
สนามสอบ: โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ นามสกุล สถานศึกษา วิชาท่ี 1 วิชาท่ี 2

1 V4102995 กชกร สิงห์แก้ว โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
2 V4704290 กชพร หาเมืองกลาง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
3 V4102571 กนกนิภา พลชาลี โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ชีววิทยา ฟิสิกส์
4 V4102306 กนกพงศ์ เสริมสิริสุข โรงเรียนปัญจดี ชีววิทยา
5 V4100920 กนกพร อินเคน โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ชีววิทยา
6 V4103991 กนกพร โชคสวัสด์ิ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา
7 V4100770 กนกรัตน์ เฮ้าประมงค์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
8 V4103481 กนกวรรณ เต่าทอง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา
9 V4103565 กนกวรรณ นาโพธ์ิ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
10 V4103973 กนกอร ช านาญ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
11 V4400590 กนิษฐา คามตะสีลา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา เคมี
12 V4103861 กนิษฐา สุขันธ์ุ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ชีววิทยา
13 V4102221 กมลลักษณ์ ผือโย โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา
14 V4103666 กมลวรรณ ฝาชัยภูมิ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
15 V4104217 กรกช สิงหกัมพล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา เคมี
16 V4101866 กรรณิกา สีหานู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
17 V4102532 กรรณิกา บ ารุงชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา
18 V4103279 กฤตพร ชมนาัวง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา
19 V4101166 กฤติพงศ์ พ่วงสวาด โรงเรียนปัญจดี ชีววิทยา
20 V4403404 กฤษณชัย ดวงมนตรี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา เคมี
21 V4101565 กวินธิดา ไตรสูงเนิน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา
22 V4401142 กษิด์ิเดช สารฤทธ์ิ โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา เคมี
23 V4402361 กษิดิศ เดชยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ เคมี
24 V4503577 ก้องกฤษดากร สิมช้า โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ฟิสิกส์
25 V4400876 ก้องภพ เอกปรีดา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา เคมี
26 V4100812 กัญญาณัฐ ทองทาย โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา ฟิสิกส์
27 V4100475 กัญญาภัฐ ไพราม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา
28 V4100670 กัญญารัตน์ ข าบุรี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา
29 V4103456 กัญญารัตน์ วังทอง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา เคมี
30 V4103407 กัญญาลักษณ์ ณ หนองคาย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา เคมี
31 V4103597 กัญญาวีร์ สุโทวา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา
32 V4100473 กัณฐกา รักถาวร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา
33 V4404831 กันต์กนิษฐ์ วรรณกิจ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา เคมี
34 V4100364 กัลยกร ภิรมย์ชม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา เคมี
35 V4404092 กัลย์สุดา ค าหงษ์ษา โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เคมี
36 V4104152 กาติมา แพงสุดศรี โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา
37 V4400492 กานดา กันชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา เคมี
38 V4403770 กานต์ธัช ภักติยานุวรรตน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา เคมี
39 V4503856 กานต์พิชชา รวิพรรณไพบูลย์ โรงเรียนภูเขียว ฟิสิกส์
40 V4102908 กิตติชัย สิกุลจ้อย โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา
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41 V4403392 กิตตินันท์ กระบ่ีศรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา เคมี
42 V4102509 กิตติภูมิ วาบสูงเนิน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา เคมี
43 V4105100 กิตติยา จ าปามูล โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา ฟิสิกส์
44 V4103501 กิตติยาณี นุชภิเรนทร์ โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา ฟิสิกส์
45 V4400866 กีรติกา ชัยประสิทธ์ิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ เคมี
46 V4402139 กุลธิดา ประทุมเกษ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ชีววิทยา เคมี
47 V4103013 กุลธิดา คามตะสีลา โรงเรียนคอนสวรรค์ ชีววิทยา
48 V4403656 กุลธิดา กลางวงค์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา เคมี
49 V4702318 กุลนันท์ ค านกขุ้ม โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม คอมพิวเตอร์
50 V4101837 เกษฎาพร อ้อชัยภูมิ อ้อชัยภูมิ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ชีววิทยา
51 V4103672 เกษไพลิน นกชัยภูมิ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
52 V4703260 เกษมณี งามภูเขียว โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม คอมพิวเตอร์
53 V4100617 แก้วเจ้าจอม คงยืน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา
54 V4200091 ขวัญจิรา ชนะจอก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ชีววิทยา เคมี
55 V4103682 ข้ามฟ้า นาสุริวงค์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
56 V4300462 เขมจิรา แท่นมาก โรงเรียนสตรีชัยภูมิ เคมี
57 V4104012 คณพศ แทนสันเทียะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
58 V4103417 จริญญา ฤาชา โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา
59 V4702379 จันทร์จิรา ฦาชา โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม คอมพิวเตอร์
60 V4100187 จิดาภา บุญโท โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา
61 V4100559 จิตลดา พยุงศักด์ิวิจิตร โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ชีววิทยา
62 V4103414 จิรนันท์ ชานนท์เมือง โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา
63 V4102189 จิรนัย เจริญสุข โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา
64 V4103520 จิรพงศ์ ก่อบุญ โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา ฟิสิกส์
65 V4103499 จิรภิญญา ฤาชา โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ชีววิทยา
66 V4400776 จิรัชญา ประพรม โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชีววิทยา เคมี
67 V4100981 จิรัชญา ชัยยุทธ โรงเรียนปัญจดี ชีววิทยา
68 V4101087 จิรัชญา หิรัญเกิด โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา เคมี
69 V4101747 จิรัชญา มิตร์มาก โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
70 V4401484 จิรัชยา สงมูลนาค โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เคมี
71 V4102501 จีรนันท์ เลิศขามป้อม โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ชีววิทยา
72 V4104442 จีรนันท์ ชัยวงศ์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ชีววิทยา เคมี
73 V4103374 จุฑามาศ เหมือนหม่ัน โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
