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เลขท่ี โรงเรียน คะแนน ล ำดับท่ี รำงวัลท่ีได้ หมำยเหตุ
1 เด็กชาย ธีระวัฒน์ จุลรัตน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 81 1 ชนะเลิศ
2 เด็กชาย ปฤษฎ์ิปพน วงศ์ใหญ่ สตรีศึกษา 78 2 รองชนะเลิศอันดับ 1 19,15,16,13,15
3 เด็กหญิง จิราภา เพ็งจันทร์ สตรีศึกษา 78 2 รองชนะเลิศอันดับ 2 16,18,18,11,15
4 เด็กหญิง วราภรณ์ ศรีอุดร สตรีศึกษา 77 3 ชมเชยท่ี 1
5 เด็กหญิง พิมพ์รภัทร บ าเรอ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 74 4 ชมเชยท่ี 2 17,16,16,16,9
6 นางสาว ปาริฉัตร นามไพร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 74 4 ชมเชยท่ี 3 17,15,18,12,12
7 เด็กชาย ธนภูมิ วีระพันธ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 73 5 ชมเชยท่ี 4
8 เด็กหญิง ปิยากร ประจันพล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 72 6 ชมเชยท่ี 5 16,16,15,14,11
9 นาย ปภินวิช อ่อนพุทธา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 72 6 15,16,15,16,10
10 เด็กหญิง จิณัฐตา หวานใจ สตรีศึกษา 71 7
11 เด็กหญิง พัชราภา ศรีนวลใหญ่ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 71 7
12 นางสาว ทิชาพร ปิดสายะ วาปีปทุม 70 8
13 เด็กชาย กรรฐ์ เหมือดนอก ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 69 9 ให้ผู้ท่ีได้รับรางวัล
14 เด็กหญิง พีรยา ทะวะลี สตรีศึกษา 69 9 มารายงานตัว
15 เด็กหญิง หทัยชนก โคตรทิพย์ สตรีศึกษา 69 9 วันท่ี 22 มกราคม 2563

16 นางสาว ธันยมัย สุพร ศรีสะเกษวิทยาลัย 69 9 เวลา 07:30 นาที
17 เด็กหญิง ธนวรรณ บุญสินพร้อม สตรีศึกษา 68 10 ท่ีหอประชุมไทรทอง
18 เด็กหญิง พิยดา เอกอมร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 68 10 โรงเรียนสตรีศึกษา
19 เด็กหญิง ณัฐลดา พัลวัล สตรีศึกษา 67 11
20 เด็กหญิง ธัญชนก สินธุชน สตรีศึกษา 67 11
21 เด็กหญิง ปานระพี วิลาศ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 67 11
22 เด็กหญิง ภัททิยา กัลพฤกษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 67 11
23 เด็กหญิง จุฑามณี โยธายุทธ สตรีศึกษา 66 12
24 เด็กหญิง ชินบัญชร ชินทวัน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 66 12
25 เด็กชาย โชติวิทย์ เตชาเสถียร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 66 12
26 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ จุรีมาศ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 66 12
27 เด็กหญิง ปริญญาภรณ์ ศรีส่อง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 66 12
28 เด็กหญิง เมธินดา อัตถากร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 66 12
29 เด็กหญิง ธัญชนก ศรีโคตา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 66 12
30 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ พ่ึงตน สตรีศึกษา 65 13
31 เด็กหญิง ปภาวรินท์ จันนะรา สตรีศึกษา 65 13
32 เด็กหญิง ภคมน วงศ์ชาดากุล สตรีศึกษา 65 13
33 เด้กชาย ทันตเทพ ทองรุ่ง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 65 13
34 เด็กหญิง ณัฐธิดา ไชยวงษ์วัฒน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 65 13
35 เด็กหญิง ศศิธร สาไชยันต์ สตรีศึกษา 64 14
36 เด็กหญิง เพียงขวัญ เลิศศุภวงศ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 64 14
37 เด็กชาย ศุภกฤต ผดุงกิจ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 64 14
38 เด็กหญิง ชุตินันท์ แสนบุดดา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 64 14
39 เด็กหญิง จิดาภา วรกิตตนนท์ สตรีศึกษา 63 15
40 เด็กชาย อัมรินไมเคิล โค้ตส์ สตรีศึกษา 63 15
41 เด็กหญิง กนกพิชญ์ พงษ์ไทย สตรีศึกษา 63 15
42 เด็กหญิง นภพรรษภรณ์ วันพฤติ สตรีศึกษา 63 15
43 เด็กหญิง ภาวรินทร์ หีบแก้ว สตรีศึกษา 62 16
44 เด็กหญิง จิตรลดา กลาง สตรีศึกษา 62 16
45 เด็กชาย ชัชติยะ สินธุธรรม สตรีศึกษา 62 16
46 เด็กหญิง วรัทยา ศรีกระทุ่ม สตรีศึกษา 62 16
47 เด็กหญิง สุชัญญา ขาวทอง สตรีศึกษา 62 16

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3
โรงเรียนสตรีศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 27

ประกำศผลสอบควำมเป็นเลิศทำงสังคมศึกษำคร้ังท่ี 10 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

                        ช่ือ-ช่ือสกุล
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48 เด็กหญิง ณิชา คณาศรี สตรีศึกษา 62 16
49 เด็กชาย พิสัยทัศน์ จตุเทน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 62 16
50 เด็กหญิง นิตยา จัณรา สตรีศึกษา 61 17
51 เด็กชาย ปฐมพร สืบสิงห์ สตรีศึกษา 61 17
52 เด็กหญิง นลินี ตังนพรัตน์กุล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 61 17
53 เด็กหญิง ปิญชาน์ ศรีจ านงศ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 61 17
54 เด็กหญิง กิตติญา สิทธิสวนจิก สตรีศึกษา 60 18
55 เด็กหญิง ชญานิศ ตาลอ าไพ สตรีศึกษา 60 18
