
ล ำดับ โรงเรียน คะแนน ล ำดับท่ีได้ รำงวัลท่ีได้ หมำยเหตุ
1 เด็กชาย ศุภกร เล่งเวหาสถิตย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 77 1 ชนะเลิศ

2 เด็กชาย ภาคภูมิ ศรีโคตา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 71 2 รองชนะเลิศอันดับ 1

3 เด็กชาย คณเพศ เล่งเวหาสถิตย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 70 3 รองชนะเลิศอันดับ 2 17,12,13,15,13

4 เด็กชาย พีรวิชญ์ ศรีวิจารย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 70 3 ชมเชย 15,14,10,16,15

5 เด็กหญิง สุชญา ภูทอง สตรีศึกษา 70 3 ชมเชย 13,13,16,16,12

6 เด็กหญิง กัลยณัฏฐ์ พวงศรีเคน สตรีศึกษา 68 6 ชมเชย

7 เด็กหญิง สิริภาพร เผ่าภูธร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 68 6 ชมเชย

8 เด็กชาย โสภณวิชญ์ ปาปะเก ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 67 8 ชมเชย 16,13,11,14,13

9 เด็กหญิง สุริวิภา มุสิกสูตร สตรีศึกษา 67 8 14,14,14,14,11

10 เด็กชาย รุจิภาส ตามบุญไกรสร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 66 10
11 เด็กหญิง ปุริมปรัชญ์ สว่างวงศ์ สตรีศึกษา 66 10 ให้ผู้ได้รับรำงวัล

12 เด็กหญิง พิมลวรรณ นีระพันธ์ สตรีศึกษา 66 10 มำรำยงำนตัว

13 เด็กหญิง อโณมา นาไชย สตรีศึกษา 66 10 วันท่ี 22 ม.ค.63

14 เด็กหญิง รุ้งไพลิน ราชณุวงษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 66 10 เวลำ 07.30 น.

15 เด็กชาย ปริญญา ศรีส่อง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 66 10 ท่ีห้องประชุมไทรทอง

16 เด็กชาย อัจฉริยะวัฒน์ สิมมา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 66 10 ร.ร.สตรีศึกษำ

17 เด็กหญิง วฤณ วิสูตรานุกูล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 66 10
18 เด็กหญิง มัลลิกา สังฆะบาลี สตรีศึกษา 65 18
19 เด็กชาย ฐปนวัฒน์ แสงมณี สตรีศึกษา 65 18
20 เด็กหญิง ปฐมาวดี โพธ์ิสว่าง สตรีศึกษา 65 18
21 เด็กหญิง อัจฉรียา จ านงกิจ สตรีศึกษา 64 21
22 เด็กหญิง พัชราภรณ์ ชัยชาญธรรม สตรีศึกษา 64 21
23 เด็กหญิง ริญชิดา กมลแสน สตรีศึกษา 64 21
24 เด็กชาย เดชพสิษฐ์ คมพิพัฒน์พงศ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 64 21
25 เด็กชาย ธนาพิพัฒน์ แสนประดิษฐ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 63 25
26 เด็กหญิง มัทนา หวังไรกลาง สตรีศึกษา 63 25
27 เด็กหญิง จิราพัทธ์ พลหาญ สตรีศึกษา 63 25
28 เด็กหญิง ธิรดา วิจิตขะจี สตรีศึกษา 63 25
29 เด็กหญิง ยุพาภรณ์ อุทุมพร สตรีศึกษา 62 29
30 เด็กหญิง มัญฑิตา ไชยวงศ์คต สตรีศึกษา 62 29
31 เด็กหญิง ทักษอร จัตวานิล สตรีศึกษา 62 29
32 เด็กหญิง ศริณย์พร นิตุธร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 62 29

ประกำศผลสอบควำมเป็นเลิศทำงสังคมศึกษำ คร้ังท่ี 10 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนสตรีศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 27