74 V4104474 จุฑามาศ จิตบรรจง โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา
75 V4102656 จุฑารัตน์ โพธ์ินาฝาย โรงเรียนปัญจดี ชีววิทยา
76 V4403107 จุฬาลัษณ์ เคนศรี โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ชีววิทยา เคมี
77 V4402640 เจตนิพัทธ์ วานิชย์สกุล โรงเรียนปัญจดี เคมี
78 V4103643 เจตนิพัทธ์ มาลัย โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา
79 V4103482 ฉัตรฤทัย ฦๅชา โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา
80 V4404034 ชญาณิศา พิสิฐปภา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เคมี
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81 V4105046 ชญาดา พรประสิทธ์ิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา
82 V4100537 ชญานิน จ าเริญสุข โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา เคมี
83 V4101232 ชญานิศ มาพัวะ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา เคมี
84 V4403468 ชญาภา คูสว่างศรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา เคมี
85 V4101896 ชนกนันท์ น้อยปัญญา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
86 V4103542 ชนกนันท์ โชคเฉลิม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา
87 V4104433 ชนะภูมิ โคกม่วง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา ฟิสิกส์
88 V4101023 ชนัญญา สุนทรเพราะ โรงเรียนปัญจดี ชีววิทยา
89 V4103314 ชนัญทกานต์ ชนสูงเนิน โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
90 V4102026 ชนากานต์ บ้านเมือง โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา
91 V1101105 ชนาพร วงศ์แก้ว โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา
92 V4604197 ชนาภา อ้ึงปรียวัฒน์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฟิสิกส์
93 V4404071 ชนิภรณ์ ครุฑกรานต์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เคมี
94 V4104387 ชนิษฐา ตุงชีพ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
95 V4402037 ชมพูนุท ทองมหา โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม เคมี
96 V4103359 ชยาสิทธ์ิ เจนชัย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา
97 V4101030 ชลชาติ จานแสน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา
98 V4101759 ชลธิชา หลงสอน โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
99 V4102199 ชลธิชา สุกาวงศ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา
100 V4103461 ชลนิชา ศรีหาบุญทัน โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา ฟิสิกส์
101 V4101611 ชลษา กิจหิรัญวงศ์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ชีววิทยา
102 V4703728 ชวกร พงษ์พันธ์ุสง่า โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คอมพิวเตอร์
103 V4103705 ชัชฎาภรณ์ หม่ันทองเพชร โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา
104 V4100707 ชัญญ์ทิศา หอมเหล็ก โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา เคมี
105 V4101926 ชุติกาญจน์ ออกแดง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา เคมี
106 V4103693 ชุติญา ชัยมีเขียว โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา เคมี
107 V4700860 ชุติพนธ์ ผลจันทร์ โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
108 V4100496 ชุติมา งามพลกรัง โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ชีววิทยา เคมี
109 V4403709 ชุติมา พวงบุบผา โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา เคมี
110 V4104338 โชฏิการ สุรสิทธ์ิ โรงเรียนปัญจดี ชีววิทยา
111 V4101165 ไชยวัฒน์ สังข์เจริญวัฒน์ โรงเรียนปัญจดี ชีววิทยา
112 V4103477 ญาณกร เพ็งพูน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา
113 V4103059 ญาณนันท์ ดวงโกสุม โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
114 V4502853 ฐานธนินพ์ เหล่าสินชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา ฟิสิกส์
115 V4602253 ฐาปกรณ์ ไชยธานี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ฟิสิกส์
116 V4401433 ฐาปนี ปะหุสี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เคมี
117 V4103346 ฐิติกานต์ แคว้นชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา
118 V4100551 ฐิติกานต์ เวชสวรรค์ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา
119 V4400117 ฐิติพร มังส้ัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา เคมี
120 V4402886 ฐิติมา สุวรรณโค โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เคมี
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121 V4102896 ฐิติวรดา อุทัยฉาย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา
122 V4103773 ฑิฆัมพร สังสีแก้ว โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา
123 V4100401 ณฐพร จันโทศรี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา เคมี
124 V4400253 ณฐพร แคนเภาว์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ เคมี
125 V4400766 ณฐลักษณ์ เพียรชัยภูมิ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เคมี
126 V4603899 ณปพกฤต ปัตตาโพ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ฟิสิกส์
127 V4103403 ณรงค์ฤทธ์ิ ตะก่ิมนอก โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา
128 V4103272 ณัชชา ศิริคุณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา ฟิสิกส์
129 V4403929 ณัชชา สิทธินันท์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา เคมี
130 V4100336 ณัฎฐธิดา เคล้ากระโทก โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
131 V4401255 ณัฏฐณิชา พร้อมสันเทียะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา เคมี
132 V4102336 ณัฏฐธิดา ศุภวัฒน์ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา เคมี
133 V4404960 ณัฏฐธิดา สมศรีแสง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เคมี
134 V4403982 ณัฏฐาพร ประจวบสุข โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เคมี
135 V4102947 ณัฐกมล สังกะ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
136 V4101147 ณัฐกฤตา หิรัญวรรณ โรงเรียนปัญจดี ชีววิทยา
137 V4102274 ณัฐกฤตา แน่นอุดม โรงเรียนปัญจดี ชีววิทยา
138 V4103485 ณัฐกานต์มณี สุริยาวงษ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา เคมี
139 V4404625 ณัฐญาภรณ์ วิเศษชาติ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา เคมี
140 V4104469 ณัฐณิชา พุทธาศรี โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา ฟิสิกส์
141 V4704189 ณัฐทพงษ์ สุขสวัสด์ิ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม คอมพิวเตอร์
142 V4101027 ณัฐธยาน์ สวยสม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา
143 V4100549 ณัฐธิดา ศรีวิชัย โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา
144 V4103601 ณัฐธิดา ปักกังเวสัง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา
145 V4104247 ณัฐธิดา น้อยลา โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา
146 V4401302 ณัฐนนท์ อาชีวกุลมาศ โรงเรียนปัญจดี ชีววิทยา เคมี
147 V4404068 ณัฐนรี อุณาศรี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เคมี