56 นาย ปาณนันท์ พันธะศรี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 60 18
57 เด็กหญิง สรัญญา ขจรอนันต์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 60 18
58 เด็กหญิง กุสุมา บังแสง สตรีศึกษา 59 19
59 เด็กหญิง นิรมล เขตเจริญ สตรีศึกษา 59 19
60 เด็กหญิง ศุภวรรณรักษ์ ศรีสะอาด จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 59 19
61 เด็กหญิง สุภัชชา อุดมก้านตง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 59 19
62 เด็กชาย ธัญลักษมณ์ พันธุโพธ์ิ สตรีศึกษา 59 19
63 เด็กหญิง ยุพารัตน์ มงคลแก่นทราย สตรีศึกษา 59 19
64 เด็กชาย วงศธร ไพละออ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 59 19
65 เด็กชาย ภัทร จันทร์โอวาท ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 59 19
66 เด็กหญิง มุทิตา นุชิตภาพ สตรีศึกษา 58 20
67 เด็กหญิง จิราพร ลาวัลย์ สตรีศึกษา 58 20
68 เด็กชาย สิทธินนท์ จอมสมสา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 58 20
69 เด็กหญิง ณัฐริณีย์ หอมจันทร์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 58 20
70 เด็กหญิง กรกนก ประมาณพล สตรีศึกษา 58 20
71 เด็กหญิง สุพัตรา ตะโก สตรีศึกษา 58 20
72 เด็กชาย ภัทรพงศ์ ลครพล สตรีศึกษา 58 20
73 เด็กหญิง พีระภัทร พันธุมี สตรีศึกษา 57 21
74 เด็กหญิง ณัฏฐา เชาวนเมธา สตรีศึกษา 57 21
75 เด็กหญิง พิลาสิณี พูนมากนอก สตรีศึกษา 57 21
76 เด็กหญิง รุ่งนภา ธิติเมธาวัฒน์ สตรีศึกษา 57 21
77 เด็กหญิง อภิรดี แน่นอุดร สตรีศึกษา 57 21
78 เด็กหญิง กิตติพร พนมสินธ์ุ สตรีศึกษา 57 21
79 นาย นวมินทร์ เผ่าภูธร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 57 21
80 เด็กหญิง ภัทรธิดา ศรีนวลใหญ่ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 57 21
81 นาย ชยุต เฉลียวไว ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 57 21
82 เด็กหญิง นิติกร โอฬาริกโยธิน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 57 21
83 เด็กหญิง อาทิตยา ค าคุณ สตรีศึกษา 56 22
84 เด็กชาย เกียรติกานต์ ก้านจักร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 56 22
85 เด็กหญิง ปาลิตา บุญยวุฒิ สตรีศึกษา 56 22
86 เด็กชาย ศุภวิชญ์ โยสีดา สตรีศึกษา 56 22
87 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ภักดีสมัย สตรีศึกษา 56 22
88 เด็กหญิง ธนิดา พุทธแล่ม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 56 22
89 เด็กหญิง ชนาพร รักความซ่ือ สตรีศึกษา 56 22
90 เด็กหญิง ณัฐภัสสร โกฎิแสน สตรีศึกษา 56 22
91 เด็กหญิง พัชรพร แก้วพร้ิง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 56 22
92 เด็กหญิง ชนัญธิดา ประทุมมาตย์ สตรีศึกษา 56 22
93 เด็กชาย ยศวัจน์ ตังตระกูลวงศ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 56 22
94 นาย ณัฐกานต์ รัตนภักดี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 56 22
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95 เด็กหญิง ปราณปริยา พันธุมาตย์ สตรีศึกษา 55 23
96 เด็กหญิง อนิสา วิสูงเร สตรีศึกษา 55 23
97 เด็กหญิง พิยะดา ไชยรา สตรีศึกษา 55 23
98 เด็กหญิง สุธาพร แก้วเมืองทอง สตรีศึกษา 55 23
99 เด็กหญิง พราวฝัน สืบเมืองซ้าย สตรีศึกษา 55 23
100 เด็กหญิง ธันยพร จันทมงคล สตรีศึกษา 55 23
101 เด็กหญิง มานิตา การะเกษ สตรีศึกษา 55 23
102 เด็กชาย ชานน วรวงศ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 55 23
103 เด็กหญิง ปานรพี ทบคลัง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 55 23
104 เด็กหญิง นัชชา ไชยสุข ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 55 23
105 เด็กหญิง พิมพ์ชนก วิเศษการ สตรีศึกษา 54 24
106 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ใจม่ัน สตรีศึกษา 54 24
107 เด็กหญิง แพรวา พันธ์ุศิลา สตรีศึกษา 54 24
108 เด็กหญิง ศิรินันท์ สัตนาโค สตรีศึกษา 54 24
109 เด็กหญิง ปัณณพร เพิมผล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 54 24
110 เด็กหญิง หทัยชนก อัฐนาค สตรีศึกษา 54 24
111 เด็กหญิง ประภาพร เวียงนนท์ สตรีศึกษา 54 24
112 นาย เจษฎาพร อุปเกย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 54 24
113 เด็กหญิง สิรินดา เลิศทวีรัชต์ สตรีศึกษา 53 25
114 เด็กหญิง จิราพร ผดุงกิจ สตรีศึกษา 53 25
115 เด็กหญิง จีระกุล เพียตะเณร สตรีศึกษา 53 25
116 เด็กหญิง ธันยธรณ์ แสนอุ่น สตรีศึกษา 53 25
117 เด็กหญิง ปัทมาพร พลีศักด์ิ สตรีศึกษา 53 25
118 เด็กหญิง อุมาพร นาคหม่ืนไวย สตรีศึกษา 53 25
119 เด็กหญิง กนกอร หาญสุรินทร์ สตรีศึกษา 53 25
120 เด็กหญิง ขัตติยาภรณ์ นันทะวงค์ สตรีศึกษา 53 25
121 เด็กชาย ธนโชติ ศิริกิจ สตรีศึกษา 53 25
122 เด็กหญิง พนัชกร จันทะแสน สตรีศึกษา 53 25
123 เด็กชาย ขจรยศ ทองสุข ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 53 25
124 เด็กหญิง กษมาลวตี สุระชัย สตรีศึกษา 52 26
125 เด็กหญิง กันต์กมล เหมือนเอ่ียม สตรีศึกษา 52 26
126 เด็กหญิง ชลดา ศรีจันทร์กลาง สตรีศึกษา 52 26