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1          
ช่ือ-ช่ือสกุล
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33 เด็กชาย รพีพงศ์  แหล่งสนาม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 61 33
34 เด็กหญิง เมธาพร แก้วสวนจิก สตรีศึกษา 61 33
35 เด็กหญิง คิรากร วงศ์กาไสย สตรีศึกษา 61 33
36 เด็กหญิง ณิชา บุญบรรลุ สตรีศึกษา 61 33
37 เด็กหญิง พรรณรินทร์ ก่ิงแสง สตรีศึกษา 61 33
38 เด็กหญิง กวินนาถ มหาหงษ์ สตรีศึกษา 61 33
39 เด็กชาย ครองภพ สดมพฤกษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 60 39
40 เด็กหญิง สุทัตตา จ าปาชุม สตรีศึกษา 60 39
41 เด็กหญิง สิรีธร สิทธิชัย สตรีศึกษา 60 39
42 เด็กหญิง สุรินลักษณ์ กลางสุข สตรีศึกษา 60 39
43 เด็กหญิง ชนิดาพร ไกรเสน สตรีศึกษา 60 39
44 เด็กชาย ธนวินท์ แซ่ต่าง สตรีศึกษา 60 39
45 เด็กหญิง ธชมนวรรณ ศรีสุขกาญจน์ สตรีศึกษา 59 45
46 เด็กหญิง ขวัญข้าว จันดาชัย สตรีศึกษา 59 45
47 เด็กหญิง ภาพิมล กอผจญ สตรีศึกษา 59 45
48 เด็กชาย ภูมิทัศน์ ภูคงน  า ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 59 45
49 เด็กหญิง วิริยาพร ศิริพรหม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 59 45
50 เด็กหญิง กชมน พิมพ์พรม สตรีศึกษา 58 50
51 เด็กหญิง ณภัทร แสงสิงห์ สตรีศึกษา 58 50
52 เด็กหญิง กชพรรณ ทวีกัน สตรีศึกษา 58 50
53 เด็กหญิง ปานตะวัน มะหิพันธ์ สตรีศึกษา 58 50
54 เด็กหญิง รัตนพร อุสาพรม สตรีศึกษา 58 50
55 เด็กชาย ศิรวิทย์ พิมพ์มหา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 58 50
56 เด็กชาย พัทธนันท์ ชิตทรงสวัสด์ิ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 57 56
57 เด็กชาย ธนกร นิติเสาวภาคย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 57 56
58 เด็กหญิง ศตพร ถ่ินน้อย ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 57 56
59 เด็กหญิง ปริยฉัตร โสสีดา สตรีศึกษา 57 56
60 เด็กหญิง เบญญาภา สายยางห้า สตรีศึกษา 57 56
61 เด็กหญิง อนามิกา บุญภาย สตรีศึกษา 57 56
62 เด็กชาย อริญชัย ประดาสุข ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 57 56
63 เด็กหญิง สณิฐฌา ค าประไพ สตรีศึกษา 57 56
64 เด็กหญิง สุชานันท์ วิชามุข สตรีศึกษา 57 56
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65 เด็กหญิง จิณห์นิภา อุตมะ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 57 56
66 เด็กหญิง พรลภัส พันวอ สตรีศึกษา 56 66
67 เด็กหญิง รามนรี วงศ์สีดา สตรีศึกษา 56 66
68 เด็กหญิง สุธีกานต์ ป้องนานาค สตรีศึกษา 56 66
69 เด็กหญิง พิชชาภรณ์ จันทร์ถอด สตรีศึกษา 56 66
70 เด็กหญิง ณัฐณิชา คชมิตร สตรีศึกษา 56 66
71 เด็กหญิง ณปภา พรมเกตุ สตรีศึกษา 56 66
72 เด็กหญิง ศิริประภา กิตติลาภ สตรีศึกษา 56 66
73 เด็กชาย เสกฐวุฒิ จุรีมาศ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 56 66
74 เด็กชาย พชรวิทย์ พลเย่ียม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 55 74
75 เด็กหญิง ปานกมล สติใหม่ สตรีศึกษา 55 74
76 เด็กหญิง ศิริญาฎา วิระษร สตรีศึกษา 55 74
77 เด็กหญิง ณัฐติยา สุขพนัด สตรีศึกษา 55 74
78 เด็กหญิง สุธารัตน์ ช่ืนตา สตรีศึกษา 55 74
79 เด็กหญิง ฟ้าใส ภาชนิล สตรีศึกษา 55 74
80 เด็กชาย สุภเวช ทองสุพล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 55 74
81 เด็กชาย บารมี สารพงษ์ สตรีศึกษา 54 81
82 เด็กหญิง จิราวรรณ แสนลุน สตรีศึกษา 54 81
83 เด็กหญิง วริสา คลังส าโรง สตรีศึกษา 54 81
84 เด็กหญิง กัญญาณัฐ บุปผาวาสน์ สตรีศึกษา 54 81
85 เด็กหญิง ณัฐธิดา วรรณสุทธ์ิ สตรีศึกษา 54 81
86 เด็กหญิง สิริกาญจน์ นามศักด์ิ สตรีศึกษา 54 81
87 เด็กหญิง ชินันพร ขจรฟุ้ง สตรีศึกษา 54 81
88 เด็กหญิง วิรดา จันทะวงศ์ สตรีศึกษา 54 81
89 เด็กหญิง ณัฐพร อัญญะโพธ์ิ สตรีศึกษา 54 81
90 เด็กหญิง ปานปิลันธน์ สระแก้ว สตรีศึกษา 54 81
91 เด็กหญิง นราภรณ์ ชาติแก้ว สตรีศึกษา 54 81
92 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ประสพศิลป์ สตรีศึกษา 53 92
93 เด็กหญิง ปัทมาพร บุตรสีใส สตรีศึกษา 53 92
94 เด็กหญิง พรรพษา บุสพันธ์ สตรีศึกษา 53 92
95 เด็กหญิง พิจิตรา กุลสุวรรณ สตรีศึกษา 53 92
96 เด็กหญิง ณภัทร ภาระบาล สตรีศึกษา 53 92