148 V4603402 ณัฐนรี เลไธสง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฟิสิกส์
149 V4102025 ณัฐพร ดิษฐจร โรงเรียนปัญจดี ชีววิทยา
150 V4100736 ณัฐพร เล็ดมะ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา
151 V4401493 ณัฐพล เจริญพล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เคมี
152 V4104494 ณัฐริญา คุรุวงษ์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
153 V4100344 ณัฐวดี จันทะพัด โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ชีววิทยา
154 V4104595 ณัฐวดี ชูสกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา
155 V4103602 ณัฐวรา โพธ์ิแจ่ม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา
156 V4100191 ณัฐวลัย ลินี โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ชีววิทยา
157 V4404489 ณัฐวิภา อุระเพ็ญ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา เคมี
158 V4104451 ณัฐวุฒิ ศิลปชีวสันติ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
159 V4103487 ณิชกมล พ่ึงบ้านเกาะ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา
160 V4601185 ณิชกานต์ โชคสวัสด์ิ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ฟิสิกส์
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161 V4401287 ณิชชาอร ไพรศรี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เคมี
162 V4102064 ณิชนันท์ รัตนอนันต์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา
163 V4403253 ณิชากร นนทะน า โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เคมี
164 V4400230 ดนัย สาริมา โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เคมี
165 V4101885 ดวงแก้วมณีรัตน์ เอ๋ียวสกุล โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา เคมี
166 V4403797 ดาริกา กรรมสิทธ์ิ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา เคมี
167 V4102604 ดาวอัจฉรา ลานดลธรรม โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา
168 V4102638 ติณณภพ ดิเรกโภค โรงเรียนปัญจดี ชีววิทยา
169 V4402794 ทวีศักด์ิ ภักดี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เคมี
170 V4601064 ทักษพร คุ้มไพร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฟิสิกส์
171 V4404508 ทินภัทร โพธิสาจันทร์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เคมี
172 V4703009 ธนกฤต จัตุนวรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ คอมพิวเตอร์
173 V4403108 ธนเกียรติ พันธ์ผาติสว่าง โรงเรียนภูเขียว เคมี
174 V4103488 ธนชิต วรวงษ์ โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา
175 V4404051 ธนโชติ เครือสังข์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เคมี
176 V4103188 ธนดล แซงภูเขียว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา เคมี
177 V4605101 ธนดล ทวีชีพ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา ฟิสิกส์
178 V4404135 ธนพร ซ่ือสัตย์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ เคมี
179 V4403857 ธนพร งามภูเขียว โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เคมี
180 V4103480 ธนภัทร ทางชัยภูมิ โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา
181 V4404025 ธนภัทร สมานชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เคมี
182 V4704318 ธนภัทร สมทิพย์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คอมพิวเตอร์
183 V4402030 ธนภัทร บุญชัย บุญชัย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา เคมี
184 V4401840 ธนมน ไตรณรงค์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา เคมี
185 V4701111 ธนวรรธ ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คอมพิวเตอร์
186 V4602851 ธนวัฒน์ จันทรกุลกิจ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา ฟิสิกส์
187 V4103116 ธนวัฒน์ แคะนาค โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา
188 V4103469 ธนวัต จันทร์เสม โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา
189 V4101169 ธนัชชา แย้มเสมอ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา
190 V4404047 ธนัชชา เริงสุข โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เคมี
191 V4104045 ธนัญญา ระวิโรจน์ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา ฟิสิกส์
192 V4100810 ธนาคิม พลไธสง โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา เคมี
193 V4102839 ธนาธิป อินทรสินธ์ุ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา เคมี
194 V4103521 ธนิสร หิรัญค า โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา
195 V4504479 ธนุพสิษฐ์ ชัยบุรัมย์ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ฟิสิกส์
196 V4104360 ธมลวรรณ น้อยลา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
197 V4103514 ธวัลรัตน์ ธรรมกุล โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา
198 V4101614 ธัญชนก ชูวังวัด โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ชีววิทยา
199 V4405031 ธัญญรัตน์ ค าชัย โรงเรียนภูเขียว เคมี
200 V4100655 ธัญญรัตน์ ภัทรพันธ์ุกุล โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
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201 V4103655 ธัญญาฤทธ์ิ ด้วงพร้อม โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา ชีววิทยา
202 V4104006 ธัญญาลักษณ์ ประจงค้า โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา เคมี
203 V4102283 ธัญลักษณ์ จันทสังข์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา
204 V4103066 ธันญานี ดิเรกศรี โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา
205 V4100795 ธันวัฒน์ พาผล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา เคมี
206 V4104063 ธารดา ทองจ ารูญ โรงเรียนคอนสวรรค์ ชีววิทยา
207 V4103380 ธารารัตน์ เข่ืองสถุ่ง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา เคมี
208 V4100529 ธาวินี คงกันกง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา เคมี
209 V4504712 ธิญาดา จันดิษ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ฟิสิกส์
210 V4100189 ธิดากานต์ ค าปัญญา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา เคมี
211 V4404065 ธิดารัตน์ ดีจานเหนือ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เคมี
212 V4500816 ธิติยากร สอนโกษา โรงเรียนภูเขียว ฟิสิกส์
213 V4101081 ธิศญ์ชนก ประภาสะโนบล โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา ฟิสิกส์
214 V4101218 ธีตาญาดา บาลี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
215 V4104511 ธีรนันท์ ย้ิมสงบ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา
216 V4101997 ธีรภัทร์ เวียงชัยภูมิ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา เคมี
217 V4400646 ธีรวัฒน์ มโนธรรม โรงเรียนปัญจดี เคมี
218 V4103862 ธีระภัทร เต็มวงษ์ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ชีววิทยา
219 V4403267 เธียรวิชญ์ จรูญพันธั์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา เคมี
220 V4403750 นทีทร ปานทอง โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา เคมี
221 V4101167 นนทพัทธ์ ภักดีสาร โรงเรียนปัญจดี ชีววิทยา