127 เด็กหญิง ฑิฆัมพร พูลขวัญ สตรีศึกษา 52 26
128 เด็กหญิง อรณิชา เอนกแสน สตรีศึกษา 52 26
129 เด็กหญิง จุไรรัตน์ สุมาริธรรม สตรีศึกษา 52 26
130 เด็กหญิง กัลยาภรณ์ เนตรวงศ์ สตรีศึกษา 52 26
131 เด็กหญิง พิมพ์ลภัทร จันทร์พุฒ สตรีศึกษา 52 26
132 เด็กชาย ทรัพย์จินดา ลอยบัณดิษฐ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 52 26
133 เด็กหญิง ขนิษฐา เฉวียงหงส์ สตรีศึกษา 52 26
134 เด็กหญิง ชัญญานุช สุทธิบาก สตรีศึกษา 52 26
135 เด็กหญิง มัญฑิตา จุฑางกูร สตรีศึกษา 52 26
136 เด็กหญิง วิราภรณ์ เหล่าเจริญ สตรีศึกษา 51 27
137 เด็กหญิง นันทิยา ไชยสิงห์ สตรีศึกษา 51 27
138 เด็กหญิง มะลิไทย ไชยกันยา สตรีศึกษา 51 27
139 เด็กหญิง รัทรธิดา สุระพันธ์ุ สตรีศึกษา 51 27
140 นาย ประเทศ ยาสิงห์ทอง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 51 27
141 เด็กชาย ธนกฤต ค ามณี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 51 27
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142 เด็กหญิง ณัฐนาถ สมภักดี สตรีศึกษา 51 27
143 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ รัตนเวฬุ สตรีศึกษา 51 27
144 นาย วรภพ เจริญนนท์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 51 27
145 เด็กชาย ภูมินทร์ ศรีชูน่ิม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 51 27
146 เด็กชาย พลวัติ บุรณะเวช ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 51 27
147 เด็กหญิง ชญาน์นินท์ บุญมาก สตรีศึกษา 50 28
148 เด็กหญิง ธีริศราภรณ์ โกกิลารัตน์ สตรีศึกษา 50 28
149 เด็กหญิง อนันตา ฤทธิธรรม สตรีศึกษา 50 28
150 เด็กหญิง ชลิตา ศรีลครดี สตรีศึกษา 50 28
152 เด็กหญิง วลาภรณ์ มีทอง สตรีศึกษา 50 28
153 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ สุริโย สตรีศึกษา 50 28
154 เด็กหญิง กัญญาพัชร สุทธิสน สตรีศึกษา 50 28
155 เด็กหญิง จีราวรรณ พรหมสีหา สตรีศึกษา 50 28
156 เด็กหญิง ณัฎฐนิชา ศรีจันทร์ สตรีศึกษา 50 28
157 เด็กหญิง พิชญาภา สิงห์เสนา สตรีศึกษา 50 28
158 เด็กหญิง รัตนรัตน์ เลิศวิชากุล สตรีศึกษา 50 28
159 เด็กหญิง ฐิติญาภรณ์ เมฆชะอุ้ม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 50 28
160 เด็กหญิง วชิรญาณ์ จันทรประทักษ์ สตรีศึกษา 50 28
161 นาย ชนนนท์ เฉลิมแสน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 50 28
162 เด็กหญิง พลอยไพลิน เอ้ืออารีวรกุล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 50 28
163 เด็กหญิง พรมพร ธารพันธ์ุ สตรีศึกษา 49 29
164 เด็กหญิง ทิวาพร อุดมถ่ิน สตรีศึกษา 49 29
165 เด็กหญิง กนกวรรณ ราตรีสุข สตรีศึกษา 49 29
166 เด็กหญิง กาญจน์พัทธิ เลิศล าหวาน สตรีศึกษา 49 29
167 เด็กหญิง พิชญธิดา พันระกา สตรีศึกษา 49 29
168 เด็กหญิง ศศินา สีกู่กา สตรีศึกษา 49 29
169 เด็กหญิง อรนุช เกิดสุรินทร์ สตรีศึกษา 49 29
170 เด็กหญิง ปพิชญา วงศ์ค าจันทร์ สตรีศึกษา 49 29
171 เด็กชาย สุวิจักษณ์ บุญทา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 49 29
172 นางสาว เพียงฤทัย เทียมค า พนมไพรวิทยาคาร 49 29
173 เด็กชาย กิตตินันท์ บุตรวงศ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 49 29
174 เด็กหญิง คีตภัทร นามไพรสันต์ สตรีศึกษา 48 30
175 เด็กหญิง ณัฐธิดา ค าช่ืน สตรีศึกษา 48 30
176 เด็กหญิง ศศิกานต์ ศรีท านา สตรีศึกษา 48 30
177 เด็กหญิง ปรียาภัทร สิมพลี สตรีศึกษา 48 30
178 เด็กหญิง อริสา แก้วเมืองกลาง สตรีศึกษา 48 30
179 เด็กหญิง ญาณนันท์ กฤตตาคม สตรีศึกษา 48 30
180 เด็กหญิง พิชญากร รู้ยืนยง สตรีศึกษา 48 30
181 เด็กหญิง ลักษิกา จันทร์ฉาย สตรีศึกษา 48 30
182 เด็กหญิง กนกลดา ศิริสาร สตรีศึกษา 48 30
183 เด็กหญิง มลธิชา ภูมิศรี สตรีศึกษา 47 31
184 เด็กหญิง ลลิตา กอสุระ สตรีศึกษา 47 31
185 เด็กหญิง กนกวรรณ แสนประดิษฐ์ สตรีศึกษา 47 31
186 เด็กหญิง ณัฐณิชา กลางเอก สตรีศึกษา 47 31
187 เด็กหญิง นัฐริกา ฤทธาพรม สตรีศึกษา 47 31
188 เด็กหญิง นันทวรรณ ทนุการ สตรีศึกษา 47 31
189 เด็กหญิง ปัณฑิตา งามฉวี สตรีศึกษา 47 31
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190 เด็กหญิง บุญรักษา ศรีเกษร สตรีศึกษา 47 31
191 เด็กหญิง ชนัญญา เสาร์วิบูลย์ สตรีศึกษา 47 31
192 เด็กหญิง ญาดา บุญบรรลุ สตรีศึกษา 47 31
193 เด็กหญิง ศศิมา บุญมี สตรีศึกษา 47 31
194 เด็กหญิง ศรัญย์ภัทร จันทร์เพ็ง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 47 31
195 เด็กชาย พงศธร ศิริบูรณ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 47 31
196 เด็กหญิง สุทธิดา จันทร์หอม สตรีศึกษา 46 32
197 เด็กหญิง ณัฏฐ์ธิญาดา ขันแข็ง สตรีศึกษา 46 32
198 เด็กหญิง สุตาภัทร เพชรนาดี สตรีศึกษา 46 32
199 เด็กหญิง กนกวลัย ธรรมวิเศษ สตรีศึกษา 46 32
200 เด็กหญิง วิโนทัย ทัดทอง สตรีศึกษา 46 32
201 เด็กหญิง มานิตา วิเชียรศรี สตรีศึกษา 46 32
202 เด็กหญิง ปริญญาพร โพธ์ิทอง สตรีศึกษา 46 32
203 นาย ศิริศักด์ิ ศรีสวัสด์ิ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 46 32
