาวปินิดา  วงษ์บุตร ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 20 775
90697 นางสาวปิยกานต์ จําปามูล ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 32 252
90698 นางสาวปิยฉัตร    ศรีวันพิมพ์ ม.6/11 สตรีชัยภูมิ 22 696
90699 นางสาวปิยทิพย์ เต็งชัยภูมิ ม.6/12 สตรีชยัภูมิ 20 775
90700 นางสาวปิยธิดา อยู่เย็น ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 26 487
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90701 นางสาวปิยธิดา ตุงชีพ ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 28 387
90702 นางสาวปิยพร   พลอยศิลา ม.6/3 สตรีชัยภูมิ 28 387
90703 นางสาวปิยภรณ์    สลิดชัย ม.6/11 สตรีชัยภูมิ 14 937
90704 นางสาวปิยวรรณ    ชาติชัยภูมิ ม.6/3 สตรีชัยภูมิ 26 487
90705 นางสาวปิยวรรณ    มาชัย ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 26 487
90706 นางสาวปิยวรรณ    มาชัย ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90707 นางสาวปิยะฉัตร    พร้อมพันธ์ุ ม.6/8 สตรีชัยภูมิ 36 150
90708 นางสาวปิยะฉัตร    จํานงค์บุญ ม.6/8 สตรีชัยภูมิ 26 487
90709 นางสาวปิยะธิดา  บริบูรณ์ ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 34 189
90710 นางสาวปุณยาพร ศิริเลิศฤทัย ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 30 310
90711 นางสาวเปรมมิกา    ครองปัญญา ม.6/10 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90712 นางสาวเปรมยุดา    ทวีผล ม.6/3 สตรีชัยภูมิ 22 696
90713 นางสาวเปรมฤดี มั่งมี ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 20 775
90714 นางสาวผกาวรรณ์ เพ็งหนองฉิม ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 28 387
90715 นางสาวพนิดา    อุปราชเวียงจันทร์ ม.6/11 สตรีชัยภูมิ 28 387
90716 นางสาวพรชนก   ฦาชา ม.5/12 สตรีชัยภูมิ 32 252
90717 นางสาวพรทิพา ตั้งพันธ์ ม.4/5 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90718 นางสาวพรธวัล บุญเสริม ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 20 775
90719 นางสาวพรธันวา จอมคําสิงห์ ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 20 775
90720 นางสาวพรพิมล ภู่บัว ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 20 775
90721 นางสาวพรพิมล โนนหินลาด ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 28 387
90722 นางสาวพรพิมล แตงทรัพย์ ม.6/11 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90723 นางสาวพรพิมล ปราบพยัคฆ์ ม.6/8 สตรีชัยภูมิ 24 600
90724 นางสาวพรไพลิน ชูสกุล ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 22 696
90725 นางสาวพรรณทิภา    ปินตาบุรณ์ ม.6/10 สตรีชัยภูมิ 40 108
90726 นางสาวพรรณภษา หม่ันภักดี ม.4/10 สตรีชัยภูมิ 24 600
90727 นางสาวพรรณิภา จานนอก ม.6/10 สตรีชัยภูมิ 14 937
90728 นางสาวพรระวี นัดทะยาย ม.6/12 สตรีชัยภูมิ 54 50 ทองแดง
90729 นางสาวพรสุดา มณีแนว ม.4/5 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90730 นางสาวพราวนภา เจนจิตร ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 18 851
90731 นางสาวพฤตยา อ่อนอ้าย ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 42 95
90732 นางสาวพลอยนภัทร บุญเสนา ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 32 252
90733 นางสาวพัชรวลัย คุ้มถ่ิน ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 24 600
90734 นางสาวพัชราภรณ์ ลอยเมืองกลาง ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90735 นางสาวพัชริดา โพธ์ิฤทธ์ิ ม.6/10 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
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90736 นางสาวพัชรินทร์ ชื่นสบาย ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 28 387
90737 นางสาวพัทธนันท์    หาญวงค์ ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 20 775
90738 นางสาวพัทรินทร์ อรุณลัคนา ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 24 600
90739 นางสาวพัลลภา ยวงสุวรรณ ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 32 252
90740 นางสาวพาฝัน พงษ์สุพรรณ ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 12 966
90741 นางสาวพิกุลแก้ว   คุ้มหมู่ ม.5/12 สตรีชัยภูมิ 30 310
90742 นางสาวพิจิตรา  ผดุงจิตร ม.5/4 สตรชีัยภูมิ 26 487
90743 นางสาวพิชชากร   จันทร์กอง ม.6/10 สตรีชัยภูมิ 20 775
90744 นางสาวพิชญากร ชุบขุนทด ม.4/9 สตรีชัยภูมิ 32 252
90745 นางสาวพิชญานิน วุชชัยภูมิ ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 20 775
90746 นางสาวพิมชนก นามวิชัย ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 24 600
90747 นางสาวพิมพ์นภา  สุราทิพย์ ม.4/7 สตรีชัยภูมิ 28 387
90748 นางสาวพิมพ์พิมล    พึ่งกุล ม.6/3 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90749 นางสาวพิมพ์ลภัส    ธรรมประโชติ ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 22 696
90750 นางสาวพิมพ์ลภัส    ธรรมประโชติ ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90751 นางสาวพิมพ์วิภา คาดสนิท ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 18 851
90752 นางสาวพิยดา พิลาวรรณ ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 26 487
90753 นางสาวพีรยานันท์ เทียนใช้ดี ม.6/12 สตรีชัยภูมิ 62 32 ทองแดง
90754 นางสาวเพชรมณี เหล็กจาน ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 18 851
90755 นางสาวเพชรลักษณ์   เพ็งเหล็ง ม.5/12 สตรีชัยภูมิ 28 387
90756 นางสาวเพ็ญนภา พร้อมกระโทก ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 26 487
90757 นางสาวเพ็ญพิชชา    เพ็ชรภักดี ม.6/7 สตรีชัยภูมิ 30 310
90758 นางสาวเพ็ญศิริ    วงชารี ม.6/3 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90759 นางสาวเพลินพิตร แฝงฤทธ์ิ ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 32 252
90760 นางสาวแพรพรรณ    หรรษา ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90761 นางสาวแพรพรรณ    หรรษา ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 30 310
90762 นางสาวฟ้า    อวบอ่อน ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 24 600
90763 นางสาวภนิสรา สําเภาทอง ม.4/8 สตรีชัยภูมิ 36 150
90764 นางสาวภรณ์ชิตา กองแก้ว ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 28 387
90765 นางสาวภวพร พร้อมสันเทียะ ม.4/9 สตรีชัยภูมิ 22 696
90766 นางสาวภักชรัฐ สีมาวงษ์ ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90767 นางสาวภัชรินทร์ ชัยเพชร ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 22 696
90768 นางสาวภัชรินทร์ ชัยเพชร ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90769 นางสาวภัทรชา ปาลตานนท์ ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 14 937
90770 นางสาวภัทรพร พรมเสนา ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 28 387
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90771 นางสาวภัทรภา ศรีสวัสดิ์ ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90772 นางสาวภัทรวรรณ    จรูญชัย ม.6/11 สตรีชัยภูมิ 16 913
90773 นางสาวภัทราภรณ์    เอ้ือศิลป์ ม.6/11 สตรีชัยภูมิ 18 851
90774 นางสาวภัสสรา อ่อนศรียัง ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 26 487
90775 นางสาวภาวิณี ตุนสมคิด ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 46 77
90776 นางสาวภาวิมล พั่วสําโรง ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 32 252
90777 นางสาวภิญญดา อาจบก ม.4/10 สตรีชัยภูมิ 18 851
90778 นางสาวมนทิรา กองสันเทียะ ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 30 310
90779 นางสาวมนัสชนก บัวใหญ่รักษา ม.6/11 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90780 นางสาวมนัสนันท์ คะมาวิวัฒนานนท์ ม.6/8 สตรีชัยภูมิ 10 981
90781 นางสาวมยุรี เวชโพธ์ิ ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 18 851
90782 นางสาวมลฑิตา เนียนสันเทียะ ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 18 851
90783 นางสาวมลสิชา ดีรักชาติ ม.4/6 สตรีชัยภูมิ 26 487
90784 นางสาวมัญชุพร    คงเหล็ก ม.6/3 สตรีชัยภูมิ 16 913
90785 นางสาวมาตาฮารี   สุวามิน ม.6/3 สตรีชัยภูมิ 44 83
90786 นางสาวเมทินี เมยเค้า ม.5/8 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90787 นางสาวเมทินี ขาวพล ม.6/8 สตรีชัยภูมิ 20 775
90788 นางสาวเมริสา ประสานเนตร ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 26 487
90789 นางสาวยุพา ทิพย์ห้วยหว้า ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 18 851
90790 นางสาวยุวนันท์ พลเสนา ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90791 นางสาวเยาวลักษณ์    สมพงษ์ ม.6/3 สตรีชัยภมูิ 22 696
90792 นางสาวโยษิตา  ขําชัยภูมิ ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 28 387
90793 นางสาวรวิดา  เนตรสุภาพ ม.5/12 สตรีชัยภูมิ 30 310
90794 นางสาวรสรินทร์ ดงทอง ม.6/11 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90795 นางสาวระวิวรรณ ขันบํารุง ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 34 189
90796 นางสาวรักษยา    การบรรจง ม.6/3 สตรีชัยภูมิ 28 387
90797 นางสาวรัชนันท์ จิตต์สุภาพรรณ ม.4/9 สตรีชัยภูมิ 22 696
90798 นางสาวรัชประภา คัดสูงเนิน ม.4/9 สตรีชัยภูมิ 36 150
90799 นางสาวรัญชนา วัฒนานุกูล ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 32 252
90800 นางสาวรัญชิดา สุขคํา ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 24 600
90801 นางสาวรัตติยากร    เพชรนอก ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 26 487
90802 นางสาวรัตติยากร    เพชรนอก ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90803 นางสาวรัตนา วงค์ชู ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 30 310
90804 นางสาวรัศมี พิมสาร ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 26 487
90805 นางสาวราตรี    แสงเงิน ม.6/8 สตรีชยัภูมิ 24 600
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90806 นางสาวรุ้งทิพย์    จีนชัย ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90807 นางสาวรุ่งธิดา  วันจงคํา ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 26 487
90808 นางสาวรุ่งไพลิน จุลอักษร ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90809 นางสาวรุจินันท์ ทิมา ม.6/12 สตรีชัยภูมิ 50 60 ทองแดง
90810 นางสาวรุจิรดา   นาคทอง ม.6/3 สตรีชัยภูมิ 28 387
90811 นางสาวลลิตตา เพ็งพิน ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 14 937
90812 นางสาวลลิตา    คําอุด ม.6/8 สตรีชัยภูมิ 26 487
90813 นางสาวลักษิกา สันป่าแก้ว ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 28 387
90814 นางสาวลักษิกา บัวแย้ม ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 28 387
90815 นางสาววชิราภรณ์    คําตะ ม.6/7 สตรีชัยภูมิ 16 913
90816 นางสาววธัญญา    ดัดสันเทียะ ม.6/11 สตรีชัยภูมิ 36 150
90817 นางสาววรกมล นิยมบล ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 34 189
90818 นางสาววรกมล  ชัยวิรัตนะ ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90819 นางสาววรนุช  อินปาน ม.4/6 สตรีชัยภูมิ 26 487
90820 นางสาววรรณภา จิตรมา ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90821 นางสาววรรณวิษา    ศรีภิรมย์ ม.6/10 สตรีชัยภูมิ 22 696
90822 นางสาววรัญญา  ใจปลื้ม ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 30 310
90823 นางสาววรัญญา    เจริญภูมิ ม.6/7 สตรีชัยภูมิ 30 310
90824 นางสาววรางคณา จิตรอ่อง ม.6/7 สตรีชัยภูมิ 28 387
90825 นางสาววราภรณ์ จําเริญลาภ ม.4/10 สตรีชัยภูมิ 24 600
90826 นางสาววราภรณ์    อุ่นเมอืง ม.6/10 สตรีชัยภูมิ 30 310
90827 นางสาววราภรณ์    บุญปลื้ม ม.6/8 สตรีชัยภูมิ 20 775
90828 นางสาววรินทร ประวิสุทธ์ิ ม.6/12 สตรีชัยภูมิ 58 44 ทองแดง
90829 นางสาววริศรา ตาชัยภูมิ ม.4/10 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90830 นางสาววริศรา สะราคํา ม.6/7 สตรีชัยภูมิ 28 387
90831 นางสาววริศรา    ฝาชัยภูมิ ม.6/10 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90832 นางสาววริศรา    ดานชัยภูมิ ม.6/11 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90833 นางสาววริศรา    จันทรสาขา ม.6/3 สตรีชัยภูมิ 34 189
90834 นางสาววัชชิลาวลี พลนิกร ม.6/11 สตรีชัยภูมิ 22 696
90835 นางสาววัชรพร    กงชัยภูมิ ม.6/10 สตรีชัยภูมิ 26 487
90836 นางสาววันวิวาห์ จิโน ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 22 696
90837 นางสาววันวีรชน ศรีจันทร์ ม.5/6 สตรีชัยภูมิ 30 310
90838 นางสาววัศยา เมืองโคตร ม.4/9 สตรีชัยภูมิ 28 387
90839 นางสาววาธิญา จริยธรรมานุกูล ม.4/4 สตรีชยัภูมิ 28 387
90840 นางสาววานิสราภรณ์ ไชยนอก ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 42 95
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90841 นางสาววารินทร์ หวะสุวรรณ์ ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 18 851
90842 นางสาววารีรัตน์    แสนมาตย์ ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 22 696
90843 นางสาววารีรัตน์    แสนมาตย์ ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90844 นางสาววาสนา สิทธิโกษี ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 28 387
90845 นางสาววิจิตรา พิเนตรเสถียร ม.5/12 สตรีชัยภูมิ 26 487
90846 นางสาววิจิตรา    ขําหินตั้ง ม.6/11 สตรีชัยภูมิ 24 600
90847 นางสาววิชญาพร ยาธะนะ ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 20 775
90848 นางสาววิภาพร เก้ือกูลวงษ์ ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 32 252
90849 นางสาววิภาพร หงส์โสดา ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 24 600
90850 นางสาววิลาสินี    สถิตค่าย ม.6/11 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90851 นางสาววิษญาณุชย์ ว่องไว ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 14 937
90852 นางสาววีรดา สิงห์กุล ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 32 252
90853 นางสาววีระฉัตร แสนณรงค์ ม.6/7 สตรีชัยภูมิ 30 310
90854 นางสาวเววิกา    สากุล ม.6/10 สตรีชัยภูมิ 22 696
90855 นางสาวศกลรัตน์ นนท์แสน ม.6/7 สตรีชัยภูมิ 34 189
90856 นางสาวศกลวรรณ    เมืองมูล ม.6/11 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90857 นางสาวศรัญฉัตร  ภู่บัว ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 26 487
90858 นางสาวศรัญญา  เค้านาวัง ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 30 310
90859 นางสาวศรัญญา    ชูสกุล ม.6/3 สตรีชัยภูมิ 26 487
90860 นางสาวศรัณธรณ์ กําลังเดช ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 30 310
90861 นางสาวศรีนวล สุขปาน ม.6/11 สตรีชัยภูมิ 16 913
90862 นางสาวศศิกมล    ภู่ชัยภูมิ ม.6/7 สตรีชัยภูมิ 18 851
90863 นางสาวศศิกานต์ ฆ้องชัย ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 26 487
90864 นางสาวศศิกานต์    คํานาแซง ม.6/7 สตรีชัยภูมิ 16 913
90865 นางสาวศศิธร เฉลิมหมู่ ม.4/5 สตรีชัยภูมิ 20 775
90866 นางสาวศศิธร สง่าพันธ์ุ ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 24 600
90867 นางสาวศศิธร โสวาที ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 22 696
90868 นางสาวศศิธร   พบกลาง ม.6/11 สตรีชัยภูมิ 30 310
90869 นางสาวศศิธร    วงศ์สวาสดิ์ ม.6/10 สตรีชัยภูมิ 24 600
90870 นางสาวศศินันทน์ ปราการะนันท์ ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 26 487
90871 นางสาวศศิวิมล    แก้วขวาน้อย ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 24 600
90872 นางสาวศิรประภา เหล่าฤทธ์ิ ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 32 252
90873 นางสาวศิรประภา รักพงษ์ ม.6/8 สตรีชัยภูมิ 28 387
90874 นางสาวศิริกาญ จํานงค์บุญ ม.4/10 สตรีชัยภูมิ 14 937
90875 นางสาวศิรินทร์รัตน์ สุสมบูรณ์ ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
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90876 นางสาวศิรินธร พรชัยภูมิ ม.4/8 สตรีชัยภูมิ 20 775
90877 นางสาวศิรินันท์ พัสกา ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 16 913
90878 นางสาวศิริประภา ฐานวิศัย ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90879 นางสาวศิริพร    ปลื้มชัย ม.6/10 สตรีชัยภูมิ 16 913
90880 นางสาวศิริรัตน์    พูนประสิทธ์ิ ม.6/4 สตรีชัยภูมิ 42 95
90881 นางสาวศิริลักษณ์ ศิริบุตร ม.4/6 สตรีชัยภูมิ 20 775
90882 นางสาวศิริลักษณ์ เน้ือไม้หอม ม.6/12 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90883 นางสาวศิวาพร ต่อเงิน ม.4/5 สตรีชัยภูมิ 14 937
90884 นางสาวศุภนิดา แสนแก้ว ม.6/7 สตรีชัยภูมิ 38 126
90885 นางสาวศุภลักษณ์ เพิ่มยินดี ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 26 487
90886 นางสาวศุภลักษณ์    ยี่ภู่ศรี ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 20 775
90887 นางสาวศุภสุดา อ้วมสันเทียะ ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 28 387
90888 นางสาวศุภาพิชญ์    กําลังเหลือ ม.6/7 สตรีชัยภูมิ 28 387
90889 นางสาวศุภิสรา    จินสมบัติ ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 30 310
90890 นางสาวศุภิสรา    จานมาตร ม.6/11 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90891 นางสาวสมาพร    สุนคร ม.6/11 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90892 นางสาวสรัลนุช ศรีสกุล ม.5/8 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90893 นางสาวสาริษา เหล่าฤทธ์ิ ม.4/5 สตรีชัยภูมิ 20 775
90894 นางสาวสาวิตรี ศรีคงจุมพลศรี ม.4/9 สตรีชัยภมูิ 24 600
90895 นางสาวสิมิลัน วงษ์จันทึก ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 28 387
90896 นางสาวสิริกานดา กุณโฮง ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 24 600
90897 นางสาวสิริกุล    วุฒิชัยภูมิ ม.6/11 สตรีชัยภูมิ 22 696
90898 นางสาวสิริฉัตร งานไว ม.5/6 สตรีชัยภูมิ 30 310
90899 นางสาวสิรินพรัตน์ ชาวคูเวียง ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 30 310
90900 นางสาวสิรินันท์ เหล็กพรม ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 24 600
90901 นางสาวสิรินาถ ญาติยินดี ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 26 487
90902 นางสาวสิริภัทร์    น้อยสร้อย ม.6/8 สตรีชัยภูมิ 30 310
90903 นางสาวสิริยากร การุณ ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 26 487
90904 นางสาวสิริยากร    ชาวาปี ม.6/3 สตรีชัยภูมิ 22 696
90905 นางสาวสิริยาพร เสาะสาย ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 24 600
90906 นางสาวสิริลักษณ์    ศรีวงษ์ ม.6/8 สตรีชัยภูมิ 20 775
90907 นางสาวสุจารี นาคคํา ม.4/9 สตรีชยัภูมิ 26 487
90908 นางสาวสุชิราภรณ์ แดนชัยภูมิ ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 28 387
90909 นางสาวสุดาทิพย์   บุญแสน ม.6/10 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90910 นางสาวสุดารัตน์ คงคลัง ม.4/5 สตรีชัยภูมิ 28 387
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90911 นางสาวสุดารัตน์ วรภักดี ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 14 937
90912 นางสาวสุดารัตน์ วรรณชัย ม.6/7 สตรีชัยภูมิ 20 775
90913 นางสาวสุธนี กีรติรัตน์ ม.5/12 สตรีชัยภูมิ 40 108
90914 นางสาวสุธาทิพย์ กุมภาว์ ม.4/10 สตรีชัยภูมิ 28 387
90915 นางสาวสุธาทิพย์ ป้องขันธ์ ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 26 487
90916 นางสาวสุธาสินี ศรีประเทศ ม.6/12 สตรีชัยภูมิ 28 387
90917 นางสาวสุธิดา    ตอสกุล ม.6/11 สตรีชัยภูมิ 26 487
90918 นางสาวสุธิมา    ชัยเขว้า ม.6/3 สตรีชัยภูมิ 30 310
90919 นางสาวสุนิสา ทาแกง ม.6/8 สตรีชัยภูมิ 24 600
90920 นางสาวสุนิสา กาหาวงค์ ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 26 487
90921 นางสาวสุนิสา    ดีบุญมี ม.6/8 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90922 นางสาวสุปราณี ทานินทร์ ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 24 600
90923 นางสาวสุปรียา    ชัยชนะวงษ์ ม.6/8 สตรีชัยภูมิ 22 696
90924 นางสาวสุปาณี ภูพังเทียม ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 12 966
90925 นางสาวสุพรรณี   มุ้ยยา ม.5/4 สตรีชัยภูมิ 46 77
90926 นางสาวสุพรรษา เณรสุวรรณ ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 28 387
90927 นางสาวสุพรรษา    จันทรัพย์ ม.6/8 สตรีชัยภูมิ 30 310
90928 นางสาวสุพัตรา    วิษาชัย ม.6/11 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90929 นางสาวสุภัสสรา ครอบบัวบาน ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90930 นางสาวสุภาพร แสงทอง ม.4/10 สตรีชัยภูมิ 30 310
90931 นางสาวสุภาพร บุญมะโน ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90932 นางสาวสุภาวดี เหล่าบัวบาน ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 36 150
90933 นางสาวสุภาวิณี    บุตรชัยภูมิ ม.6/10 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90934 นางสาวสุวิชาดา   แสนทวีสุข ม.5/12 สตรีชัยภูมิ 26 487
90935 นางสาวเสาวภา   ดีสวน ม.5/12 สตรีชัยภูมิ 38 126
90936 นางสาวเสาวรส    เหลาเคน ม.6/10 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90937 นางสาวเสาวลักษณ์ หกขุนทด ม.6/7 สตรีชัยภูมิ 24 600
90938 นางสาวโสภิญา    ปรเมศวร์โยธิน ม.6/10 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90939 นางสาวโสภิดา    รอดเวียง ม.6/3 สตรีชัยภูมิ 36 150
90940 นางสาวหทัยชนก    สวงโท ม.6/11 สตรีชัยภูมิ 18 851
90941 นางสาวอธิมา โข่พิมาย ม.6/12 สตรีชัยภูมิ 38 126
90942 นางสาวอนพัทย์    ผริตะโกมล ม.6/10 สตรีชัยภูมิ 24 600
90943 นางสาวอนันตญา เจนชัย ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 36 150
90944 นางสาวอนุธิดา จันทะดวง ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90945 นางสาวอนุศรา    ปานกลาง ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
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90946 นางสาวอภิญญา ปาละโพธิ์ ม.4/10 สตรีชัยภูมิ 24 600
90947 นางสาวอภิญญา ชาวโนนง้ิว ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 32 252
90948 นางสาวอภิญญา ปรีชานนท์ ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90949 นางสาวอภิญญา    งาคม ม.6/10 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90950 นางสาวอภิญญา    แช่มพุดซา ม.6/10 สตรีชัยภูมิ 30 310
90951 นางสาวอภิภาวดี ฐานวิเศษ ม.4/6 สตรีชัยภูมิ 10 981
90952 นางสาวอภิรดี จันทร์เรืองศรี ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 20 775
90953 นางสาวอภิษฎา    ไตรณรงค์ ม.6/3 สตรีชัยภูมิ 32 252
90954 นางสาวอมรประภา กัณหา ม.6/12 สตรีชัยภูมิ 30 310
90955 นางสาวอมรรัตน์    จันทร์ชีลอง ม.6/10 สตรีชัยภูมิ 24 600
90956 นางสาวอมรรัตน์    หาญสมัคร ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 32 252
90957 นางสาวอรจิรา รอบคอบ ม.6/12 สตรีชัยภูมิ 28 387
90958 นางสาวอรจีรภัค โสงขุนทด ม.4/12 สตรีชัยภูมิ 28 387
90959 นางสาวอรณิชนันทน์  รัตนวิชัย ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 34 189
90960 นางสาวอรณิชา    แก้วประเสริฐ ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 26 487
90961 นางสาวอรทัย    สิมาทอง ม.6/8 สตรีชัยภูมิ 18 851
90962 นางสาวอรพรรณ นารถชัยภูมิ ม.6/10 สตรีชัยภูมิ 14 937
90963 นางสาวอรวรรณ เขียนบัณฑิต ม.6/7 สตรีชัยภูมิ 28 387
90964 นางสาวอรวรรยา    พาชนะ ม.6/10 สตรีชัยภูมิ 24 600
90965 นางสาวอรอนงค์    มณีรักษ์ ม.6/3 สตรีชัยภูมิ 16 913
90966 นางสาวอริติยา งอกศิลป์ ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 18 851
90967 นางสาวอริศรา   เสมียนชัย ม.5/12 สตรีชัยภูมิ 36 150
90968 นางสาวอรุณกมล เจริญวานิชวิศิษฐ์ ม.6/12 สตรีชัยภูมิ 60 37 ทองแดง
90969 นางสาวอัจฉราวรรณ โพธ์ิงาม ม.4/5 สตรีชัยภูมิ 18 851
90970 นางสาวอัจฉริยา ดวงนิล ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 30 310
90971 นางสาวอัชฑริก  โอ้สเตอร์ไมเออร์ ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 30 310
90972 นางสาวอัญญารัตน์ พิมพ์จ่อง ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 18 851
90973 นางสาวอัสนา    นุประสิทธ์ิ ม.6/8 สตรีชยัภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90974 นางสาวอาทิตยา รอดเวียง ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 24 600
90975 นางสาวอาทิตยา พรหมอารักษ์ ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 34 189
90976 นางสาวอาภัสรา แดงสกุล ม.4/4 สตรีชัยภูมิ 34 189
90977 นางสาวอาภานันท์ หมั่นกลาง ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 38 126
90978 นางสาวอาภารัตน์ รูปชัยภูมิ ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 18 851
90979 นางสาวอาภาศิริ ยวงทอง ม.6/12 สตรีชัยภูมิ 52 54 ทองแดง
90980 นางสาวอารียา ไทยเชื้อ ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 26 487
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90981 นางสาวอารียา คงม่วงหมู่ ม.6/8 สตรีชัยภูมิ 20 775
90982 นางสาวอารีรัตน์ ลีแวง ม.6/12 สตรีชัยภูมิ 52 54 ทองแดง
90983 นางสาวอินทิรา แดงสกุล ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 20 775
90984 นางสาวอินทิรา    คชาไพร ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 24 600
90985 นางสาวอินทิรา    คชาไพร ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90986 นางสาวอิสรา    ไพศาลวรรณ ม.6/8 สตรีชัยภูมิ 24 600
90987 นางสาวเอมมิกา กางกรณ์ ม.5/3 สตรีชัยภูมิ 34 189
90988 นางสาวไอยรา    แทงตลาด ม.6/10 สตรีชัยภูมิ 34 189
90989 นายกรพิพัฒน์ ดําระกอ ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 20 775
90990 นายจักรกฤษ์ มอไธสงค์ ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 34 189
90991 นายณรงค์ฤทธ์ิ ครอบบัวบาน ม.6/8 สตรีชัยภูมิ 16 913
90992 นายณัฐพงษ์ วาดไธสง ม.6/7 สตรีชัยภูมิ 32 252
90993 นายณัฐภัทร เลิศนภาเศรษฐ ม.6/10 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90994 นายทิวา ศรีมา ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 24 600
90995 นายธนวัฒน์ โคเทพ ม.6/7 สตรีชยัภูมิ 44 83
90996 นายธนาภัทร   กิตติมโนรม ม.5/12 สตรีชัยภูมิ 46 77
90997 นายนนทกานต์ กาเวสูง ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 20 775
90998 นายนนทวัฒน์ ประจญกล้า ม.5/11 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
90999 นายปิยะพงษ์ ชูเดช ม.6/7 สตรีชัยภูมิ 16 913
91000 นายพร้อมเกียรติ์ สัมฤทธ์ิบุญ ม.5/6 สตรีชัยภูมิ 22 696
91001 นายพิทยา  บาศรี ม.4/7 สตรีชัยภูมิ 30 310
91002 นายพิทักษ์พล ฐานหม่ัน ม.6/7 สตรีชัยภูมิ 24 600
91003 นายภาณุพงษ์ ต๊ะพันธ์ ม.6/7 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
91004 นายเมธานนท์ แก้วกระจ่าง ม.6/6 สตรีชัยภูมิ 60 37 ทองแดง
91005 นายหัสดิน จริยา ม.6/5 สตรีชัยภูมิ 36 150
91006 นายเอเซีย ไตรเสนีย์ ม.6/8 สตรีชัยภูมิ 18 851
91007 นางสาวกัลยารัตน์ โชติศรี ม.5/3 หนองบัวแดงวิทยา 26 487
91008 นางสาวชฎา ชนะภู ม.5/3 หนองบัวแดงวิทยา 32 252
91009 นางสาวฐิติยา วังหอม ม.5/1 หนองบัวแดงวิทยา 28 387
91010 นางสาวธันยพร ลุนรินทร์ ม.5/1 หนองบัวแดงวิทยา 56 48 ทองแดง
91011 นางสาวนพรดา วรโคตร ม.4/1 หนองบัวแดงวิทยา 30 310
91012 นางสาวเนตรดาว ยศรุ่งเรือง ม.4/1 หนองบัวแดงวิทยา 26 487
91013 นางสาวบุษราคัม ชารัมย์ ม.4/1 หนองบัวแดงวิทยา 0 990 ขาดสอบ
91014 นางสาวเบญจพร นวดโอโล ม.5/1 หนองบัวแดงวิทยา 0 990 ขาดสอบ
91015 นางสาวปภัสสร แก้วศรีใส ม.4/1 หนองบัวแดงวิทยา 24 600



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

ประกาศผลการสอบแข่งขันฟิสิกส์ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ฟิสิกส์ จังหวัดชัยภูมิ  ครั้งที่ 3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  อําเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  ปีการศึกษา 2560

สอบวันที่ 18  กุมภาพันธ์  2561    เวลา  10.00 - 12.00 น.
………………………………………………………………………..

91016 นางสาวปานนภา ศรีหานาม ม.4/1 หนองบัวแดงวิทยา 32 252
91017 นางสาวพรนภา ขันโนนเขวา ม.5/1 หนองบัวแดงวิทยา 34 189
91018 นางสาวพรรณราย สุทธิทิพย์ ม.5/1 หนองบัวแดงวิทยา 18 851
91019 นางสาวพลอยรุ้ง แก้วตา ม.5/1 หนองบัวแดงวิทยา 36 150
91020 นางสาวพัชราภรณ์ ฦาชา ม.5/3 หนองบัวแดงวิทยา 34 189
91021 นางสาวพัชริดา ชูรัก ม.5/3 หนองบัวแดงวิทยา 34 189
91022 นางสาวพัณณิตา สร้อยจรุง ม.5/3 หนองบัวแดงวิทยา 32 252
91023 นางสาวพิยดา มาทน ม.5/3 หนองบัวแดงวิทยา 32 252
91024 นางสาวเพ็ญนภา สมเพชร ม.4/1 หนองบัวแดงวิทยา 16 913
91025 นางสาวภัสสรา สายสุด ม.5/1 หนองบัวแดงวิทยา 18 851
91026 นางสาวรัตติกาล ปราบปรี ม.5/1 หนองบัวแดงวิทยา 30 310
91027 นางสาวรัตนา แท้ไธสงค์ ม.5/1 หนองบัวแดงวิทยา 28 387
91028 นางสาวลักษณาจันทร์ วาทโยธา ม.5/1 หนองบัวแดงวิทยา 26 487
91029 นางสาววารุณี สายเหนือ ม.5/1 หนองบัวแดงวิทยา 32 252
91030 นางสาววิจิตตรา ประเสริฐสังข์ ม.5/1 หนองบัวแดงวิทยา 36 150
91031 นางสาวศศิวรา เชื้อจีน ม.4/1 หนองบัวแดงวิทยา 36 150
91032 นางสาวศิรินภา ด่านมณี ม.4/1 หนองบัวแดงวิทยา 34 189
91033 นางสาวษิณากร ดาบลาอํา ม.4/1 หนองบัวแดงวิทยา 24 600
91034 นางสาวสุชาวดี กระจ่างคุณ ม.5/1 หนองบัวแดงวิทยา 36 150
91035 นางสาวสุปรียา  แสนสระ ม.4/1 หนองบัวแดงวิทยา 20 775
91036 นางสาวสุพรรณา ยิ้มเสง่ียม ม.5/3 หนองบัวแดงวิทยา 26 487
91037 นางสาวสุพิชญา ธงภักดิ์ ม.4/1 หนองบัวแดงวิทยา 28 387
91038 นางสาวสุภาวรรณ์ พลเดชา ม.5/3 หนองบัวแดงวิทยา 40 108
91039 นายกานต์ ไพธ์ิชัยภูมิ ม.6/2 หนองบัวแดงวิทยา 34 189
91040 นายธเนศ ล่องศาลา ม.6/3 หนองบัวแดงวิทยา 34 189
91041 นายพายุพัฒน์ ลาดบัวขาว ม.5/1 หนองบัวแดงวิทยา 28 387
91042 นายสุทศัน์ ลาดคํา ม.6/4 หนองบัวแดงวิทยา 38 126
91043 นายออดี้ บุราณ ม.5/3 หนองบัวแดงวิทยา 22 696
91044 นายอัษฎาวุฒิ แสงกุดเลาะ ม.6/2 หนองบัวแดงวิทยา 32 252
91045 นางสาวกนกวรรณ  ถุงจันแก้ว ม.5 หนองบัวระเหววิทยาคาร 26 487
91046 นางสาวกัณฐิกา  พลพิลา ม.5 หนองบัวระเหววิทยาคาร 28 387
91047 นางสาวจริยา  หลอดเพ็ชร ม.5 หนองบัวระเหววิทยาคาร 22 696
91048 นางสาวจารุวรรณ  เกษร ม.4 หนองบัวระเหววิทยาคาร 26 487
91049 นางสาวฉัตรสุดา  พรมวังขวา ม.5 หนองบัวระเหววิทยาคาร 28 387
91050 นางสาวฐิตาภา  บางนางเกร็ง ม.5 หนองบัวระเหววิทยาคาร 20 775
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91051 นางสาวนฤมล  แก้วอินทร์ ม.5 หนองบัวระเหววิทยาคาร 0 990 ขาดสอบ
91052 นางสาวนํ้าตาล  ช่วยงาน ม.5 หนองบัวระเหววิทยาคาร 28 387
91053 นางสาวปนัดดา  ญาติบํารุง ม.5 หนองบัวระเหววิทยาคาร 32 252
91054 นางสาวพัชรี  ศรีมงคล ม.4 หนองบัวระเหววิทยาคาร 28 387
91055 นางสาวมณฑิตา  กล่อมจอหอ ม.5 หนองบัวระเหววิทยาคาร 30 310
91056 นางสาวมลฤดี  แสนชนะ ม.5 หนองบัวระเหววิทยาคาร 16 913
91057 นางสาวโยจิตตรา  มณีศรี ม.5 หนองบัวระเหววิทยาคาร 18 851
91058 นางสาววิภาดา  กองทุ่งมน ม.5 หนองบัวระเหววิทยาคาร 20 775
91059 นางสาวศรัญญา  สําราญญาติ ม.5 หนองบัวระเหววิทยาคาร 32 252
91060 นางสาวสกุลรัตน์  ศรีมงคล ม.5 หนองบัวระเหววิทยาคาร 12 966
91061 นางสาวสายสุดา  พรมแดง ม.5 หนองบัวระเหววิทยาคาร 34 189
91062 นางสาวอรวรรณ  จันทร์บัวลา ม.5 หนองบัวระเหววิทยาคาร 32 252
91063 นางสาวอ้อยใจ  กองตัน ม.5 หนองบัวระเหววิทยาคาร 14 937
91064 นางสาวอังศณา  งาคชสาร ม.5 หนองบัวระเหววิทยาคาร 20 775
91065 นางสาวอัญธิชา  ดวงจินดา ม.5 หนองบัวระเหววิทยาคาร 34 189
91066 นายบดินทร์  คลองโป่งเกตุ ม.5 หนองบัวระเหววิทยาคาร 38 126
91067 นายวัชรินทร์  สามารถกิจ ม.6 หนองบัวระเหววิทยาคาร 48 66
91068 นายวุฒินันท์  เย็นตะคุ ม.5 หนองบัวระเหววิทยาคาร 34 189
91069 นายสุรสิทธ์ิ  แสงแก้ว ม.5 หนองบัวระเหววิทยาคาร 30 310
91070 นายธนวรรธน์ ถ่ินขาม ม.4/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 30 310
91071 นายศริมงคล น้อยเทียม ม.4/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 0 990 ขาดสอบ
91072 นางสาวปานทิพย์ พันธ์ยาง ม.4/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 38 126
91073 นางสาวกฤตธีรา คํายา หนองบัวแดงวิทยา 0 990 ขาดสอบ
91074 นางสาวนริศราพร ทักษิณสิทธ์ิ หนองบัวแดงวิทยา 0 990 ขาดสอบ
91075 นางสาวขนิษฐา เวียนโคกสูง ม.4/10 สตรีชัยภูมิ 28 387
91076 นางสาวก่ิงแก้ว แก้วอินตา ม.4/10 สตรีชัยภูมิ 18 851
91077 นางสาวกัญญารัตน์ สดใส ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 30 310
91078 นางสาวป่ินมณี เคนศรี ม.4/3 สตรีชัยภูมิ 34 189
91079 นางสาวปนัดดา ฉายาพันธ์ุ ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 38 126
91080 นางสาวกมลชนก ไชยสาร ม.5/5 สตรีชัยภมูิ 32 252
91081 นางสาวจรรยาวรรณ อาวะรุณ ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 26 487
91082 นางสาวพรวนัส มโนธรรม ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 30 310
91083 นางสาวพรสินี โคจํานงค์ ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 28 387
91084 นางสาวศศิชา กตัญญู ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
91085 นางสาวสุวิมล อุณาศรี ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 28 387
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91086 นางสาวจิดาภา หาญพยัคฆ์ ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 24 600
91087 นางสาวธรรมรัตน์ ศรีสมบัติ ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 12 966
91088 นางสาวธัญชนก เจือหนองแวง ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 28 387
91089 นางสาวนริศรา นาคํารอด ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 26 487
91090 นางสาวไพลิน มาชัยภูมิ ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 22 696
91091 นางสาวภิญญารัตน์ เปลี่ยนจันทึก ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 20 775
91092 นางสาวสุชาดา แก้วนารี ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 24 600
91093 นางสาวอรอนงค์ สร้อยเลยะสกุล ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 28 387
91094 นางสาวจิตติมา วงศ์ประสาท ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 10 981
91095 นางสาววิมลสิริ บุญตาม ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 22 696
91096 นางสาวศิริฉาย คาดสนิท ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 28 387
91097 นางสาวศิริยากร ผลประเสริฐ ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 22 696
91098 นางสาวสิริลักษณ์ มั่นคง ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 30 310
91099 นางสาวพัชราภรณ์ ผึ้งต้นกลาง ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 20 775
91100 นางสาวเพชรรัตน์ ดํารงเชื้อ ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
91101 นางสาวโสภิดา แซ่เตียว ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 22 696
91102 นางสาวกฤษณา นวลชัยภูมิ ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 28 387
91103 นางสาวธัญญาพร คลังระหัด ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 26 487
91104 นางสาวภัคจีรา วงษ์บุญมี ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 32 252
91105 นางสาววิภาวดี บุญสนธ์ ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 28 387
91106 นางสาวศศิวิมล นนทะคําจันทร์ ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 28 387
91107 นางสาวศิริรัตน์ กลิ่นอภัย ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 18 851
91108 นางสาวสุชาริตา วงศ์สราญรัตน์ ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 26 487
91109 นางสาวจณิตสตา บัวผาง ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 16 913
91110 นางสาวจันทนิภา เชื้ออาสา ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 26 487
91111 นางสาวชลธิชา เกษนอก ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 28 387
91112 นางสาวฐิตาภา อัครนิธิยานนท์ ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 26 487
91113 นางสาวนริศรา ฦาชา ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
91114 นางสาวชาลสิา พิมพ์สวัสดิ์ ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 20 775
91115 นางสาวประภาภรณ์ ไพศาลรัตนานุกูล ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 26 487
91116 นางสาวป่ินมณี ดีซ้อน ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 24 600
91117 นางสาวสุภิญญา จงสูงเนิน ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 24 600
91118 นางสาวสโรชา สร้อยสูงเนิน ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 26 487
91119 นางสาวจันทิมา เพียรขุนทด ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 0 990 ขาดสอบ
91120 นางสาวณัฐริดา แสงนาฝาย ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 20 775
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91121 นางสาวปิลันธนา คุ้มคง ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 28 387
91122 นางสาวอทิตยา จันเต ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 22 696
91123 นางสาวนุตประวีณ์ สมใจ ม.5/5 สตรีชัยภูมิ 32 252
91124 นางสาวนริศราพร ทักษิณสิทธ์ิ ม.5/1 หนองบัวแดงวิทยา 24 600
91125 นางสาวกฤตรีรา คํายา ม.5/1 หนองบัวแดงวิทยา 36 150
91126 นางสาวนัชนิภา บุญปลูก ม.5/4 แก้งคร้อวิทยา 34 189
91127 นางสาวคีตภัทร์ ศรีคํา ม.4/8 แก้งคร้อวิทยา 32 252
91128 นายกมล พะไตรยะ ม.4/8 แก้งคร้อวิทยา 28 387
91129 นายสุภัทร ทุมรัง ม.4/8 แก้งคร้อวิทยา 12 966
91130 นางสาวศศิธร สามหมอ ม.4/6 แก้งคร้อวิทยา 18 851
91131 นายอัศวิน ใยขามป้อม ม.6/7 แก้งคร้อวิทยา 40 108
91132 นางสาวทิพยรัตน์ สมานเพียร ม.5 แก้งคร้อวิทยา 0 990 ขาดสอบ
91133 นางสาวอุษณีย์ ปีนะกะเส ม.5/8 สตรีชัยภูมิ 20 775
91134 นางสาวธิดารัตน์ มายขุนทด ม.5/2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 24 600
91135 นายวิชญา สิทธินนธชัย ม.5/3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 22 696
91136 เด็กหญิงปณิตา จันหินตั้ง ม.2/12 สตรีชัยภูมิ 22 696
91137 เด็กหญิงสวรรณยา ชัยชนะ ม.2/12 สตรีชัยภูมิ 12 966
91138 นางสาวอรทัย    ธรรมลี ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 28 387
91139 นางสาวปาริดา หาญกล้า ม.5/7 สตรีชัยภูมิ 12 966
91140 นางสาวอุษา มรุตพันธ์ ม.5/13 สตรีชัยภูมิ 16 913
91142 นางสาวชุตินันท์ รองเมือง ม.5/8 สตรีชัยภูมิ 44 83
91143 นางสาวสรัลนุช ศรีสกุล ม.5/8 สตรีชัยภูมิ 20 775
91144 นางสาวอุนากรรณ แกมคํา ม.4/5 สตรีชัยภูมิ 18 851
91145 เด็กหญิงภักตร์ศิธร หาญรุก ม.2/12 สตรีชัยภูมิ 24 600
91146 นายภูวริศ ภควนิชย์ ม.5/9 สตรีชัยภูมิ 38 126
91147 นางสาวเมทินี เมฆเค้า ม.5/8 สตรีชัยภูมิ 18 851
91148 นายจักรี คะเนนอก ม.5/8 สตรีชัยภูมิ 22 696
91149 นางสาวชนัญชิดา พยัคฆพล ม.5/3 ภูเขียว 26 487
91150 นายฤกษ์ดี ทองดีเวียง ม.5/3 ภูเขียว 22 696
91151 นางสาวศศิพิมพ์ พลนา ม.4/5 สตรีชัยภูมิ 26 487
91152 นางสาวขวัญชนก พาตา ม.4/5 สตรีชัยภูมิ 28 387