222 V4103502 นนลนีย์  มาทวงษ์ โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา เคมี
223 V4702884 นพพล ครองหนองแดง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คอมพิวเตอร์
224 V4300286 นภกานต์ นาใจกล้า โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เคมี
225 V4604001 นภณัฐ ทาจันทร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฟิสิกส์
226 V4403472 นภัสกรณ์ เวียงชัยภูมิ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา เคมี
227 V4103473 นภัสวรรณ จิตขจร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา
228 V4201946 นรบดี ต้ังประเสริฐวงศ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา ฟิสิกส์
229 V4702328 นริศรา ชูสิงห์ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม คอมพิวเตอร์
230 V4103692 นฤมน กิจพิมาย โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ชีววิทยา
231 V4103236 นวพร กรุสวนสมบัติ โรงเรียนมารีย์วิทยา ชีววิทยา
232 V4104567 นันทิพร จันพิม โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ชีววิทยา
233 V4103764 นันทิยา ศรีลาเคน โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา
234 V4403839 นันทิยา ธัญญะ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา เคมี
235 V4100374 นันธพร วังหาร โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ชีววิทยา
236 V4403193 นิชาภา ค่ายชัยภูมิ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เคมี
237 V4102240 นิตติยา มนเทียน โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
238 V4400814 นิติพร มูลประสิทธ์ิ โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา เคมี
239 V4102911 นิษฐเนตร์ เทียไธสง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา
240 V4103663 เนตรณทิพย์ เสนชัย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
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241 V4402097 บวรลักษณ์ ฦาชา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา เคมี
242 V4102006 บัวชมพู บริสุทธ์ิ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ชีววิทยา
243 V4102362 บุญญาลักษณ์ เสาเวียง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา
244 V4102376 บุญยกร ประทุมชาติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา เคมี
245 V4402388 บุญยวีร์ แสงเดือน โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา เคมี
246 V4203510 บุณยานุช น่ิมพิลา โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา เคมี
247 V4102949 บุรินทร์ สอนอินต๊ะ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ชีววิทยา
248 V4400672 บุษกร เอ้ือเฟัือ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ เคมี
249 V4401380 บูรพา ก้านโคกสูง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เคมี
250 V4100283 เบญจมาศ คะสุวรรณ์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
251 V4400623 เบญจมาศ วิรันทนา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เคมี
252 V4403382 เบญจวรรณ วิรันทนา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เคมี
253 V4403528 เบญจวรรณ ประกอบ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา เคมี
254 V4100484 เบญญาภา มัททวีวงศ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา เคมี
255 V4102866 เบญญาภา รุ่งรัตนกิจ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา
256 V4103536 เบญญาภา แสนวา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
257 V4103847 ปฏิพัทธ์ิ ตันเจริญคีรี โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา
258 V4104312 ปฏิมากร วงธานี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา ฟิสิกส์
259 V4100348 ปฐมวรรณ ต้านกลางดอน โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
260 V4100953 ปณชัย จอสูงเนิน โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา ฟิสิกส์
261 V4103459 ปณิดา ไชยศิลา โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา ฟิสิกส์
262 V4101076 ปณิตตรา ตาปราบ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา
263 V4102540 ปนัดดา ธัญญกสิกล โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา
264 V4101467 ปภาดา จันทนนท์ โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา เคมี
265 V4100591 ประภัสรา แก้วกา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา ฟิสิกส์
266 V4102301 ประมวล หงษ์พิมพ์ โรงเรียนปัญจดี ชีววิทยา
267 V4400463 ปรัชญา ยอดนครจง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ เคมี
268 V4102094 ปรานปริยา ประจันนวล โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ชีววิทยา
269 V4402270 ปรายฟ้า แต่งเมือง โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา เคมี
270 V4100461 ปริญญปัญญ์ธิดา เถาดี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา เคมี
271 V4402964 ปริมมาดา สุพันดี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา เคมี
272 V4102541 ปรียากร ขันเขียว โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา
273 V4702320 ปรียาพร ศิริแสน โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม คอมพิวเตอร์
274 V4403145 ปรียาวีณา พองชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา เคมี
275 V4103292 ปวรารัตน์ จตุรานนท์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา เคมี
276 V4100265 ปวริศา ด่ืมโชค โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
277 V4100480 ปวริศา เบ้าลี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา
278 V4402979 ปวริศา ชาลีวงษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ เคมี
279 V4403373 ปะกะตัง ชัยจักร โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เคมี
280 V4103641 ปัฐพี ศรีสองคอน โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา
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281 V4703978 ปัณณธร เพียนอก โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คอมพิวเตอร์
282 V4402644 ปาจรีย์ สุวรรณ์ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เคมี
283 V4605117 ปาณิศา เผือกทอง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ฟิสิกส์
284 V4101603 ปานระพี ดวงโกสุม โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา เคมี
285 V4104067 ปารวี สุขสวัสด์ิ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ชีววิทยา
286 V4103342 ปาริชาติ จะเลียบล า โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา
287 V4100419 ปาลิตา พันธ์ุสง่า โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา
288 V4103148 ปิยธิดา พวกแก้ว โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา
289 V4103947 ปิยรัตน์ ชัยพิมล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ชีววิทยา
290 V4100188 ปิยวรรณ พูนประสิทธ์ิ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ชีววิทยา
291 V4104054 ปิยะฉัตร ตะวิสุทธ์ิ โรงเรียนคอนสวรรค์ ชีววิทยา
292 V4100603 ปิยะดา ขจรวงษ์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ชีววิทยา
293 V4100645 ปียดา จ าปาแก้ว โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
294 V4403125 ปุญญ์ณิศา บ ารุงพิพัฒนพร โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา เคมี
295 V4503685 ปุญญพัฒน์ วัฒนก้านตง โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ฟิสิกส์
296 V4105007 ปุณณภพ เทียนสันเทียะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
297 V4400817 ปุณยวีร์ พิริยะตระกูล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เคมี
298 V4104026 ปุรเชษฐ์ ศรีสนิท โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา ฟิสิกส์
299 V4103401 เปมิกา ผดุงจิตร โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา เคมี
300 V4103500 ผดุงเกียรติ ต้ังศิริไพบูลย์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา ฟิสิกส์
301 V4604523 พงษ์ธนาธร นามวาสน์ โรงเรียนภูเขียว ฟิสิกส์
302 V4100983 พชรรัตน์ หนูคาบแก้ว โรงเรียนปัญจดี ชีววิทยา
303 V4700477 พณิฐพิชา เทพทอง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คอมพิวเตอร์
304 V4101266 พรชนก ชุ่มเมืองเย็น โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
305 V4702303 พรชิตา เหล่าพิพัฒน์ตระกูล โรงเรียนปัญจดี คอมพิวเตอร์
306 V4104424 พรพรรษา เสนาจันทร์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา เคมี
307 V4304320 พรรณพร เสนาจันทร์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา เคมี
308 V4403458 พรรณพิมุข บุญประภาศรี โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา เคมี
309 V4404586 พรสุดา แพงมา โรงเรียนสระพังวิทยาคม เคมี
310 V4104221 พลอยไพลิน ชมภูวิเศษ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ชีววิทยา
311 V4102769 พลอยภิญโญ ภิญโญศักด์ิ โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา
312 V4100404 พสธร ภักติยานุวรรตน์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชีววิทยา เคมี
313 V4401378 พสิษฐ์ ไตรทานพิสิฐกุล โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชีววิทยา เคมี
314 V4402812 พสิษฐ์ ภู่เนาวรัตน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เคมี
315 V4504592 พัชร์ ภัทรพงศ์สินธ์ุ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา ฟิสิกส์
316 V4100067 พัชรพร ทองทาย โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา เคมี
317 V4403555 พัชรพร ภักดี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เคมี
318 V4102035 พัชราพร ฝาไธสง โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ชีววิทยา
319 V4404174 พัชราภรณ์ จุมพล โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เคมี
320 V4100465 พัชรินทร์ มูลประสิทธ์ิ โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา ฟิสิกส์
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321 V4101304 พัชรินทร์ ภัทรพันธ์ุกุล โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
322 V4103863 พัชรินทร์ กุลด้วง โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ชีววิทยา
323 V4102110 พัทธ์ธีรา สวัสดี โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ชีววิทยา
324 V4302902 พัทธนันท์ ไกรอ่อน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา เคมี
325 V4100674 พัทธภรณ์ ทูลพุทธา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา
326 V4402310 พันธษา พูนจัตุรัส โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เคมี
327 V4103842 พันธ์ุนุชิต หม่ืนปัดชา โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา
328 V4101223 พิชชภา จ านงค์ไทย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา
329 V4100675 พิชชา เพชรวิเศษ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
330 V4503990 พิชชากร อินทร์วงษ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา ฟิสิกส์
331 V4401511 พิชชาพร วงศ์ไพร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา เคมี
332 V4102011 พิชชาภา งอกนาวัง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา เคมี
333 V4102169 พิชญธิดา ราชคม โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ชีววิทยา
334 V4103631 พิชญ์สินี ขาวทอง โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา
335 V4400656 พิชญาดา รักษาชนม์ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เคมี
336 V4403774 พิชญาดา พลดงนอก โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา เคมี
337 V4100342 พิชญาภา บอนขุนทด โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ชีววิทยา
338 V4102694 พิชญาภา ค าบุญเรือง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา เคมี
339 V4404037 พิชเยศ ผดุงโชค โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา เคมี
340 V4103370 พิทักพงษ์ พงษ์ชัยภูมิ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา
341 V4104317 พิพัฒน์พงศ์ งอกนาวัง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
342 V4400940 พิมพ์ชนก บ าเหน็จพันธ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา เคมี
343 V4101529 พิมพ์ณภัทร เหิกขุนทด โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา ฟิสิกส์
344 V4400945 พิมพ์ทอง สร้อยจรุง โรงเรียนภูเขียว เคมี
345 V4103831 พิมพ์นิภา รักอาชา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ชีววิทยา
346 V4403180 พิมพ์พร มงคลพงษ์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา เคมี
347 V4102304 พิมพ์มาดา ขันชัยภูมิ โรงเรียนปัญจดี ชีววิทยา
348 V4401367 พิมพมาดา เอกกุล โรงเรียนปัญจดี เคมี
349 V4402220 พิมพ์อร ล้วนหิรัญ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ เคมี
350 V4302061 พิมพิไล โมงไธสง โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม เคมี
351 V4100772 พิมลรัตน์ คงสามหมอ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
352 V4401269 พิยะดา โคจ านงค์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เคมี
353 V4104406 พิริสา อุ่นกลาง โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา
354 V4104222 พิสิษญ์ ค ายง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา เคมี
355 V4103986 พีรดนย์ ทรงศรีชัยนันท์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา ฟิสิกส์
356 V4101853 พีรพล สังวาลย์ค า โรงเรียนสระพังวิทยาคม ชีววิทยา
357 V4103909 พีรพัฒน์ พงษ์จันทร์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา ฟิสิกส์
358 V4201415 พีรภัทร วิโรจน์ศิรศักด์ิ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชีววิทยา ฟิสิกส์
359 V4101679 พีรวิชญ์ คงฉนวน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา
360 V4104293 พุทธรักษ์ เพียรไทยสงค์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
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361 V4100011 เพชรสวัสด์ิ ชมชู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ชีววิทยา
362 V4403592 เพ็ญนภา หาญแท้ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม เคมี
363 V4104215 เพรียวพิศ เหง้ากอก โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา
364 V4401455 แพนวรี สิทธิโคตร โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เคมี