204 นาย กรกฎ บัวเพ่ือน พระกุมารร้อยเอ็ด 46 32
205 เด็กหญิง กีรติ ภูบุญเต็ม สตรีศึกษา 45 33
206 เด็กหญิง ณัฐวรา ธวันทา สตรีศึกษา 45 33
207 เด็กหญิง ธนิสร ชารีผาย สตรีศึกษา 45 33
208 เด็กหญิง สุมิตรา ชารีวัน สตรีศึกษา 45 33
209 เด็กหญิง อาทิตตา เหนือพันธ์ สตรีศึกษา 45 33
210 เด็กหญิง กัญญาณัฐฐินันท์ พิมขาลี สตรีศึกษา 45 33
211 เด็กหญิง อารียา พันธ์ุอนุ สตรีศึกษา 45 33
212 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ ลาดสุวรรณ สตรีศึกษา 45 33
213 เด็กหญิง กฤตติกา โกกะพันธ์ สตรีศึกษา 45 33
214 เด็กชาย ณัฐชานนท์ ค าลือ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 45 33
215 เด็กหญิง ชนม์ชนก แน่นอุดร สตรีศึกษา 44 34
216 เด็กหญิง กษมาภรณ์ สายจันทร์ สตรีศึกษา 44 34
217 เด็กหญิง พิมพ์อร ธนูรัตน์ สตรีศึกษา 44 34
218 เด็กหญิง จริสตา ภาวินันท์ สตรีศึกษา 44 34
219 เด็กหญิง นนทิยา มูลภักด์ิ สตรีศึกษา 44 34
220 เด็กหญิง รุ่งนภา มะโรงฤทธ์ิ สตรีศึกษา 44 34
221 เด็กหญิง เบญจลักษณ์ ศรีจักรวาฬ สตรีศึกษา 44 34
222 เด็กหญิง ปัณณลิตา แสงอรุณ สตรีศึกษา 44 34
223 เด็กหญิง ศลิษา ภูทองขาว สตรีศึกษา 44 34
224 เด็กหญิง ธนวันต์ จันทมูล สตรีศึกษา 44 34
225 เด็กหญิง ปพิชญา พลวุฒิ สตรีศึกษา 44 34
226 เด็กหญิง ภัทจิรา แวดโส สตรีศึกษา 44 34
227 เด็กหญิง อนุธิดา บุญวิเศษ สตรีศึกษา 44 34
228 นางสาว สุชัญญา วาสบุญเรือง พระกุมารร้อยเอ็ด 44 34
229 นางสาว นันท์นภัส มุ่งชู พระกุมารร้อยเอ็ด 44 34
230 เด็กหญิง ศิรประภา วันทอง สตรีศึกษา 43 35
231 เด็กหญิง ณัฐฐาวดี ศรีสุข สตรีศึกษา 43 35
232 เด็กหญิง ธนัญญา ปัญญาเดชสกุล สตรีศึกษา 43 35
233 เด็กหญิง นิภาภัทร ผลาผล สตรีศึกษา 43 35
234 เด็กหญิง จรรยาพร เรืองโรจน์ สตรีศึกษา 43 35
235 เด็กหญิง ศิริญาภรณ์ วินทะชัย สตรีศึกษา 43 35
236 เด็กหญิง เขมิกา วงศ์ธรรม สตรีศึกษา 43 35
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237 เด็กหญิง ภัคธีมา ช่างค า สตรีศึกษา 43 35
238 เด็กหญิง คนิดา ทักขินัย สตรีศึกษา 43 35
239 เด็กหญิง กัลยธร ลาทอง สตรีศึกษา 43 35
240 เด็กหญิง ธนภรณ์ สิทธิยา สตรีศึกษา 43 35
241 เด็กหญิง รุ่งรัตน์ บุตรชาติ สตรีศึกษา 43 35
242 เด็กหญิง จิรนุช พันธ์ุแสง สตรีศึกษา 43 35
243 เด็กหญิง มณธิชา สุนทรวัฒน์ สตรีศึกษา 43 35
244 เด็กชาย คมคาย ไชยชาญรมณ์ พระกุมารร้อยเอ็ด 43 35
245 เด็กหญิง ชมพูนุช เจริญผิว สตรีศึกษา 43 35
246 นาย สุทธิรักษ์ วงศ์อามาตย์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 43 35
247 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ บุญวิเศษ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 43 35
248 เด็กหญิง พิมผกา มหาหงษ์ สตรีศึกษา 42 36
249 เด็กหญิง นุชรินทร์ เช้ือค า สตรีศึกษา 42 36
250 นาย กฤตภาส สิริพัฒนโรจน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 42 36
251 เด็กหญิง หทัยทิพย์ เทศสิงห์ สตรีศึกษา 42 36
252 เด็กหญิง กชกร นึกมี สตรีศึกษา 42 36
253 เด็กหญิง ศรัญญา นิลพันธ์ สตรีศึกษา 42 36
254 เด็กหญิง กัญญานัฐ วงศ์ค าจันทร์ สตรีศึกษา 41 37
255 เด็กหญิง สุตาภัทร มาลาพร สตรีศึกษา 41 37
256 เด็กหญิง จุฑารัตน์ เพ็ญจันทร์ สตรีศึกษา 41 37
257 เด็กหญิง มุจจรินทร์ ณัฐธนพลลี สตรีศึกษา 41 37
258 เด็กหญิง สุขกัญญา มงคลเมือง สตรีศึกษา 41 37
259 เด็กหญิง ไผ่หวาน โลหะเลิศ สตรีศึกษา 41 37
260 เด็กหญิง อนัญพร ถ่ินก าแพง สตรีศึกษา 41 37
261 นางสาว กัลลยา สิงหาทอ พนมไพรวิทยาคาร 41 37
262 เด็กชาย สถิตคุณ โครตเนตร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 41 37
263 เด็กหญิง ธิดาพร ลาโช สตรีศึกษา 40 38
264 เด็กหญิง นภัสสร สืบพงษ์เสือ สตรีศึกษา 40 38
265 เด็กหญิง โศภิตสุดา สารผล สตรีศึกษา 40 38
266 เด็กหญิง จิดาภา แสวงผล สตรีศึกษา 40 38
267 เด็กหญิง จุฬาวรรณ จันสีระมี สตรีศึกษา 40 38
268 เด็กหญิง โชนรังสี โพธิกะ สตรีศึกษา 40 38
269 เด็กหญิง วนิศรา ราชจ าเริญ สตรีศึกษา 40 38
270 เด็กหญิง ศุภากร สัตยรักษ์ สตรีศึกษา 40 38
271 เด็กหญิง ศิริขวัญ สัตนาโค สตรีศึกษา 40 38
272 เด็กหญิง กันติศา สายเช้ือ สตรีศึกษา 40 38
273 เด็กหญิง ไอยเรศ จอกถม สตรีศึกษา 40 38
274 นางสาว ชาลิสา พีชรักษ์ พระกุมารร้อยเอ็ด 40 38
275 เด็กหญิง ณัจฉรียา ศรีวนค้ า สตรีศึกษา 39 39
276 เด็กหญิง มัทวี พันอะนุ สตรีศึกษา 39 39
277 เด็กหญิง อชิรญา เอกอุดมชัย สตรีศึกษา 39 39
278 เด็กหญิง ปรางชมพู ภานุศรี สตรีศึกษา 39 39
279 เด็กชาย ปฏิภัฒน์ ธุรกิจ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 39 39
280 เด็กหญิง นันท์นภัส นานวน สตรีศึกษา 38 40
281 เด็กหญิง พจณิชา บุญสงค์ สตรีศึกษา 38 40
282 เด็กหญิง สุปรียา ศรีละบุตร สตรีศึกษา 38 40
283 เด็กหญิง อัจฉรา โทละ สตรีศึกษา 38 40



7

เลขท่ี โรงเรียน คะแนน ล ำดับท่ี รำงวัลท่ีได้ หมำยเหตุ
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3

โรงเรียนสตรีศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 27
ประกำศผลสอบควำมเป็นเลิศทำงสังคมศึกษำคร้ังท่ี 10 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

                        ช่ือ-ช่ือสกุล
284 เด็กหญิง อภิสรา นครสุข สตรีศึกษา 38 40
285 เด็กหญิง นวรัตน์ วิชัยศร สตรีศึกษา 37 41
286 เด็กหญิง ชนาธิป สังฆมณี สตรีศึกษา 37 41
287 เด็กหญิง พิชชากร เชียงใต้ สตรีศึกษา 37 41
288 เด็กหญิง ชลธิชา เครือวงษา สตรีศึกษา 37 41
289 เด็กหญิง สิริรดา สุ่มมาตย์ สตรีศึกษา 37 41
290 เด็กหญิง สุภาวดี กาฬพันธ์ สตรีศึกษา 37 41
291 เด็กหญิง กวินธิดา เวียงกมล สตรีศึกษา 37 41
292 เด็กหญิง สุธิศา ประพงษ์ สตรีศึกษา 37 41
293 เด็กหญิง เอรินยา แสงหัวช้าง สตรีศึกษา 37 41
294 เด็กหญิง กชกร ท้าวบุตร สตรีศึกษา 37 41
295 เด็กหญิง พิชญาวี ทุมสิทธ์ิ สตรีศึกษา 36 42
296 เด็กหญิง สุกฤตยา เทียมจันทร์ สตรีศึกษา 36 42
297 เด็กหญิง ไอยสวรรค์ นิลสิงห์ สตรีศึกษา 36 42
298 เด็กหญิง กนกวรรณ ตระกูลศรี สตรีศึกษา 36 42
299 เด็กหญิง เบญจพรรณ ตรีกุล สตรีศึกษา 36 42
300 เด็กหญิง ณัชชา เวียงวิเศษ สตรีศึกษา 36 42
301 นาย ณัฐวัฒน์ กางเงา พระกุมารร้อยเอ็ด 36 42
302 เด็กหญิง ณัฐชยา ไพศาลภาณุมาศ สตรีศึกษา 35 43
303 เด็กหญิง ปุณยาพร รุ่งจรัส สตรีศึกษา 35 43
304 เด็กหญิง ณัชชา ขนานแข็ง สตรีศึกษา 35 43
305 นาย สิบประวิทย์ พรมษา พระกุมารร้อยเอ็ด 35 43
306 นาย อรรถวรรธ จันทะล่าม พระกุมารร้อยเอ็ด 35 43
307 เด็กหญิง อริสา บุตรสอน สตรีศึกษา 34 44
308 เด็กหญิง ภานรินทร์ ภูล าสัตย์ สตรีศึกษา 34 44
309 เด็กหญิง จรรยพร จ านงกิจ สตรีศึกษา 34 44
310 เด็กหญิง พิราพร อาทิตย์ต้ัง สตรีศึกษา 34 44
311 เด็กหญิง หน่ึงฤทัย เท่ียงตรงจิตต์ สตรีศึกษา 34 44
312 นางสาว พิมพืวิภา กะพิลา พนมไพรวิทยาคาร 34 44
313 เด็กหญิง รัญชิตา ธรรมมีภักดี สตรีศึกษา 33 45
314 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เกตุมาตร สตรีศึกษา 33 45
315 เด็กหญิง ชนิตา ธิมายอม สตรีศึกษา 33 45
316 เด็กหญิง กัญญารัตน์ จันทร์ดิษฐ สตรีศึกษา 33 45
317 เด็กหญิง จิราภรณ์ แสนพรม สตรีศึกษา 33 45
318 เด็กหญิง ปรียากร พ่อปัญญา สตรีศึกษา 33 45
319 เด็กหญิง รัตนาวดี วิสุงเร สตรีศึกษา 33 45
320 นาย ราชันย์ ศรีส่อง พระกุมารร้อยเอ็ด 33 45
321 เด็กหญิง สุภัทรา โพธ์ิงาม สตรีศึกษา 32 46
322 เด็กหญิง อภิญญา แก้วรองค า สตรีศึกษา 32 46
323 เด็กหญิง ป่ินมาตา วจนะดีย่ิง สตรีศึกษา 31 47
324 เด็กหญิง บุณยาพร นันทวิริยานนท์ สตรีศึกษา 31 47
325 เด็กหญิง สิริปรียา พิมกินรีย์ สตรีศึกษา 31 47
326 เด็กหญิง สภัทร์พร วงษ์แสนโค้ง สตรีศึกษา 31 47
327 เด็กหญิง จินดาวัตร บิลพระวัตร สตรีศึกษา 31 47
328 เด็กหญิง ภควดี ธรรมขันธ์ สตรีศึกษา 31 47
329 เด็กหญิง ธัญชนก บุรีรัตน์ สตรีศึกษา 31 47
330 เด็กหญิง นัทธิชา ท าบุญ สตรีศึกษา 31 47
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331 เด็กหญิง สุนันทา พิรักษา สตรีศึกษา 30 48
332 เด็กหญิง กาญจนาภรณ์ วินทะไชย สตรีศึกษา 30 48
333 เด็กหญิง หทัยชนก ภักดี สตรีศึกษา 30 48
334 เด็กหญิง นันทกานต์ ประสาร สตรีศึกษา 30 48
335 เด็กหญิง พิมพ์ลดา กุมภวงค์ สตรีศึกษา 30 48
336 เด็กหญิง ปรียานนท์ กรุตนิด สตรีศึกษา 29 49
337 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ วินทะไชย สตรีศึกษา 29 49
338 เด็กหญิง วนัชชญา แสนทองค า สตรีศึกษา 28 50
339 เด็กหญิง ปาริฉัตร แหยมพราหม์ สตรีศึกษา 28 50
340 เด็กหญิง วิไลพร ค าฤาชา สตรีศึกษา 28 50
341 เด็กหญิง ณัฐชรินทร์ บริบูรณ์ สตรีศึกษา 28 50
342 เด็กหญิง สุทธิมา ศรีสุธัญญาวงศ์ สตรีศึกษา 27 51
343 เด็กหญิง ปริญญาภรณ์ โภคสมบัติ สตรีศึกษา 27 51
344 เด็กหญิง เพียงขวัญ บุตรสาราแก่นทราย สตรีศึกษา 27 51
345 เด็กหญิง กรรณิการ์ ค าภักดี สตรีศึกษา 27 51
346 เด็กหญิง พริมา ใสงาม สตรีศึกษา 27 51
347 เด็กหญิง วชิรญาณ์ รุ่งโรจน์ศิริ สตรีศึกษา 26 52
348 เด็กหญิง ศวิตา ขันหนองจอก สตรีศึกษา 26 52
349 นางสาว กันยารัตน์ ตรีพงษ์ พระกุมารร้อยเอ็ด 26 52
350 เด็กหญิง ณัฐนันท์ สุทธิประภา สตรีศึกษา 25 53
351 เด็กหญิง นุชจรินทร์ ต้ังหลัก สตรีศึกษา 25 53
352 เด็กหญิง กมลชนก แก้วม่วง สตรีศึกษา 25 53
353 เด็กหญิง สุริยาพร ผิวผุย สตรีศึกษา 24 54
354 เด็กชาย สุรพัศ เพ็ชรหงษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 24 54
355 เด็กหญิง ปริณดา อินทะรักษ์ สตรีศึกษา 22 55
356 เด็กหญิง อินทิรา อินทิจันทร์ สตรีศึกษา 22 55
357 เด็กหญิง สุชาดา ค าภักดี สตรีศึกษา 21 56
358 เด็กหญิง ปิยธิดา จันทร์ภักดี สตรีศึกษา 18 57
359 เด็กหญิง อาทิมา เดโชชัย สตรีศึกษา 17 58
360 เด็กหญิง พรชิตา โพธ์ิเงิน สตรีศึกษา 15 59
361 เด็กหญิง กมลชนก ปัญญา สตรีศึกษา ขาดสอบ
362 เด็กหญิง นฤมล ค าภักดี สตรีศึกษา ขาดสอบ
363 เด็กหญิง บัณฑิตา ยางศิลา สตรีศึกษา ขาดสอบ
364 เด็กหญิง ปุญญิศา กรรษา สตรีศึกษา ขาดสอบ
365 เด็กหญิง พรสวรรค์ จันทร์แสน สตรีศึกษา ขาดสอบ
366 เด็กหญิง ภทรพร กัญยวงศ์หา สตรีศึกษา ขาดสอบ
367 เด็กหญิง มนทิรา ไชยเกตุ สตรีศึกษา ขาดสอบ
368 เด็กหญิง มีสุข บุตรเดช สตรีศึกษา ขาดสอบ
369 เด็กหญิง มุฑิตา ยินดีมาก สตรีศึกษา ขาดสอบ
370 เด็กหญิง วรานิษฐ์ อภิอริยฐานนท์ สตรีศึกษา ขาดสอบ
371 เด็กหญิง สลิล มูลพิมพ์ สตรีศึกษา ขาดสอบ
372 เด็กหญิง อริสา อัศวเดชวุฒิกุล สตรีศึกษา ขาดสอบ
373 เด็กหญิง กมลชนก สามารถกุล สตรีศึกษา ขาดสอบ
374 เด็กหญิง กวินีทิพย์ เวียงอินทร์ สตรีศึกษา ขาดสอบ
375 เด็กหญิง ชุลิตา ภูมิประสาท สตรีศึกษา ขาดสอบ
376 เด็กหญิง ฐาปนี พวงธรรม สตรีศึกษา ขาดสอบ
377 เด็กหญิง ธนกานต์ อินทร์โท่โล่ สตรีศึกษา ขาดสอบ
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378 เด็กหญิง นิภาดา ญายะนันท์ สตรีศึกษา ขาดสอบ
379 เด็กหญิง บุษบา นิมิตรไตรวงค์ สตรีศึกษา ขาดสอบ
380 เด็กหญิง ภัคจิรา สุระมรรคา สตรีศึกษา ขาดสอบ
381 เด็กหญิง มณีรัตน์ ศิริราช สตรีศึกษา ขาดสอบ
382 เด็กหญิง เยาวนารี จ่าน้ าเท่ียง สตรีศึกษา ขาดสอบ
383 เด็กหญิง วรัญญา ทุมไพร สตรีศึกษา ขาดสอบ
384 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ แสงภารา สตรีศึกษา ขาดสอบ
385 เด็กหญิง สุปัณทิตา นินสีลา สตรีศึกษา ขาดสอบ
386 เด็กหญิง สุเมธาสินี ศรีขัดเค้า สตรีศึกษา ขาดสอบ
387 เด็กหญิง อัจฉริญา อรรคอ านวย สตรีศึกษา ขาดสอบ
388 เด็กหญิง พรเป่ียมรัก ก้อนทอง สตรีศึกษา ขาดสอบ
389 เด็กหญิง กมลชนก นวลศรี สตรีศึกษา ขาดสอบ
390 เด็กหญิง ชาลิสา กิจบ ารุง สตรีศึกษา ขาดสอบ
391 เด็กหญิง ญาณิศา สุระมณี สตรีศึกษา ขาดสอบ
392 เด็กหญิง บุษบา จันทะวงษา สตรีศึกษา ขาดสอบ
393 เด็กหญิง แพรวา โวหารลึก สตรีศึกษา ขาดสอบ
394 เด็กหญิง ศิริพร พิมพ์ดี สตรีศึกษา ขาดสอบ
395 เด็กหญิง สุนทราพร หนองผา สตรีศึกษา ขาดสอบ
396 เด็กหญิง สุวลี แตงอ่อน สตรีศึกษา ขาดสอบ
397 เด็กหญิง นัฏฐธิดา จันทะดวง สตรีศึกษา ขาดสอบ
398 เด็กหญิง คคนัมพร ริคารมย์ สตรีศึกษา ขาดสอบ
399 เด็กหญิง จุฑาภรณ์ พลต้ัง สตรีศึกษา ขาดสอบ
400 เด็กหญิง จุฑามาศ ธนานันต์ สตรีศึกษา ขาดสอบ
401 เด็กหญิง ชนกนันท์ โฉมกระโทก สตรีศึกษา ขาดสอบ
402 เด็กหญิง ณัญญา กองนาเรียง สตรีศึกษา ขาดสอบ
403 เด็กหญิง ณัฐนันท์ พิชัย สตรีศึกษา ขาดสอบ
404 เด็กหญิง ทิตยาภรณ์ บานแบ่ง สตรีศึกษา ขาดสอบ
405 เด็กหญิง ทิพยาพร แก้วกาหลง สตรีศึกษา ขาดสอบ
406 เด็กหญิง พิมพกานต์ เคหาบาล สตรีศึกษา ขาดสอบ
407 เด็กหญิง ภัทรรมณ พลศรี สตรีศึกษา ขาดสอบ
408 เด็กหญิง มณฑิตา สมินชัย สตรีศึกษา ขาดสอบ
409 เด็กหญิง อาภาศิริ วิสุงเร สตรีศึกษา ขาดสอบ
410 เด็กหญิง นัฐธิชา เพ็งวิภาค สตรีศึกษา ขาดสอบ
411 เด็กหญิง สุธางศ์ุรัตน์ ศรีโรจน์ สตรีศึกษา ขาดสอบ
412 เด็กหญิง กนิษฐา สืบสีขาม สตรีศึกษา ขาดสอบ
413 เด็กหญิง กิตติยากร สุระอามาตย์ สตรีศึกษา ขาดสอบ
414 เด็กหญิง กิตติยาพร กุลกิจ สตรีศึกษา ขาดสอบ
415 เด็กหญิง แก้วศิริ ธนานันต์ สตรีศึกษา ขาดสอบ
416 เด็กหญิง จิรัชญา สุทธิธรรม สตรีศึกษา ขาดสอบ
417 เด็กหญิง จีรวรรณ ภูบุญล้น สตรีศึกษา ขาดสอบ
418 เด็กหญิง ชนากานต์ ประดิษฐ์งาม สตรีศึกษา ขาดสอบ
419 เด็กหญิง ชมภูนุช แพงเห็ม สตรีศึกษา ขาดสอบ
420 เด็กหญิง ณัชชารีย์ สุทธิพงษ์วรโชติ สตรีศึกษา ขาดสอบ
421 เด็กหญิง ณัฐชยา เครือแวงมล สตรีศึกษา ขาดสอบ
422 เด็กหญิง เทียนทอง สุวรรณเพ็ง สตรีศึกษา ขาดสอบ
423 เด็กหญิง ธนัญศิญา แสนภูงา สตรีศึกษา ขาดสอบ
424 เด็กหญิง นภพร นาคศรี สตรีศึกษา ขาดสอบ
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425 เด็กหญิง นัชชา ผาริโน สตรีศึกษา ขาดสอบ
426 เด็กหญิง พรรณณัฎฎา ดวงจ าปา สตรีศึกษา ขาดสอบ
427 เด็กหญิง พัชรพร ชินไข สตรีศึกษา ขาดสอบ
428 เด็กหญิง พัชราวรรณ จันโทภาส สตรีศึกษา ขาดสอบ
429 เด็กหญิง พัฒนพรรณ สมยาภักดี สตรีศึกษา ขาดสอบ
430 เด็กหญิง พัณณิตา อุณภา สตรีศึกษา ขาดสอบ
431 เด็กหญิง ภัทรพร ผุยบัวค้อ สตรีศึกษา ขาดสอบ
432 เด็กหญิง รุจิภาวรรณ สัตนาโค สตรีศึกษา ขาดสอบ
433 เด็กหญิง วจิราพร บุญญาม่ิง สตรีศึกษา ขาดสอบ
434 เด็กหญิง วิภาวี อามาตย์มุลตรี สตรีศึกษา ขาดสอบ
435 เด็กหญิง วีรวรรณ กองอาสา สตรีศึกษา ขาดสอบ
436 เด็กหญิง ศรินยา หาญสุรินทร์ สตรีศึกษา ขาดสอบ
437 เด็กหญิง สลิลเกตน์ ทิพยะบูลย์ สตรีศึกษา ขาดสอบ
438 เด็กหญิง สุนิสา วิสัชนาม สตรีศึกษา ขาดสอบ
439 เด็กหญิง อารียา สุวรรณค า สตรีศึกษา ขาดสอบ
440 เด็กหญิง ชนกวนันท์ จิตไทย สตรีศึกษา ขาดสอบ
441 เด็กหญิง ดลณี จิตวิขาม สตรีศึกษา ขาดสอบ
442 เด็กหญิง นันท์นภัส สิทธิเสนา สตรีศึกษา ขาดสอบ
443 เด็กหญิง กมลรัตน์ ถวิลผล สตรีศึกษา ขาดสอบ
444 เด็กหญิง กุสุมา ย่ิงก าแหง สตรีศึกษา ขาดสอบ
445 เด็กหญิง เกวลิน ทองคณิต สตรีศึกษา ขาดสอบ
446 เด็กหญิง เกษวรรณกาญจน์ สุระชัย สตรีศึกษา ขาดสอบ
447 เด็กหญิง จิรัฐิพร จันทมัน สตรีศึกษา ขาดสอบ
448 เด็กหญิง ชลลดา เจริญราช สตรีศึกษา ขาดสอบ
449 เด็กหญิง ณัชชา ปักการะเน สตรีศึกษา ขาดสอบ
450 เด็กหญิง ณัฐนิชา อิศรานุวัฒน์ สตรีศึกษา ขาดสอบ
451 เด็กหญิง ณัฐภรณ์ เรียกศิริ สตรีศึกษา ขาดสอบ
452 เด็กหญิง ณิชาภัทร ทองดี สตรีศึกษา ขาดสอบ
453 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ บุสพันธ์ สตรีศึกษา ขาดสอบ
454 เด็กหญิง ปาริณี เกตุกาล สตรีศึกษา ขาดสอบ
455 เด็กหญิง พนิดา ขันบุรี สตรีศึกษา ขาดสอบ
456 เด็กหญิง พิมลพัทธ์ วันนิจ สตรีศึกษา ขาดสอบ
457 เด็กหญิง ภูษณิชา บุญวิเศษ สตรีศึกษา ขาดสอบ
458 เด็กหญิง รติกานต์ แก้วอุดม สตรีศึกษา ขาดสอบ
459 เด็กหญิง รุ่งนรี ปุรณะ สตรีศึกษา ขาดสอบ
460 เด็กหญิง วรรณวนัช สีหานาถ สตรีศึกษา ขาดสอบ
461 เด็กหญิง วิชชุดา สงไพรสน สตรีศึกษา ขาดสอบ
462 เด็กหญิง สิริวรรณ์ คงคาพันธ์ สตรีศึกษา ขาดสอบ
463 เด็กหญิง สุกานต์ดา พงษ์เหล่าง้ิว สตรีศึกษา ขาดสอบ
464 เด็กหญิง สุธาสินี แสงทอง สตรีศึกษา ขาดสอบ
465 เด็กหญิง สุวรรณา ประเสริฐสังข์ สตรีศึกษา ขาดสอบ
466 เด็กหญิง อรนลิน ผดุงชีพ สตรีศึกษา ขาดสอบ
467 เด็กหญิง อริศรา สมบัติหลาย สตรีศึกษา ขาดสอบ
468 เด็กหญิง ชาลิษา ภาคมฤค สตรีศึกษา ขาดสอบ
469 เด็กหญิง ภูษณิศา พูลวงษ์ สตรีศึกษา ขาดสอบ
470 เด็กหญิง ผกามาศ พงษ์จิตภักด์ิ สตรีศึกษา ขาดสอบ
471 เด็กชาย ศิริพงษ์ ตรีคาม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขาดสอบ
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472 เด็กหญิง น้ าหน่ึง นามโบราณ สตรีศึกษา ขาดสอบ
473 เด็กหญิง พัชราภรณ์ ศรเลิศ สตรีศึกษา ขาดสอบ
474 เด็กหญิง เพ็ญพิชา ไชยวุธ สตรีศึกษา ขาดสอบ
475 เด็กหญิง ภัทรพร อะวิชิน สตรีศึกษา ขาดสอบ
476 เด็กหญิง กนกวรรณ วินทะไชย สตรีศึกษา ขาดสอบ
477 เด็กหญิง กาญจนา ทะวาแสน สตรีศึกษา ขาดสอบ
478 เด็กหญิง กุลขนิฐ บุตรชน สตรีศึกษา ขาดสอบ
479 เด็กหญิง จินต์จุฑา ธรรมแสง สตรีศึกษา ขาดสอบ
480 เด็กหญิง จิราภรณ์ กุยวาปี สตรีศึกษา ขาดสอบ
481 เด็กหญิง จุฑารัตน์ หัตชัย สตรีศึกษา ขาดสอบ
482 เด็กหญิง ตวิษา ศรีค า สตรีศึกษา ขาดสอบ
483 เด็กหญิง ธัญทิพย์ บุตรพรหมไพศาล สตรีศึกษา ขาดสอบ
484 เด็กหญิง นวลหง วงค์ใส สตรีศึกษา ขาดสอบ
485 เด็กหญิง ปณภรณ์ ดวงโสภา สตรีศึกษา ขาดสอบ
486 เด็กหญิง พรประภา ผาดาบรรณ์ สตรีศึกษา ขาดสอบ
487 เด็กหญิง พรไพลิน เพ็งพิพาทย์ สตรีศึกษา ขาดสอบ
488 เด็กหญิง พลอยไพลิน อุตสาหะ สตรีศึกษา ขาดสอบ
489 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา สิมมาลา สตรีศึกษา ขาดสอบ
490 เด็กหญิง ภาวิดา ภูมิเขต สตรีศึกษา ขาดสอบ
491 เด็กหญิง วรัญญา สีตา สตรีศึกษา ขาดสอบ
492 เด็กหญิง ศศิกานต์ สัตนันท์ สตรีศึกษา ขาดสอบ
493 เด็กหญิง สุณิสา ผดุงสมัย สตรีศึกษา ขาดสอบ
494 เด็กหญิง อภิชญา มาจันแดง สตรีศึกษา ขาดสอบ
495 เด็กหญิง อริสรา สาคร สตรีศึกษา ขาดสอบ
496 เด็กหญิง ทิวไผ่ วงศ์พ่ึง สตรีศึกษา ขาดสอบ
497 เด็กหญิง อารียา สุมาลี สตรีศึกษา ขาดสอบ
498 เด็กหญิง กัญญาณัฐ อัศวภูมิ สตรีศึกษา ขาดสอบ
499 เด็กหญิง ยุวสินี สุราอามาตย์ สตรีศึกษา ขาดสอบ
500 เด็กหญิง รัญชิดา ขจรภพ สตรีศึกษา ขาดสอบ
501 เด็กหญิง หทัยชนก จันทร์ขอนแก่น สตรีศึกษา ขาดสอบ
502 เด็กหญิง สุธินี ค าภักดี สาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) ขาดสอบ
503 เด็กหญิง ปพิชญา เคหาบาล สตรีศึกษา ขาดสอบ
504 เด็กหญิง พรไพลิน พันนาเคน สตรีศึกษา ขาดสอบ
505 เด็กหญิง พรรณพษา แสงปัญญา สตรีศึกษา ขาดสอบ
506 เด็กหญิง พิมพ์ชนก รู้ยืนยง สตรีศึกษา ขาดสอบ
507 เด็กชาย สุรพรต ชุปวา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขาดสอบ
508 เด็กหญิง อรปรีญา อาจพงษา สตรีศึกษา ขาดสอบ
509 เด็กหญิง ปิยาพัชร ทองสุ สตรีศึกษา ขาดสอบ
510 เด็กหญิง พลอยไพลิน จันทะรี สตรีศึกษา ขาดสอบ
511 เด็กหญิง ฐิติพร ศรีเชียงขวาง สตรีศึกษา ขาดสอบ
512 เด็กหญิง ทักษพร ศิลานนท์ สตรีศึกษา ขาดสอบ
513 เด็กหญิง ธัญพิชชา ดวงประทุม สตรีศึกษา ขาดสอบ
514 เด็กหญิง มารีย์ จันสุพรรณ์ สตรีศึกษา ขาดสอบ
515 เด็กหญิง วิชชานันท์ ทะวะลี สตรีศึกษา ขาดสอบ
516 เด็กหญิง ศิรภัสสร บุญม่ังมี สตรีศึกษา ขาดสอบ
517 เด็กหญิง อทิติยา ชมภูวิเศษ สตรีศึกษา ขาดสอบ
518 เด็กชาย พีมณพัฒน์ แก้วสิมมา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขาดสอบ
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519 เด็กชาย ธนชาติ มองมูล สตรีศึกษา ขาดสอบ
520 เด็กชาย ภาณุสร เศษวงศ์ สตรีศึกษา ขาดสอบ
521 เด็กหญิง กานต์ชนก ศรีโสภา สตรีศึกษา ขาดสอบ
522 เด็กหญิง จุฑารัตน์ ศรีวัฒนา สตรีศึกษา ขาดสอบ
523 เด็กหญิง ชนิสรา ศรีสุข สตรีศึกษา ขาดสอบ
524 เด็กหญิง ชลิตา บัวศรี สตรีศึกษา ขาดสอบ
525 เด็กหญิง ณัฏฐมน เพชรไพร สตรีศึกษา ขาดสอบ
526 เด็กหญิง ณัฐพัชร ข่องแรง สตรีศึกษา ขาดสอบ
527 เด็กหญิง ดวงสมร แผ่นทอง สตรีศึกษา ขาดสอบ
528 เด็กหญิง นพรัตน์ อินทะไชย สตรีศึกษา ขาดสอบ
529 เด็กหญิง นลพรรณ เตยหล้า สตรีศึกษา ขาดสอบ
530 เด็กหญิง ปาณิสรา นนทพรหม สตรีศึกษา ขาดสอบ
531 เด็กหญิง ปีย์วรา กุนัน สตรีศึกษา ขาดสอบ
532 เด็กหญิง ลักษมณ วรรณไทย สตรีศึกษา ขาดสอบ
533 เด็กหญิง วริศรา วรรณไทย สตรีศึกษา ขาดสอบ
534 เด็กหญิง วาสนา คตภูธร สตรีศึกษา ขาดสอบ
535 เด็กหญิง ศรัณย์พร ป้องค าสิงห์ สตรีศึกษา ขาดสอบ
536 เด็กหญิง สุภาพร บัวเบิก สตรีศึกษา ขาดสอบ
537 เด็กหญิง อสมาภรณ์ สอนลิลา สตรีศึกษา ขาดสอบ
538 เด็กชาย ปฐิพล สระเกษ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขาดสอบ
539 เด็กชาย ชัยธวัช แสนส าโรง สตรีศึกษา ขาดสอบ
540 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ สุขเพสน์ สตรีศึกษา ขาดสอบ
541 เด็กชาย ธนดล แก้วไวยุทธ สตรีศึกษา ขาดสอบ
542 เด็กชาย พัสกร วุฒิจ านงค์ สตรีศึกษา ขาดสอบ
543 เด็กชาย พิริยธรรม วีรษรเลิศสกุล สตรีศึกษา ขาดสอบ
544 เด็กชาย ศิระพัชร์ แก้วเชียงใต้ สตรีศึกษา ขาดสอบ
545 เด็กหญิง กุลนันทน์ มะลิยา สตรีศึกษา ขาดสอบ
546 เด็กหญิง ฉัพพรรนรังสี สุวรรณชาติ สตรีศึกษา ขาดสอบ
547 เด็กหญิง ชนิดาภา เครือขวัญ สตรีศึกษา ขาดสอบ
548 เด็กหญิง ชุติรัตน์ นันทกุลพงศ์ สตรีศึกษา ขาดสอบ
549 เด็กหญิง ณัฏฐเนตร ด่านขุนทด สตรีศึกษา ขาดสอบ
550 เด็กหญิง ธนัชพร ผดุงกิจ สตรีศึกษา ขาดสอบ
551 เด็กหญิง ธัญชนก แน่นอุดร สตรีศึกษา ขาดสอบ
552 เด็กหญิง ธัญชนก ร าจวน สตรีศึกษา ขาดสอบ
553 เด็กหญิง บุณยวีร์ เอกษัตริย์ สตรีศึกษา ขาดสอบ
554 เด็กหญิง ปาณิสรา สุภาพ สตรีศึกษา ขาดสอบ
555 เด็กหญิง ปาริฉัตร ภูมิมะลา สตรีศึกษา ขาดสอบ
556 เด็กหญิง พัชราภา สมทรัพย์ สตรีศึกษา ขาดสอบ
557 เด็กหญิง พิชชา โล้เจริญรัตน์ สตรีศึกษา ขาดสอบ
558 เด็กหญิง พิชญธิดา อินทะชัย สตรีศึกษา ขาดสอบ
559 เด็กหญิง พุทธธิดา วรรณสุทธ์ิ สตรีศึกษา ขาดสอบ
560 เด็กหญิง เพ็ญพิตรา จันทวงศ์ สตรีศึกษา ขาดสอบ
561 เด็กหญิง มนทิชา เอกศิริ สตรีศึกษา ขาดสอบ
562 เด็กหญิง รวิภา ศรีค า สตรีศึกษา ขาดสอบ
563 เด็กหญิง ลิเดียตะวัน โค้ตส์ สตรีศึกษา ขาดสอบ
564 เด็กหญิง ศศิกานต์ กองสอน สตรีศึกษา ขาดสอบ
565 เด็กหญิง ศิริยศ ชุปวา สตรีศึกษา ขาดสอบ
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เลขท่ี โรงเรียน คะแนน ล ำดับท่ี รำงวัลท่ีได้ หมำยเหตุ
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3

โรงเรียนสตรีศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 27
ประกำศผลสอบควำมเป็นเลิศทำงสังคมศึกษำคร้ังท่ี 10 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

                        ช่ือ-ช่ือสกุล
566 เด็กหญิง สุนิตตา ศรีเชียงขวาง สตรีศึกษา ขาดสอบ
567 เด็กหญิง สุวีรยา แสงท้าว สตรีศึกษา ขาดสอบ
568 เด็กหญิง อริสรา ปัสสาค า สตรีศึกษา ขาดสอบ
569 เด็กหญิง อารียา โรด้า สตรีศึกษา ขาดสอบ
570 เด็กชาย ชนมวัต คูณเมือง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขาดสอบ
571 เด็กชาย ชนวีร์ ม่ันคง สตรีศึกษา ขาดสอบ
572 เด็กชาย ญาณพัฒน์ บุภักดี สตรีศึกษา ขาดสอบ
573 เด็กชาย ณภัทร นิคมเขตต์ สตรีศึกษา ขาดสอบ
574 เด็กชาย นัธทวัฒน์ อะทาโส สตรีศึกษา ขาดสอบ
575 เด็กชาย พลลภัตม์ ณัฎฐ์ชนากานต์ สตรีศึกษา ขาดสอบ
576 เด็กชาย ภูมิแผ่นดิน ก ามันตะคุณ สตรีศึกษา ขาดสอบ
577 เด็กชาย วิศณุ ทองกุล สตรีศึกษา ขาดสอบ
578 เด็กชาย วีระกิตต์ ธนันต์ชัยวรากุล สตรีศึกษา ขาดสอบ
579 เด็กชาย ศุภกิตต์ิ มาตรด้วง สตรีศึกษา ขาดสอบ
580 เด็กชาย ศุภมงคล สาระโภค สตรีศึกษา ขาดสอบ
581 เด็กหญิง กิรณา วิเวกวิน สตรีศึกษา ขาดสอบ
582 เด็กหญิง ขนิษฐา พรมจมร สตรีศึกษา ขาดสอบ
583 เด็กหญิง จิรัชญา ปิยะนารถ สตรีศึกษา ขาดสอบ
584 เด็กชาย จิราภัทธ์ วรรณสุทธ์ิ สตรีศึกษา ขาดสอบ
585 เด็กหญิง ฉัตรยาภรณ์ ศรีโคตร สตรีศึกษา ขาดสอบ
586 เด็กหญิง ชนาพร สุริโย สตรีศึกษา ขาดสอบ
587 เด็กหญิง ชลิตวรรณ อ้มสงคราม สตรีศึกษา ขาดสอบ
588 เด็กหญิง ญาณิศา พลสวัสด์ิ สตรีศึกษา ขาดสอบ
589 เด็กหญิง ฐิญาดา ยุระไพร สตรีศึกษา ขาดสอบ
590 เด็กหญิง ฐิตาภา พวงช้อย สตรีศึกษา ขาดสอบ
591 เด็กหญิง ฐิติพร รัตนภักดี สตรีศึกษา ขาดสอบ
592 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ตาราษี สตรีศึกษา ขาดสอบ
593 เด็กหญิง ณัฎธิฎาพร ไชยฮะนิจ สตรีศึกษา ขาดสอบ
594 เด็กหญิง ณัฐณิชา ธนทรัพย์สิน สตรีศึกษา ขาดสอบ
595 เด็กหญิง ณัฐณิชา แน่นอุดร สตรีศึกษา ขาดสอบ
596 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ อาจหาญ สตรีศึกษา ขาดสอบ
597 เด็กหญิง นฤภัทร์ วิเศษสุด สตรีศึกษา ขาดสอบ
598 เด็กหญิง ศศิวิมล เวียงนนท์ สตรีศึกษา ขาดสอบ
599 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ ลายโถ สตรีศึกษา ขาดสอบ
600 เด็กหญิง สุชาดา วิระษร สตรีศึกษา ขาดสอบ
601 เด็กหญิง สุภารัตน์ มณีโชติ สตรีศึกษา ขาดสอบ
602 เด็กหญิง อรปรียา ธรรมสถิตย์พร สตรีศึกษา ขาดสอบ
603 เด็กหญิง บัณฑิตา สุโพธิ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขาดสอบ
604 เด็กหญิง ปวีณันนท์ สังขวิเชียร สาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) ขาดสอบ
605 นางสาว สิริกร เย็นทรัพย์ พระกุมารร้อยเอ็ด ขาดสอบ
606 เด็กหญิง ม่ิงกมล ครองศรัทธา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขาดสอบ
607 เด็กหญิง วรรณลตา อมรมรกต ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขาดสอบ
608 เด็กหญิง ณัฐธิสา เจิง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขาดสอบ
609 เด็กหญิง ตีรณา ศักด์ิด าเนิน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขาดสอบ
610 เด็กหญิง ปภาวรินท์ อรุณไพร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขาดสอบ
611 เด็กชาย ปราชญาการ มาตบุรมย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขาดสอบ