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97 เด็กหญิง วรัทยา ขอมหงษ์ สตรีศึกษา 53 92
98 เด็กหญิง เบญญาภา พลเย่ียม สตรีศึกษา 53 92
99 เด็กหญิง ปารัชญ์ จันทะคาม สตรีศึกษา 53 92
100 เด็กหญิง รวิสรา วงค์อินตา สตรีศึกษา 53 92
101 เด็กหญิง สุริตา อุ่นเจริญ สตรีศึกษา 53 92
102 เด็กหญิง ศรินรัตน์ วสุอนันต์กุล สตรีศึกษา 53 92
103 เด็กหญิง ภควดี ฤทธิแผลง สตรีศึกษา 53 92
104 เด็กหญิง มนิษา อุทธิสินธ์ุ สตรีศึกษา 53 92
105 เด็กชาย เอกรัตน์ เพียนทองดี สตรีศึกษา 53 92
106 เด็กหญิง อภิชญา ยินดีมาก สตรีศึกษา 53 92
107 เด็กหญิง ธิดารัตน์ อารีเอื อ สตรีศึกษา 52 107
108 เด็กหญิง ธัญญาพร งอกนาวัง สตรีศึกษา 52 107
109 เด็กหญิง กมลลักษณ์ เอกวุธ สตรีศึกษา 52 107
110 เด็กหญิง ณัฐนิชา ชินทับ สตรีศึกษา 52 107
111 เด็กหญิง พัณณิตา มาตายะสี สตรีศึกษา 52 107
112 เด็กหญิง วริศรา รักไท้ สตรีศึกษา 52 107
113 เด็กหญิง ธันย์ชนก ภูถาล า สตรีศึกษา 52 107
114 เด็กหญิง เพียงขวัญ ศรียงยศ สตรีศึกษา 52 107
115 เด็กหญิง ศิริรัตน์ เอ่ียมใส สตรีศึกษา 52 107
116 เด็กหญิง ปิยนันท์ ทัดเทียมหัด สตรีศึกษา 52 107
117 เด็กหญิง คณิตา นิลใจ สตรีศึกษา 52 107
118 เด็กหญิง ธนพร หงส์พันธ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 52 107
119 เด็กหญิง วรัชยา สิงห์ลา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 52 107
120 เด็กหญิง อภิชญา ศรีมีเทียน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 52 107
121 เด็กหญิง อาทิตยา วิชระโภชน์ สตรีศึกษา 51 121
122 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ธรรมราษฎร์ สตรีศึกษา 51 121
123 เด็กหญิง ณัฐฎาพร เตาะอ้น สตรีศึกษา 51 121
124 เด็กหญิง กัญญาภัค ค าภักดี สตรีศึกษา 51 121
125 เด็กหญิง ปนัดดา ตั งปนิธานดี สตรีศึกษา 51 121
126 เด็กหญิง อริญชยา บุตรศาสตร์ สตรีศึกษา 51 121
127 เด็กหญิง สิริยา อภัยพรม สตรีศึกษา 51 121
128 เด็กหญิง สุปรียา พลพิทักษ์ สตรีศึกษา 51 121
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129 เด็กหญิง สวรินทร์ มุลทา สตรีศึกษา 51 121
130 เด็กหญิง กัณทิมา ก าแพงเมือง สตรีศึกษา 51 121
131 เด็กหญิง ธิดารัตน์ บุญกุศล สตรีศึกษา 51 121
132 เด็กหญิง ฐิติกาญจน์ ฆ้องประเสริฐ สตรีศึกษา 51 121
133 เด็กหญิง ภัทราวดี สงวนพฤกษ์ สตรีศึกษา 50 133
134 เด็กหญิง จิรนันท์ อินอุ่นโชติ สตรีศึกษา 50 133
135 เด็กหญิง วิสสุตา อาสา สตรีศึกษา 50 133
136 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ นิสกูล สตรีศึกษา 50 133
137 เด็กชาย เบญจามินต์ ปามาฆัง สตรีศึกษา 50 133
138 เด็กหญิง มณีรัตน์ ภารจรัส สตรีศึกษา 50 133
139 เด็กหญิง ชนาภา แก้วขอนแก่น สตรีศึกษา 50 133
140 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ภูกลาง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 50 133
141 เด็กชาย พีรภัทร ตรีบุญเมือง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 50 133
142 เด็กหญิง ณชนก วรรณยัน สตรีศึกษา 49 142
143 เด็กหญิง นัยรัตน์ ภัทษ์ไพบูลย์ สตรีศึกษา 49 142
144 เด็กหญิง พิชชาพร วันนิตย์ สตรีศึกษา 49 142
145 เด็กหญิง ทินสิรี อนันเอื อ สตรีศึกษา 49 142
146 เด็กหญิง สุธาสินี แสนสิงห์ สตรีศึกษา 49 142
147 เด็กหญิง กวิสรา วินธิสา สตรีศึกษา 49 142
148 เด็กหญิง พชรนนท์ บุญกาพิมพ์ สตรีศึกษา 49 142
149 เด็กหญิง รุริญา เพ่ิมพูล สตรีศึกษา 49 142
150 เด็กหญิง ชญตา พลเย่ียม สตรีศึกษา 49 142
151 เด็กหญิง วรวลัญช์ อุ่นพิกุล สตรีศึกษา 49 142
152 เด็กหญิง กุลจิรา ชัยพานิช สตรีศึกษา 49 142
153 เด็กหญิง ศรัณย์พร จอมค าสิงห์ สตรีศึกษา 49 142
154 เด็กหญิง วริศรา กุลกิจ สตรีศึกษา 49 142
155 เด็กหญิง กชพร สุขเพสน์ สตรีศึกษา 48 155
156 เด็กชาย พฤฒินันท์ กาญจนวิลานนท์ สตรีศึกษา 48 155
157 เด็กหญิง ปานตะวัน จันทร์อ่อน สตรีศึกษา 48 155
158 เด็กหญิง พัชระดา เพ็ชรสังหาร สตรีศึกษา 48 155
159 เด็กหญิง อาภาวัจน์ แสนนาใต้ สตรีศึกษา 48 155
160 เด็กหญิง ชญานิศ ปาสาใน สตรีศึกษา 48 155
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161 เด็กหญิง พิชญาพร โคตบุตร สตรีศึกษา 48 155
162 เด็กหญิง พัชริดา เรืองวงษ์งาม สตรีศึกษา 48 155
163 เด็กหญิง ภัทรวดี ศรีษะภูมิ สตรีศึกษา 48 155
164 เด็กหญิง ณิชาภรณ์ ประทุมชาติ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 48 155
165 เด็กหญิง พรกนก สารบรรณ สตรีศึกษา 47 165
166 เด็กหญิง พณิชา อินทมาตย์ สตรีศึกษา 47 165
167 เด็กหญิง อัจฉริยาพร อาจหาญ สตรีศึกษา 47 165
168 เด็กหญิง อทิตยา ดวงดี สตรีศึกษา 47 165
169 เด็กหญิง ณัฐพร ลาดสุวรรณ สตรีศึกษา 47 165
170 เด็กหญิง กุลธิดา ศรีสุขกาญจน์ สตรีศึกษา 47 165
171 เด็กหญิง จุฑาพร จ านงพิพัฒน์ สตรีศึกษา 47 165
172 เด็กหญิง ปภาวรินท์ งามสนิท สตรีศึกษา 47 165
173 เด็กหญิง ทัดดาว รักษาก้านตง สตรีศึกษา 47 165
174 เด็กหญิง นิศาลักษณ์ พิมพ์แก้ว สตรีศึกษา 47 165
175 เด็กหญิง ปณิดา รอดบุญมา สตรีศึกษา 47 165
176 เด็กหญิง ปพิชญา วงศ์ธรรม สตรีศึกษา 47 165
177 เด็กหญิง อชิรญา ทองทาภูมิรักษ์ สตรีศึกษา 47 165
178 เด็กหญิง พัชริญา ไชยแสง สตรีศึกษา 47 165
179 เด็กหญิง ภูริชญา นิยมจันทร์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 47 165
180 เด็กหญิง ธิดาวรรณ พลเย่ียม สตรีศึกษา 46 180
181 เด็กหญิง ประภาสิริ โขงจ าปา สตรีศึกษา 46 180
182 เด็กหญิง อาภาภัทร เกษมธนเดช สตรีศึกษา 46 180
183 เด็กหญิง ธนัญชนก นิคมเขตต์ สตรีศึกษา 46 180
184 เด็กหญิง ปวรปรัชญ์ ประเท่ียง สตรีศึกษา 46 180
185 เด็กหญิง อัญธิดา หงษาค า สตรีศึกษา 46 180
186 เด็กหญิง กันยาวดี โคตะกา สตรีศึกษา 46 180
187 เด็กหญิง ณัฐชา วัฒนยา สตรีศึกษา 46 180
188 เด็กหญิง บุญญาดา ปัดถานัง สตรีศึกษา 46 180
189 เด็กหญิง มนัสนันท์ อุไชย สตรีศึกษา 46 180
190 เด็กหญิง สุชัญญา สมเพชร สตรีศึกษา 46 180
191 เด็กหญิง อรอินท์ุ พลชนะ สตรีศึกษา 46 180
192 เด็กหญิง ภัทรจาริน แสงเงิน สตรีศึกษา 45 192
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193 เด็กหญิง สุภัทรนันท์ เพียซุย สตรีศึกษา 45 192
194 เด็กชาย โอบนิธิ เดชพิมล สตรีศึกษา 45 192
195 เด็กหญิง พิมพ์พิไล ไพหาร สตรีศึกษา 45 192
196 เด็กหญิง อภิชญา เข็มข า สตรีศึกษา 45 192
197 เด็กหญิง ปิยะพร ทรงคะรักษ์ สตรีศึกษา 45 192
198 เด็กหญิง อังคณา ตรีพงษ์ สตรีศึกษา 45 192
199 เด็กหญิง อิระวดี สิทธิมวล สตรีศึกษา 45 192
200 เด็กหญิง ณิชกานต์ อุ่นเจริญ สตรีศึกษา 45 192
201 เด็กหญิง พรชนก แสนบัว สตรีศึกษา 45 192
202 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ประทุมมาตย์ สตรีศึกษา 45 192
203 เด็กหญิง ถานิดา สิงห์มีสี สตรีศึกษา 45 192
204 เด็กหญิง พิจิตตรา วิรฤทธิชัย สตรีศึกษา 45 192
205 เด็กหญิง วรรธนภร ศรีชัย สตรีศึกษา 45 192
206 เด็กชาย สรวิชญ์  ใจนิยม สารคามพิทยาคม 44 206
207 เด็กหญิง ขวัญชนก วิเศษไชยานุสรณ์ สตรีศึกษา 44 206
208 เด็กหญิง ปลิตา สว่างพฤกษ์ สตรีศึกษา 44 206
209 เด็กหญิง วรัทยา ชะเอม สตรีศึกษา 44 206
210 เด็กหญิง นภัสสร ละครพล สตรีศึกษา 44 206
211 เด็กหญิง วรรณภา เพชรแสน สตรีศึกษา 44 206
212 เด็กชาย จักรวุฒิ คามสีด า ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 44 206
213 เด็กหญิง พิมพ์ปวีณ์ โสระศรี สตรีศึกษา 44 206
214 เด็กหญิง ณัฐฑิดาภรณ์ ลดาพงษ์ไพบูลย์ สตรีศึกษา 44 206
215 เด็กหญิง ธนิษฐา สกุลสิทธิวัฒน์ สตรีศึกษา 44 206
216 เด็กหญิง พัชริดา ขาวด่านเหนือ สตรีศึกษา 44 206
217 เด็กหญิง จิราภรณ์ คุรินทร์ สตรีศึกษา 44 206
218 เด็กหญิง รัตน์ปภัสสร ศรีใส สตรีศึกษา 44 206
219 เด็กชาย ธิติ ผิวเณร สตรีศึกษา 44 206
220 เด็กหญิง พิรัญญา ศรีวรรณนา สตรีศึกษา 44 206
221 เด็กหญิง วงศ์ลดา จงโวหาร สตรีศึกษา 44 206
222 เด็กหญิง สิรภัทร หมอกสังข์ สตรีศึกษา 44 206
223 เด็กหญิง ชลดา ภูช้างทอง สตรีศึกษา 44 206
224 เด็กหญิง ธนพร วงศ์อารีย์ สตรีศึกษา 44 206
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225 เด็กหญิง พิมพ์ปวีณ์ เพ็ญนาดี สตรีศึกษา 44 206
226 เด็กหญิง ปนัดดา ขุนาวัตร์ สตรีศึกษา 43 226
227 เด็กหญิง พิมลวรรณ พลธิแสง สตรีศึกษา 43 226
228 เด็กหญิง กันติชา เหล่าศักด์ิชัย สตรีศึกษา 43 226
229 เด็กหญิง พรธิตรา พลหาญ สตรีศึกษา 43 226
230 เด็กหญิง พาทินธิดา วิระทูล สตรีศึกษา 43 226
231 เด็กหญิง สุชานรี จันทะวงศ์ฤทธ์ิ สตรีศึกษา 43 226
232 เด็กหญิง กัณลญา แก่นนาค า สตรีศึกษา 43 226
233 เด็กหญิง ไปรยา สพรสิทธ์ิ สตรีศึกษา 43 226
234 เด็กหญิง ฉัตรพร วาทีภักดี สตรีศึกษา 43 226
235 เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ คัฒมาตย์ สตรีศึกษา 43 226
236 เด็กชาย ปุริมปรัชญ์ ประเสริฐสังข์ สตรีศึกษา 43 226
237 เด็กหญิง กัญญพัชร โคตรเนตร สตรีศึกษา 43 226
238 เด็กหญิง ปาลิตา น  าค า สตรีศึกษา 43 226
239 เด็กหญิง พลอยชมพู มีพิษ สตรีศึกษา 43 226
240 เด็กหญิง เขมจิรา ใสงาม สตรีศึกษา 43 226
241 เด็กหญิง สิตางศ์สุภา สุทธิประภา สตรีศึกษา 43 226
242 เด็กชาย เทวดนัย สายรัตน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 43 226
243 เด็กหญิง ธนาภรณ์ ก าแพงเมือง สตรีศึกษา 42 243
244 เด็กชาย ธัชพล ศิริเมือง สตรีศึกษา 42 243
245 เด็กหญิง พรทิพา กุนันท์ สตรีศึกษา 42 243
246 เด็กหญิง ชิยารัตน์ หนองพล สตรีศึกษา 42 243
247 เด็กหญิง ณัฐฐาพร แก้วเสถียร สตรีศึกษา 42 243
248 เด็กหญิง วรัชยา สิมมาลา สตรีศึกษา 42 243
249 เด็กหญิง วรัญญา ขันไชย สตรีศึกษา 42 243
250 เด็กหญิง อิศราภรณ์ จันทร์ศรีระมี สตรีศึกษา 42 243
251 เด็กหญิง อุทุมพร นันตเวช สตรีศึกษา 42 243
252 เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ นิลผาย สตรีศึกษา 42 243
253 เด็กหญิง กัญญาภัค ปัญญ์เอกวงศ์ สตรีศึกษา 42 243
254 เด็กหญิง ธัญชนก วงนารี สตรีศึกษา 42 243
255 เด็กหญิง ณัทธนภร ด่านวันดี สตรีศึกษา 42 243
256 เด็กหญิง พิชชาภา ทองแจ่ม สตรีศึกษา 42 243
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257 เด็กหญิง สุรัสวดี พงอุทา สตรีศึกษา 42 243
258 เด็กหญิง กมลพร ไชยโส สตรีศึกษา 42 243
259 เด็กหญิง กิตติยาพร พิมพ์มหา สตรีศึกษา 42 243
260 เด็กหญิง ณัชฤณัณฌ์ ศุภฤกษ์เกิดศรี สตรีศึกษา 41 260
261 เด็กหญิง พัชราภา รักบุญ สตรีศึกษา 41 260
262 เด็กหญิง พรนภา รัตนัง สตรีศึกษา 41 260
263 เด็กหญิง ชัญญานุช แสวงเจริญ สตรีศึกษา 41 260
264 เด็กหญิง บุญสิตา บุดชา สตรีศึกษา 41 260
265 เด็กหญิง สุชัญญา จุลหงส์ สตรีศึกษา 41 260
266 เด็กหญิง จิราพัชร ชินภักด์ิ สตรีศึกษา 41 260
267 เด็กหญิง วชิราภรณ์ มันทะรา สตรีศึกษา 41 260
268 เด็กชาย อาชัญ อดทน สตรีศึกษา 41 260
269 เด็กหญิง ละอองดาว เทพขาม สตรีศึกษา 41 260
270 เด็กหญิง กันต์ฤทัย เทศสน่ัน สตรีศึกษา 41 260
271 เด็กหญิง ดลยาพร รัตนโท สตรีศึกษา 41 260
272 เด็กหญิง สุธาสินี สระกาศ สตรีศึกษา 41 260
273 เด็กหญิง วนัสนันท์ อักษร สตรีศึกษา 41 260
274 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ทาแพงน้อย สตรีศึกษา 40 274
275 เด็กหญิง รพีพร แน่นอุดร สตรีศึกษา 40 274
276 เด็กหญิง ชลธิชา ลาวัลย์ สตรีศึกษา 40 274
277 เด็กหญิง ธาราพร แก้วเมืองทอง สตรีศึกษา 40 274
278 เด็กหญิง พิชยาพร เฉลียวพงษ์ สตรีศึกษา 40 274
279 เด็กหญิง ธิดามาศ อาจค าพันธ์ สตรีศึกษา 40 274
280 เด็กหญิง บุญญาพร วงษ์เสนา สตรีศึกษา 40 274
281 เด็กหญิง เพ็ญโภดัย รุกขพันธ์ุ สตรีศึกษา 40 274
282 เด็กชาย จิราวาฎ อังคะค ามูล สตรีศึกษา 40 274
283 เด็กหญิง ณัฐวดี กิตติลือชากร สตรีศึกษา 40 274
284 เด็กหญิง ศิริอ าพร นามไพร สตรีศึกษา 40 274
285 เด็กหญิง ณิชาวรรณ สายยศ สตรีศึกษา 40 274
286 เด็กหญิง รัศยา พรมสิงห์ สตรีศึกษา 40 274
287 เด็กหญิง อารยา จันทรา สตรีศึกษา 39 287
288 เด็กหญิง มีสุข วิชัยผิน สตรีศึกษา 39 287
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289 เด็กหญิง ศิริวรรณ บัลลังก์ สตรีศึกษา 39 287
290 เด็กชาย กฤตเมธ เศรษฐากา สตรีศึกษา 39 287
291 เด็กหญิง ธัญญา ประทุมขันธ์ สตรีศึกษา 39 287
292 เด็กหญิง พิชชาพร ภูมิประโคน สตรีศึกษา 39 287
293 เด็กหญิง พัชรศรี สหุนาลุ สตรีศึกษา 39 287
294 เด็กหญิง แพรทิพย์ โชคประจักษ์ชัด สตรีศึกษา 39 287
295 เด็กหญิง ชลินดา พวงพิลา สตรีศึกษา 39 287
296 เด็กหญิง ภคภรณ์ เปียกสอน สตรีศึกษา 39 287
297 เด็กหญิง วิราสินี ดวงวงษา สตรีศึกษา 39 287
298 เด็กหญิง มานิตา จิตรนอก สตรีศึกษา 39 287
299 เด็กหญิง บุณยาพร สวัสด์ิผล สตรีศึกษา 39 287
300 เด็กหญิง ธัญชนก มุทนาเวช สตรีศึกษา 39 287
301 เด็กหญิง เพ็ญศิริ ศิริเมย์ สตรีศึกษา 39 287
302 เด็กหญิง อริศรา เหวขุนทด สตรีศึกษา 39 287
303 เด็กหญิง กัลยกร แน่นอุดร สตรีศึกษา 39 287
304 เด็กหญิง วัชราภรณ์ ตาค า สตรีศึกษา 39 287
305 เด็กหญิง ธนัญญา ไชยป่ายาง สตรีศึกษา 38 305
306 เด็กหญิง ศิริรัตน์ พิมดี สตรีศึกษา 38 305
307 เด็กหญิง ชนัญชิดา แสนหินบูรณ์ สตรีศึกษา 38 305
308 เด็กหญิง วรรษนันท์ คงจันทร์ สตรีศึกษา 38 305
309 เด็กหญิง ศรัญญา ญาณะพันธ์ สตรีศึกษา 38 305
310 เด็กหญิง พรรษมน ล าพาย สตรีศึกษา 38 305
311 เด็กชาย วัชรปกรณ์ รุ่งศรี สตรีศึกษา 38 305
312 เด็กหญิง ใบหยก โสภาอุทก สตรีศึกษา 38 305
313 เด็กหญิง ปริยฉัตร แพทย์เมืองจันทร์ สตรีศึกษา 38 305
314 เด็กหญิง พรรัมภา แสนพิมล สตรีศึกษา 38 305
315 เด็กหญิง กมลทิพย์ ไอยรัตน์ สตรีศึกษา 38 305
316 เด็กหญิง ภัทรภร พลศรี สตรีศึกษา 38 305
317 เด็กหญิง นฤมล ตุมพิทักษ์ สตรีศึกษา 38 305
318 เด็กหญิง ปาริตา มงคลเคหา สตรีศึกษา 38 305
319 เด็กหญิง สุนิสา พิลาแดง สตรีศึกษา 38 305
320 เด็กหญิง ปภานัน โพธ์ิกัณฑ์ สตรีศึกษา 37 320
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321 เด็กหญิง ศุลีพร เวียงอินทร์ สตรีศึกษา 37 320
322 เด็กหญิง ณิชา เชื อลิ นฟ้า สตรีศึกษา 37 320
323 เด็กหญิง ชนัญชิดา เหรา สตรีศึกษา 37 320
324 เด็กหญิง นรมณ พวงศรีเคน สตรีศึกษา 37 320
325 เด็กหญิง อภิณห์พร โคตรสีทา สตรีศึกษา 37 320
326 เด็กหญิง กรกนก ทุมอนันต์ สตรีศึกษา 37 320
327 เด็กหญิง ณัฐนรี ไชยสัตย์ สตรีศึกษา 37 320
328 เด็กหญิง ณัฐพร โคตะกา สตรีศึกษา 37 320
329 เด็กหญิง ศศิกานต์ นามไพร สตรีศึกษา 37 320
330 เด็กหญิง อนัญญา อังคุนะ สตรีศึกษา 37 320
331 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา เทพชมภู สตรีศึกษา 37 320
332 เด็กหญิง ปริยาภัทร เนตรวงศ์ สตรีศึกษา 37 320
333 เด็กหญิง ปัจมาภรณ์ กาบดา สตรีศึกษา 37 320
334 เด็กหญิง ภัททิยา วิชัย สตรีศึกษา 37 320
335 เด็กหญิง มุนินทร์ ศิริอุเทน สตรีศึกษา 37 320
336 เด็กหญิง กัลยกร ภาระนะที สตรีศึกษา 36 336
337 เด็กหญิง วรนิษฐา สมุทรศรี สตรีศึกษา 36 336
338 เด็กหญิง ชฏิลดา เฟ่ืองฟู สตรีศึกษา 36 336
339 เด็กหญิง เบญจสิริ เบ็ญระเหม สตรีศึกษา 36 336
340 เด็กหญิง ปาริชาติ จันทร์พวง สตรีศึกษา 36 336
341 เด็กหญิง ชาลิสา มะสีนนท์ สตรีศึกษา 36 336
342 เด็กหญิง อรวรรณ นามไพร สตรีศึกษา 36 336
343 เด็กหญิง ทิฆัมพร แซ่โง้ว สตรีศึกษา 36 336
344 เด็กหญิง กฤศ จิตตะยโศธร สตรีศึกษา 36 336
345 เด็กหญิง จิตราภา ธนานันต์ สตรีศึกษา 36 336
346 เด็กหญิง รุจิรดา ชนะพันธ์ สตรีศึกษา 36 336
347 เด็กหญิง บุษยา ไชยมีสุข สตรีศึกษา 36 336
348 เด็กหญิง ศิริรัตน์ จรรยายงค์ สตรีศึกษา 36 336
349 เด็กหญิง อภิญญา โคตรวงศ์ สตรีศึกษา 36 336
350 เด็กหญิง พัชริดา สุริฉาย สตรีศึกษา 36 336
351 เด็กหญิง ตรีเนตร โคตะยันต์ สตรีศึกษา 36 336
352 เด็กหญิง ปฏิมาภรณ์ ลือจันดา สตรีศึกษา 35 352
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353 เด็กหญิง ภัทรธิดา ฉวีวงค์ สตรีศึกษา 35 352
354 เด็กหญิง พีรชญา สุขณะล  า สตรีศึกษา 35 352
355 เด็กหญิง อริสา เพชรแสน สตรีศึกษา 35 352
356 เด็กชาย ณัฐนนท์ มาร์ค พาร์คเกอร์ สตรีศึกษา 35 352
357 เด็กชาย วิทวัส จันทร์มณฑล สตรีศึกษา 35 352
358 เด็กหญิง ธนพร นามบุตร สตรีศึกษา 35 352
359 เด็กหญิง นฤมล จีนภักดี สตรีศึกษา 35 352
360 เด็กหญิง ฐิญากร วิเศษโวหาร สตรีศึกษา 35 352
361 เด็กหญิง ณัฐณิชา บุญพ่ัว สตรีศึกษา 35 352
362 เด็กหญิง นิลญา ทันดา สตรีศึกษา 35 352
363 เด็กหญิง จิรภิญญา บัวภา สตรีศึกษา 34 363
364 เด็กหญิง จิรภิญญา ทวินันท์ สตรีศึกษา 34 363
365 เด็กหญิง ธัญพร วรรณพาต สตรีศึกษา 34 363
366 เด็กหญิง กุลธิดา นิตุธร สตรีศึกษา 34 363
367 เด็กหญิง อรปรียา กุมภวงค์ สตรีศึกษา 34 363
368 เด็กหญิง จิรัชญา วินทะไชย สตรีศึกษา 34 363
369 เด็กหญิง ชยานันท์ เพ็งอารีย์ สตรีศึกษา 34 363
370 เด็กหญิง ชยาภรณ์ สุดชา สตรีศึกษา 34 363
371 เด็กหญิง มนัสวี นามศิริ สตรีศึกษา 33 371
372 เด็กหญิง อมิตตา โพธ์ิศรี สตรีศึกษา 33 371
373 เด็กหญิง เพชรลดา นันทะสิทธ์ิ สตรีศึกษา 33 371
374 เด็กหญิง ปณิฏฐา ยาศรี สตรีศึกษา 33 371
375 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ สมมาตย์ สตรีศึกษา 33 371
376 เด็กหญิง เพชรดา วงษ์ค า สตรีศึกษา 33 371
377 เด็กหญิง ขจิตณัฐฐ์ เข็มวงษ์ สตรีศึกษา 32 377
378 เด็กหญิง จิตรานุช อินทรสมหวัง สตรีศึกษา 32 377
379 เด็กหญิง พิชามญช์ แก่นส าโรง สตรีศึกษา 32 377
380 เด็กชาย กฤชปกรณ์ วิเชียรศรี สตรีศึกษา 32 377
381 เด็กหญิง อนัญญา วิสูตรานุกูล สตรีศึกษา 32 377
382 เด็กหญิง พัชรพร ทอนจอก สตรีศึกษา 32 377
383 เด็กหญิง ศิริภัทร อนุไพร สตรีศึกษา 32 377
384 เด็กหญิง กุลปรียา จันทไทย สตรีศึกษา 32 377
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385 เด็กหญิง วรรณิสา มะณีสร้อย สตรีศึกษา 31 385
386 เด็กหญิง พิศตะวัน สีปาน สตรีศึกษา 31 385
387 เด็กหญิง อินทราณี นามบุญลา สตรีศึกษา 31 385
388 เด็กหญิง กนกพร วงค์อารี สตรีศึกษา 31 385
389 เด็กหญิง กัญญาพัชร อันโน สตรีศึกษา 31 385
390 เด็กหญิง ณัฐณิชา โชคชัยรุ่งโรจน์ สตรีศึกษา 31 385
391 เด็กหญิง ศนิสา ด าแดง สตรีศึกษา 31 385
392 เด็กหญิง ศิรินทร์พร แก่นโมก สตรีศึกษา 30 392
393 เด็กหญิง โชติกา วิทยาภูมิ สตรีศึกษา 30 392
394 เด็กหญิง ธิดารัตน์ สังฆมณี สตรีศึกษา 30 392
395 เด็กหญิง ปวริศา ศรีเท่ียง สตรีศึกษา 30 392
396 เด็กหญิง ปนัดดา ประเสริฐสังข์ สตรีศึกษา 30 392
397 เด็กหญิง กวิสรา อุตรมาตย์ สตรีศึกษา 30 392
398 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ แน่นอุดร สตรีศึกษา 30 392
399 เด็กหญิง ธิดาภรณ์ ถึกจรูญ สตรีศึกษา 30 392
400 เด็กหญิง สิริยาภรณ์ จันทรสมบัติ สตรีศึกษา 30 392
401 เด็กหญิง อธิษรา สีแสง สตรีศึกษา 30 392
402 เด็กหญิง ปธิตตา วิทยาภูมิ สตรีศึกษา 30 392
403 เด็กหญิง พาทินธิดา ปราบมนตรี สตรีศึกษา 30 392
404 เด็กหญิง พิชดา ขามไชยภูมิ สตรีศึกษา 30 392
405 เด็กหญิง วีริสรา ติสองเมือง สตรีศึกษา 30 392
406 เด็กหญิง ญาณิศา บัวหลวง สตรีศึกษา 29 406
407 เด็กหญิง ณฐมณ เสาแก้ว สตรีศึกษา 29 406
408 เด็กหญิง พิชญา หาญสูงเนิน สตรีศึกษา 29 406
409 เด็กหญิง รัชนีกร สุคุณา สตรีศึกษา 29 406
410 เด็กหญิง สุธิดา นุริตมนต์ สตรีศึกษา 29 406
411 เด็กชาย กุมภ์กฤติ อุ่นเจริญ สตรีศึกษา 29 406
412 เด็กหญิง สิริกาญจน์ บุญพา สตรีศึกษา 29 406
413 เด็กหญิง วริษา ทิพนงค์ สตรีศึกษา 29 406
414 เด็กหญิง กันยารัตน์ ศรีโนนโคตร สตรีศึกษา 29 406
415 เด็กหญิง ชนิษฐา บุตรพรม สตรีศึกษา 29 406
416 เด็กหญิง สุนิสา อารีสน่ัน สตรีศึกษา 29 406
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417 เด็กหญิง จิดาภา อุทุม สตรีศึกษา 28 417
418 เด็กหญิง ชลกร ศศิทัตต์ สตรีศึกษา 28 417
419 เด็กหญิง กนกอร ภูมิดอนม่ิง สตรีศึกษา 28 417
420 เด็กหญิง ณัฐนารี ธรรมขันธ์ สตรีศึกษา 28 417
421 เด็กหญิง ปภาวรินท์ พรหมรักษา สตรีศึกษา 28 417
422 เด็กชาย อวิรุทธ์ิ สาระโวหาญ สตรีศึกษา 28 417
423 เด็กหญิง ธนัชพร พรมมา สตรีศึกษา 28 417
424 เด็กหญิง ปัญญาพร รัตนะพันธ์ุ สตรีศึกษา 27 424
425 เด็กหญิง พัชรพร อัศวแสงพิทักษ์ สตรีศึกษา 27 424
426 เด็กหญิง พิมพ์ชนก แบตเติ ลบูร่ี สตรีศึกษา 27 424
427 เด็กหญิง จิตรลัดดา แสนโคตร สตรีศึกษา 27 424
428 เด็กชาย วชิรพงศ์ ปิตะบูรณ์ พระกุมารร้อยเอ็ด 27 424
429 เด็กหญิง วรรณวณัช แดงวิบูลย์ สตรีศึกษา 26 429
430 เด็กหญิง สุภาวิดา สุทธิประภา สตรีศึกษา 26 429
431 เด็กหญิง จิดาภา จันดาโชติ สตรีศึกษา 26 429
432 เด็กหญิง ทิพย์สุดา สะเดา สตรีศึกษา 25 432
433 เด็กหญิง รัตนพร รูทา สตรีศึกษา 25 432
434 เด็กหญิง ชนาภา ขันแข็ง สตรีศึกษา 25 432
435 เด็กหญิง เปรมยุดา บุพโต สตรีศึกษา 25 432
436 เด็กหญิง ฐิรกานดา ถาพินนา สตรีศึกษา 25 432
437 เด็กหญิง คทาทิพ บุตรลพ สตรีศึกษา 24 437
438 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ ไชยวงศา สตรีศึกษา 24 437
439 เด็กหญิง ญาณิศา โพธิชัย สตรีศึกษา 22 439
440 เด็กชาย ธเนศพล ทิพย์สุข สตรีศึกษา 22 439
441 เด็กหญิง สรัญญา อุทัยแสง สตรีศึกษา 20 441
442 เด็กหญิง สุภาพร วิสาเทศ สตรีศึกษา 18 442
443 เด็กหญิง ณัฎฐนิชา นาคดี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0 ขาดสอบ
444 เด็กหญิง ปภาวรินท์  มาศเกษม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0 ขาดสอบ
445 เด็กหญิง จุฑามาศ ค าเฝ้า สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
446 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ นามวิเศษ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
447 เด็กหญิง ประภาวดี สอเจริญศรี สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
448 เด็กหญิง พรรษชล เสริฐเลิศ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ



ล ำดับ โรงเรียน คะแนน ล ำดับท่ีได้ รำงวัลท่ีได้ หมำยเหตุ

ประกำศผลสอบควำมเป็นเลิศทำงสังคมศึกษำ คร้ังท่ี 10 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนสตรีศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 27

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1          
ช่ือ-ช่ือสกุล

449 เด็กหญิง พริมรดา สงวนรัตน์ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
450 เด็กหญิง ภานุมาศ หารไกร สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
451 เด็กหญิง รมิตา สิงคะกุล สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
452 เด็กหญิง ศุพิชญา ประชาโชติ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
453 เด็กหญิง ธีราภรณ์ ภะคะมิตร สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
454 เด็กหญิง นิศามน แต้สกุล สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
455 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ วารินทร์ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
456 เด็กหญิง ประภัสสร ดวงจันทร์โชติ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
457 เด็กหญิง ผการัตน์ ไกรยสวน สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
458 เด็กหญิง โมโมโกะ เจษฎาพรพันธ์ุ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
459 เด็กหญิง รัฐวรินทร ฐิติชาติธนวงศ์ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
460 เด็กหญิง ศศิญาภรณ์ พันทา สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
461 เด็กชาย กรัณย์พล ฐิติธณานนท์ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
462 เด็กชาย กันต์กวี วินมูน สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
463 เด็กหญิง พรไพลิน นาชัยโชติ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0 ขาดสอบ
464 เด็กชาย ภูริศ สืบจิต สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
465 เด็กชาย ศตานนท์ พิทักษ์วงษ์ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
466 เด็กชาย สิรภัทร สวัสด์ิพานิช สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
467 เด็กหญิง ชาคริยา ไตรวัลลภ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
468 เด็กหญิง รัตน์จิภรณ์ จิระอานนท์ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
469 เด็กชาย สิรวิชญ์ ลีธนศักด์ิสกุล สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
470 เด็กชาย ธันยพงศ์ สังขวิเชียร สาธิต มมส.(ฝ่ายมัธยม) 0 ขาดสอบ
471 เด็กหญิง ภัทธ์มนพร ธนสิราพิรัชตะ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
472 เด็กหญิง รัตน์ธิกุล จันทรประทักษ์ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
473 เด็กหญิง วิรากานต์ สังฆะมณี สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
474 เด็กหญิง อรวรา ไชยมัง สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
475 เด็กหญิง กฤตยา ตระกูลแสงเงิน สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
476 เด็กหญิง จิรารัตน์ ทัศนนาคพงศ์ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
477 เด็กหญิง ณัฐวดี บุญวิเศษ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
478 เด็กหญิง นภัสวรรณ อาจหาญ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
479 เด็กหญิง เนตรณพิศ สวัสด์ิผล สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
480 เด็กหญิง ปรียารัตน์ เริงร่ืน สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
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481 เด็กหญิง ปัญฑิตา อรรคบาล สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
482 เด็กหญิง สิรภัทร รามางกูร สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
483 เด็กหญิง อมิตา จ าปาบุญ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
484 เด็กหญิง กัญญาพัชร สังฆะมณี สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
485 เด็กหญิง กัญญาภัท วรขันธ์ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
486 เด็กหญิง ธัญญากร พานา สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
487 เด็กหญิง บัณฑิตา ไชยเสนา สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
488 เด็กหญิง ปิยะพร จรรย์นัย สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
489 เด็กหญิง พรรณิชา โคตรพูลชัย สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
490 เด็กหญิง วริศรา ลินกลาง สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
491 เด็กหญิง สุธาทิพย์ คุ้มบุญ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
492 เด็กหญิง อริสรา ศิริโรจน์ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
493 เด็กชาย พงศ์พิศาล สงวนพันธ์ุ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
494 เด็กหญิง เบญญาภา พันทะนา สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
495 เด็กหญิง ปัณฑิตา แสงสุระ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
496 เด็กหญิง พิมลภัส ค าภักดี สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
497 เด็กหญิง กุลธิดา ยามโสภา สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
498 เด็กหญิง นีรนัน พลเย่ียม สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
499 เด็กหญิง ญาณิศา วงศ์อินตา สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
500 เด็กหญิง ศรัณย์พัชร์ ราศีกุล สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
501 เด็กหญิง กีรัตยา บาคาล สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
502 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ พิมพะนิตย์ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
503 เด็กหญิง ภัคนันท์ ป่ินเจริญ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
504 เด็กหญิง จารุกัญญา บุตรไชย สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
505 เด็กหญิง นงณภัทร ปิตะฝ่าย สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
506 เด็กหญิง กนกพิชญ์ แก้วสมศรี สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
507 เด็กหญิง กัลยรัตน์ รัฐวร สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
508 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา เพ็ชรแสน สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
509 เด็กหญิง ทิษฏยา ราชทะคันที สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
510 เด็กหญิง ธมลวรรณ รัตนะโสภา สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
511 เด็กหญิง วรัชยา เดชบุรัมย์ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
512 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ พาโคกทม สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
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513 เด็กหญิง นฤมล ทรงฉวี สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
514 เด็กหญิง นิพิตรา ศาลาศักด์ิ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
515 เด็กหญิง พัฐจิราภรณ์ เวียงนนท์ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
516 เด็กหญิง พิชญาภา อินทเรืองศรี สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
517 เด็กหญิง อภิชญา จันทร์เจริญ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
518 เด็กหญิง ชิดชนก ผ่านจังหาร สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
519 เด็กหญิง ธนพร พาดฤทธ์ิ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
520 เด็กหญิง สุนิสา วิจิตขะจี สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
521 เด็กหญิง จิตนคร เวียงอินทร์ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
522 เด็กหญิง จุรีภรณ์ วันทานี สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
523 เด็กหญิง เจนจิรา เครือสุคนธ์ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
524 เด็กหญิง ฉัตริญา สาคร สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
525 เด็กหญิง ทิวาณี ศรีอาภรณ์ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
526 เด็กหญิง ธนพร ทวีพัฒน์ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
527 เด็กหญิง นพรัตน์ ค าทุย สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
528 เด็กหญิง นิชาภัทร รัตนัง สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
529 เด็กหญิง นุศรา ลือชัยราม สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
530 เด็กหญิง ภัคจิรณัส แก้วธานี สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
531 เด็กหญิง สุนันทา วันสุข สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
532 เด็กหญิง กฤติกา หกพันนา สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
533 เด็กหญิง กันติชา ปวงสุข สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
534 เด็กหญิง กานต์ธิดา มะเสนา สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
535 เด็กหญิง ขวัญแก้ว วิจักษณบุญ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
536 เด็กหญิง ณัฏฐกันย์ แซ่ลี สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
537 เด็กหญิง ธัญชนก พงษ์สุวรรณ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
538 เด็กหญิง ธีราทร สิมมาลา สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
539 เด็กหญิง นันธิชา ค านวนอินทร์ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
540 เด็กหญิง ปิยพร ทิพบาง สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
541 เด็กหญิง พัชราภรณ์ สุตนนท์ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
542 เด็กหญิง รุจิรา วิลาศสกุลวงศ์ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
543 เด็กหญิง วรัทยา สมลิคุณ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
544 เด็กหญิง กนกพร เสน่ห์พูด สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
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545 เด็กหญิง จรัลรัตน์ วรุตม์ธวัฒน์ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
546 เด็กหญิง จริญญา ช่อรัก สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
547 เด็กหญิง จันจิรา เฉลยพจน์ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
548 เด็กหญิง จุฑามาศ วิระศรี สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
549 เด็กหญิง ชนม์ชนก สัจจะมโน สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
550 เด็กหญิง ชนิกานต์ บุญลาด สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
551 เด็กหญิง ณิชา ชาติท่าค้อ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
552 เด็กหญิง ทัศรินทร์ ยานะสาร สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
553 เด็กหญิง ธันยรักษ์ ผดุงสันต์ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
554 เด็กหญิง นฤมล แสงกล้า สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
555 เด็กหญิง นีรา ใจเมือง สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
556 เด็กหญิง พัชราภรณ์ จ ารูญหิน สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
557 เด็กหญิง พัชรีพร วงษ์วาล สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
558 เด็กหญิง พิชญานันท์ วงค์สอน สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
559 เด็กหญิง เมษิณี บรรเลิง สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
560 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ สังฆะมาตย์ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
561 เด็กหญิง วรวัลค์ุ พรมจรรย์ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
562 เด็กหญิง วิรัลยุพา บุญสินชัย สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
563 เด็กหญิง วีรญา สาวิสิทธ์ิ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
564 เด็กหญิง ศิริญญา กุลศักด์ิ สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
565 เด็กหญิง สุพิชญา อัครบาล สตรีศึกษา 0 ขาดสอบ
566 เด็กหญิง นัสรีย์ เพอร์เวช อนุบาลร้อยเอ็ด 0 ขาดสอบ
567 เด็กชาย ธนกร นิติเสาวภาคย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0 ขาดสอบ
568 เด็กหญิง ฐิติวรดา จันทะดวง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0 ขาดสอบ
569 เด็กหญิง สิริยากร วิชัยศร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0 ขาดสอบ
570 เด็กหญิง ขวัญพิชชา ศิริโอด ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0 ขาดสอบ
571 เด็กชาย มงกุฎเพชร ปากเสนาะ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0 ขาดสอบ