365 V4400933 แพรริสา บ าเหน็จพันธ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา เคมี
366 V4402232 แพรวพรรณ สิงห์โนนตาด โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา เคมี
367 V4103912 แพรวพิชชา พิชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา
368 V4103399 แพรวา แสนวงค์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
369 V4104170 ฟาริดา เครือเนียม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา
370 V4105002 ฟาริดาย์ สีวาที โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา
371 V4400862 ภชนก สุวัฒนรัตน์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ เคมี
372 V4102315 ภรณ์ชนก อารยะจันทรจิตร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา เคมี
373 V4100468 ภวรัญชน์ บุญเสนา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา
374 V4103623 ภัคพล โพธินันท์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา เคมี
375 V4103668 ภัควรินทร์ พรหมฤทธ์ิ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
376 V4401244 ภัชฎาพร ทองดีนอก โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เคมี
377 V4104881 ภัฑรจิรา เหล็กกล้า โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา เคมี
378 V4101278 ภัทรธิดา นวชาติ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ชีววิทยา เคมี
379 V4101012 ภัทรธิดา บุญชาติ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา เคมี
380 V4102568 ภัทรนันท์ นราพล โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ชีววิทยา ฟิสิกส์
381 V4702264 ภัทรภูมิ จ าเริญสุข โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
382 V4403146 ภัทรวดี สร้อยสูงเนิน โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เคมี
383 V4603462 ภัทรวดี ธรรมสูงเนิน โรงเรียนภูเขียว ฟิสิกส์
384 V4103582 ภัทริดา อ าจันดา โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา
385 V4104468 ภัทริดา จวบบุญ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
386 V4404834 ภาณุพงษ์ วรรณศรี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เคมี
387 V4400626 ภานุวัฒน์ ฟังเพราะ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เคมี
388 V4101312 ภานุวัฒน์ กล้าประจันทร์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ชีววิทยา
389 V4100479 ภิญญาพัชญ์ ม่ังมี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา
390 V4703415 ภูตะวัน แซ่ล้ี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คอมพิวเตอร์
391 V4403141 ภูมินทร์ ชินแสง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา เคมี
392 V4102643 ภูมิรพี มีแสง โรงเรียนปัญจดี ชีววิทยา
393 V4502820 ภูมิสิทธ์ิ ฦาชา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา ฟิสิกส์
394 V4604147 ภูริทัต ไกยวงค์ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ฟิสิกส์
395 V4101099 ภูริภัทร สาชะรุง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
396 V4103330 มณฑิรา บัวค า โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา
397 V4103783 มณีรัตน์ เอชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา
398 V4101728 มนชนก ชาลี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
399 V4402326 มนฑกานต์ โงมขุนทด โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ชีววิทยา เคมี
400 V4103474 มนตรา ลาภทวี โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา ฟิสิกส์
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401 V4100285 มนัสนันท์ ภาคมะฤค โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
402 V4102340 มนัสนันท์ ขันอาษา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา เคมี
403 V4103099 มนัสนันท์ แกมทลทับ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
404 V4403997 มนัสนันท์ มณีวรรณ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ เคมี
405 V4703636 มนัสวี ม่ันหาญ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คอมพิวเตอร์
406 V4400174 มหาสมุทร ราวกลาง โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เคมี
407 V4102530 มิลณาดา นารินทร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา เคมี
408 V4100934 มุธิตา นานาวัน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา
409 V4104249 เมธาวี ปลัดสังข์ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา
410 V4103243 โมฑกาญจน์ ล าเภา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา
411 V4100352 โยษิตา จันทร์เรศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
412 V4104337 รชต โง้วศิลปศาสตร์ โรงเรียนปัญจดี ชีววิทยา
413 V4201887 รภัสกุล วรรนิวาส โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
414 V4103011 รริดา สมัตถะ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา
415 V4102451 รรินทร์พร ประทุมวงศ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา
416 V4500369 ระพีพรรณ ปัญญากุล โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ฟิสิกส์
417 V4104053 รัชดาวรรณ แก้วโนนตุ่น โรงเรียนคอนสวรรค์ ชีววิทยา
418 V4102386 รัชนีกร ไสยาสน์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
419 V4102763 รัญญาภรณ์ สารมะโน โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา
420 V4603096 รัฐพล จันทร์มะโฮง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา ฟิสิกส์
421 V4402208 รัฐภูมิ น้อยปัญญา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เคมี
422 V4603045 รัฐภูมิ บุญเสนา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ฟิสิกส์
423 V4603104 รัฐภูมิ จันทร์มะโฮง โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ชีววิทยา ฟิสิกส์
424 V4102065 รัตเกล้า เสน่ห์หา โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ชีววิทยา
425 V4103339 รินรดา กองเกิด โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา
426 V4100074 รุ่งตะวัน ฝาชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา
427 V4100317 รุ่งตะวัน เหง่าลา โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ชีววิทยา
428 V4104498 รุ่งนภา ศิริสุกรณ์มนตรี โรงเรียนคอนสวรรค์ ชีววิทยา
429 V4103846 รุจิรดา บุญพร โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา
430 V4601767 ลภัสรดา น้อยมงคล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฟิสิกส์
431 V4404484 ลออรัตน์ เหล็กมา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา เคมี
432 V4402774 ลักษิกา อนันต์ชัยสินธ์ุ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา เคมี
433 V4100517 ลัดดาว วัศราติยานนท์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา
434 V4402549 ลัดดาวรรณ ค าโบราญ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ เคมี
435 V4702372 ลัตตวัลย์ ทาภักดี โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม คอมพิวเตอร์
436 V4102070 ลัทธพล เหล่าด้ิม โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา เคมี
437 V4102298 วชิรา เสมอไวย์ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา เคมี
438 V4103710 วณิชชา วงศ์น้ านอง โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา
439 V4100020 วนัชพร ชาวนาฮี โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ชีววิทยา
440 V4100958 วนัญญา พงษ์สระพัง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
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441 V4504195 วรกมล ท้องโคกสูง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฟิสิกส์
442 V4403467 วรรณชนกนาถ ชาติชนะ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ เคมี
443 V4400137 วรรณนิชา เรืองขจร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา เคมี
444 V4102057 วรรณิษา บุญค า โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ชีววิทยา
445 V4500367 วรรวิสา สืบส าราญ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ฟิสิกส์
446 V4101593 วรรวิสา วงษ์ลา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา เคมี
447 V4403531 วรันธร กระบ่ีศรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา เคมี
448 V4104454 วรายุทธ อองมา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
449 V4102322 วรินทร ชนะศักด์ิ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา เคมี
450 V4400120 วริศรา ท้วมดี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา เคมี
451 V4603734 วริศรา สมนาแซง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา ฟิสิกส์
452 V4602484 วริษฐา ศรีนวกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ชีววิทยา ฟิสิกส์
453 V4100196 วัชรพงษ์ โคตะแก่นทราย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา
454 V4103316 วัชรพงษ์ ทานอก โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา
455 V4602228 วัชรากร อ่อนสุวรรณ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ฟิสิกส์
456 V4102290 วัลวรี ค าศรี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
457 V4100756 วาณิกา หาญชนะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา
458 V4103766 วาทินี บัวสระ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา
459 V4100476 วาสนา กลมเกล้ียง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา
460 V4103494 วิชญาดา พลอยประเสริฐ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา
461 V4300951 วิมลสิริ ประภากรแก้วรัตน์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา เคมี
462 V4102822 วิยฉัตร ดวงจิตร โรงเรียนคอนสวรรค์ ชีววิทยา
463 V4602067 วิรัลพัชร ธรรมมุลตรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฟิสิกส์
464 V4403539 วิราวรรณ ทัดทาน โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เคมี
465 V4104693 วิลาวัณย์ หูชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา เคมี
466 V4401271 วีรวิชญ์ วิภาพุฒิเศรษฐ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา เคมี
467 V4103518 วีรอร สันติเมทนีดล โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา
468 V4104299 วีรานุกูล ชาติชนะ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา เคมี
469 V4101088 วุฒิชัย ถ่ินชีลอง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา เคมี
470 V4103914 ศดานันท์ พิจิตร โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
471 V4103642 ศรรักษ์ ศรีจารย์ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา
472 V4601360 ศรัญญา วาปีเค โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ฟิสิกส์
473 V4104218 ศรัณย์พร แวทไธสง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
474 V4702329 ศรินทรา ฤาชา โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม คอมพิวเตอร์
475 V4403604 ศศิกานต์ กองทรัพย์ โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา เคมี
476 V4103708 ศศิธร ดารากรณ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา เคมี
477 V4101466 ศศิวิมล ม่นจะบก โรงเรียนปัญจดี ชีววิทยา เคมี
478 V4402770 ศศิวิมล ต้ังภูมิ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา เคมี
479 V4402460 ศิรพัศ พลมณี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ เคมี
480 V4101163 ศิรภัทร ทองสกุล โรงเรียนปัญจดี ชีววิทยา
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481 V4103630 ศิรภัสสร เติมพงษ์ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา
482 V4403554 ศิริกัญญา รักษาพล โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เคมี
483 V4102849 ศิริกัญญา ช านาญกุล โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ชีววิทยา เคมี
484 V4103340 ศิริกาญจน์ ตันติวัฒน์ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา
485 V4103423 ศิริญากร คูสว่างศรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา เคมี
486 V4203257 ศิรินภา แซ่ก้ี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
487 V4104481 ศิริพร และภูเขียว โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา ฟิสิกส์
488 V4401303 ศิริพิชญ์ ชัยบุตร โรงเรียนปัญจดี ชีววิทยา เคมี
489 V4103844 ศิริภัทร ดวงสุพันธ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา
490 V4102085 ศิริภัสสร ป้อมสุวรรณ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ชีววิทยา
491 V4100944 ศิริมา แทนสันเทียะ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา เคมี
492 V4101889 ศิริลักษณ์ เงินงอก โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ชีววิทยา
493 V4101682 ศิริวรรณ สะเดา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
494 V4103523 ศิริวรรณ ค าภูมี โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา
495 V4104259 ศุพัชริญา ฦๅชา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ชีววิทยา
496 V4402218 ศุภธวดี หงษ์ไทย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา เคมี
497 V4302171 ศุภศาสตร์ อาจนงค์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เคมี
498 V4103216 ศุภสิริ เก้ือกูล โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
499 V4203466 ศุภัชญา เลิศขามป้อม โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา ฟิสิกส์
500 V4104295 ศุภากร ศรีวิลัย โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา
501 V4100514 ศุภิศรา สิงห์จันทบุตร โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา
502 V4104449 เศรษฐวุธ ขวาไทย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
503 V4400568 สกุลรักษ์  ดวงดารา โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร เคมี
504 V4102772 สมัชญา โอบอ้อม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา
505 V4103512 สมิศรา พันธ์ผาติสว่าง โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา เคมี
506 V4400650 สรัลชนา หมอกชัย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา เคมี
507 V4101104 สโรชา แก้วปัน โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
508 V4103139 สลิลทิพย์ บัวสิม โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา ฟิสิกส์
509 V4100760 สาวิตรี เนืองนี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
510 V4701835 สิทธิพล บัวชมภู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คอมพิวเตอร์
511 V4101298 สิรภพ เจริญคุณ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา เคมี
512 V4103974 สิรสา ประสานศักด์ิ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
513 V4100467 สิริกาญดา เช้ือจ ารูญ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา
514 V4104113 สิรินรัตน ผางค า โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
515 V4103320 สิริวรรณ จันมา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
516 V4403126 สิริศักด์ิ เถิงเพ็งพันธ์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา เคมี
517 V4403935 สิรีธร ทองแย้ม โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา เคมี
518 V4400124 สิวิมล ปลิดกลาง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา เคมี
519 V4704301 สีชมภู เก่งกาจ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม คอมพิวเตอร์
520 V4102034 สุขพรรษา ฝาชัยภูมิ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ชีววิทยา
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521 V4403219 สุชาณวัทน์ ถนอมสัตย์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา เคมี
522 V4602892 สุชานันท์ ต่อพันธ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ฟิสิกส์
523 V4400849 สุชานาถ ชัยศัตรา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ เคมี
524 V4103350 สุณัฏฐา ช านาญกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ชีววิทยา
525 V4402664 สุทธิดา เสาะสายบัว โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เคมี
526 V4101477 สุธาทิวัส ต้ังใจ โรงเรียนปัญจดี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
527 V4100526 สุธาสินี ศิริภูมิ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา เคมี
528 V4101469 สุธาสินี ต้ังใจ โรงเรียนปัญจดี ชีววิทยา
529 V4402275 สุธาสินี เร่ิมสูงเนิน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ เคมี
530 V4400570 สุธิดา ลอยเมืองกลาง โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เคมี
531 V4100403 สุประวีณ์ พรมพยอม โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ชีววิทยา
532 V4101564 สุพิชฌาย์ นาครินทร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา
533 V4104121 สุพิชญดา ราคาแพง โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา
534 V4103946 สุพิชญา ฦๅชา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา
535 V4103749 สุภิญญา วิลัยปาน โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา
536 V4102660 สุรภา จงชิดกลาง โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ชีววิทยา
537 V4103729 สุระพัศ สมมะโน โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา ฟิสิกส์
538 V4402900 สุรีดา มัดจุปะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เคมี
539 V4103845 เสกสรรค์ เรียงนอก โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา
540 V4100976 เสริมศักด์ิ แก้งค า โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา เคมี
541 V4101929 โสภิตนภา โชคเหมาะ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา เคมี
542 V4101155 หิรัญนนท์ มิลินคณาพัฒน์ โรงเรียนปัญจดี ชีววิทยา
543 V4101590 อชิรวัชณ์ เตชะธนสารสมบัติ โรงเรียนปัญจดี ชีววิทยา เคมี
544 V4404471 อดิเรก มาตรวังแสง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เคมี
545 V4402190 อทิตยา ค าบุญเรือง โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ชีววิทยา เคมี
546 V4101938 อนันญา รอญยุทธ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
547 V4100073 อนุกูล จันค า โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา
548 V4601222 อนุชิต พงษ์สง่างาน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ฟิสิกส์
549 V4403987 อภิญญา ลครพล โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เคมี
550 V4403077 อภิรักษ์ สีด า โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ชีววิทยา เคมี
551 V4402915 อภิวัฒน์ ญาติสมบูรณ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา เคมี
552 V4103707 อภิวัฒน์ ดาบส โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชีววิทยา
553 V4102300 อภิวิชญ์ ทองจ ารูญ โรงเรียนปัญจดี ชีววิทยา
554 V4402840 อภิศิริ คุณปรึกษา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ เคมี
555 V4601755 อภิษฎา เหลาทอง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ฟิสิกส์
556 V4300493 อรญา ภูศรีฤทธ์ิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เคมี
557 V4102046 อรปรีญา จันบัวลา โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ชีววิทยา
558 V4203062 อรปรียา มงคลพงษ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา
559 V4404052 อรวรรณยา เรืองศรี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เคมี
560 V4101463 อริสา พุทธพิทักษ์วงษ์ โรงเรียนปัญจดี ชีววิทยา
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561 V4103385 อรุณวรรณ แสงค า โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
562 V4100004 อลิสา ทานะสุข โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ชีววิทยา
563 V4402981 อัญชิสา แก้วศรีบุตร โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา เคมี
564 V4401216 อันธิยาภัทร เตชะธนสารสมบัติ โรงเรียนปัญจดี ชีววิทยา เคมี
565 V4100185 อัษฎาภรณ์ ดาวช่วย โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ชีววิทยา
566 V4100282 อาทิตกานต์ หีบปัสสา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
567 V4103897 อาทิตติยา งามประเสริฐ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ชีววิทยา
568 V4404077 อาทิตติยา เย็นใจ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา เคมี
569 V4102520 อาทิตยา ภูจอมหิน โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ชีววิทยา
570 V4103131 อาทิตยา สิงห์ชัย โรงเรียนคอนสวรรค์ ชีววิทยา เคมี
571 V4101920 อารยา ตาคม โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชีววิทยา
572 V4401217 อาริยาพัชร เตชะธนสารสมบัติ โรงเรียนปัญจดี ชีววิทยา เคมี
573 V4403913 อิทธิ ธาตุรักษ์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เคมี
574 V4700292 อิทธิกรณ์ มีธรรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
575 V4101060 อินทัช ทนนาน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา ฟิสิกส์
576 V4100195 อินทุนิพา ขมค้ิม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชีววิทยา
577 V4102569 อิสริยะ เกล้ียงดี โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ชีววิทยา ฟิสิกส์
578 V4103465 อิสริยา วงศ์ตาพระ โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา
579 V4101210 อุดมโชค ชัยประสิทธ์ิ โรงเรียนปัญจดี ชีววิทยา
580 V4103579 เอมิกา สรวงศิริ โรงเรียนภูเขียว ชีววิทยา
581 V4601028 ไอยลิลลา ซูซูกิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฟิสิกส์
582 V4104347 ไอลดา ประยูรหาญ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชีววิทยา


