
ล าดบั  ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
001 กชกร ลิขิตมณีชัย ขอนแกน่วิทยายน
002 กนกวดี  ไตรค า มัธยมวานรนิวาส
003 กมลพรรณ ชัยวงค์วัฒน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
004 กมลวรรณา สุมามาลย์ ขอนแกน่วิทยายน
005 กมลวัฒน์ เฮงสวัสด์ิ บุรีรัมย์พิทยาคม
006 กฤติกา บุญสุข สิรินธร
007 กวินนา อินทรสังข์ ขอนแกน่วิทยายน
008 กศิเดช พันธะไชย สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (มอดินแดง)
009 กองพล จุลพูล อุดรพิทยานุกลู
010 กญัจ์หทัย รุจิระพงศ์ชัย ศรีสะเกษวิทยาลัย
011 กญัญภัค รัตนเมกลุ ขอนแกน่วิทยายน
012 กนัตพร เพชรรัตน์ ขอนแกน่วิทยายน
013 กมัปนาท เพชรค า สกลราชวิทยานุกลู
014 กลัปวีร์ บรรพโคตร ขอนแกน่วิทยายน
015 กลัยรัชต์ ช่างหล่อ ขอนแกน่วิทยายน
016 กลัยรัตน์ กิ่งแกว้ หนองเรือวิทยา
017 กาญจนา อ่องสา สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
018 กาญจนาพร มูลประเสริฐ ห้วยผ้ึงพิทยา 
019 กานต์พิชชา โพธิอ์ุดม ศรีสะเกษวิทยาลัย
020 กริวัฒน์ ขุนทิพย์ทอง บ้านไผ่
021 กลุจิรา บุญมี สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (มอดินแดง)

รายชื่อผู้เขา้แขง่ขนั Spelling Competition 
ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในมหกรรมอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร 
ประจ าป ี2556 รอบภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

วันเสาร์ที ่10 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00-12.00 น.
โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น



ล าดบั  ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
022 กลุนิภา ฟ้องเสียง สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (มอดินแดง)
023 เกณิกา แจ้งพรมมา สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (มอดินแดง)
024 เกยุรา มะโนดี ขอนแกน่วิทยายน
025 เกวลิน เทพรังศิริกลุ ขอนแกน่วิทยายน
026 เกยีรติศักด์ิ ร่ืนเทียน บ้านไผ่
027 ขวัญจิรา  ไชยค าภา ขอนแกน่วิทยายน
028 เขมนันท์ ศรีสุริยชัย ประโคนชัยพิทยาคม
029 คณิน วีระไชยานันท์ ขอนแกน่วิทยายน
030 คืนฟ้านวล นาวาบุญนิยม ขอนแกน่วิทยายน
031 จักรชัย มณีชื่น ขอนแกน่วิทยายน
032 จันทรวิมล  อารยะธรรมโสภณ ชุมแพศึกษา     
033 จิดาภา มุกดาอนันต์ สิรินธร
034 จิตตานันท์ หนุนนัด ขอนแกน่วิทยายน
035 จิตรทิวัส เปรมฤทัยรัตน์ ราชสีมาวิทยาลัย
036 จิรทีปต์ โคตะ บ้านไผ่
037 จิรภรณ์ จันดาแสง บ้านไผ่
038 จิรวรรธ สายเพชร ขอนแกน่วิทยายน
039 จิราภา เผือกพันธ์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (มอดินแดง)
040 จิราภา แผ่นทอง มัธยมวานรนิวาส
041 จิรายุส ภานนท์ ขอนแกน่วิทยายน
042 จิราวัฒน์ ต้ังวานิชกพงษ์ พังโคนวิทยาคม
043 จีระพร สภะกะ ขอนแกน่วิทยายน
044 จีระวัฒน์ เจือจันทร์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (มอดินแดง)
045 จุฑาทิพย์ ยัดไธสง ขอนแกน่วิทยายน
046 จุฑามาศ ผาดจันทร์ หนองเรือวิทยา
047 จุฬารัตน์ สุขอ้วน สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (มอดินแดง)
048 เจนจิรา  เขจร บัวขาว



ล าดบั  ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
049 เจนวิทย์ ยงรัตนกจิ ขอนแกน่วิทยายน
050 ฉัตรมณี  สิงห์ศิลา ราชประชานุเคราะห์  51 
051 ชญานิษฐ์ สีหนาท ขอนแกน่วิทยายน
052 ชนิกานต์ กติติวงศ์ตระกลู สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (มอดินแดง)
053 ชรินดา หน่อแกว้ พังโคนวิทยาคม
054 ชัชชล ทองโคกสี กลัยาณวัตร
055 ชัญญา จันปุม่ ขอนแกน่วิทยายน
056 ชัญญาพัทธ์ ใจหาญ ขอนแกน่วิทยายน
057 ชานนท์ สมะวรรธนะ อุดรพิทยานุกลู
058 ชุณหกาญจน์ จันทร์โมคา พังโคนวิทยาคม
059 โชติรส บุญพิค า ขอนแกน่วิทยายน
060 ฐิตา ไชยสัจ ศรีสะเกษวิทยาลัย
061 ณฐกาญจน์ ค าประเสริฐ กลัยาณวัตร
062 ณัชชา จิระวุฒิพงศ์ ขอนแกน่วิทยายน
063 ณัฐกานต์ ศรีราช สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (มอดินแดง)
064 ณัฐกลุ ภูเดช สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (มอดินแดง)
065 ณัฐณิชา ศรีทอนสุด ขอนแกน่วิทยายน
066 ณัฐนันท์ ส าราญวงศ์ ขอนแกน่วิทยายน
067 ณัฐนิช โกวิทย์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (มอดินแดง)
068 ณัฐนิชา ละอองแกว้ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (มอดินแดง)
069 ณัฐพล ยอดแกว้ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (มอดินแดง)
070 ณัฐภัทร ท ามาน สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
071 ณัฐรงค์  แสนวรางกลุ ประโคนชัยพิทยาคม
072 ณัฐวิภา ดอนวิจารณ์ ขอนแกน่วิทยายน
073 ณัฐวุฒิ หล่มเหลา ขอนแกน่วิทยายน
074 ณัฐสาร แสนแสง สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (มอดินแดง)
075 ดนุสรณ์ กอ่กศุล สิรินธร



ล าดบั  ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
076 ดอกแกว้ มณี พังโคนวิทยาคม
077 ดารภา ปึงเจริญกลุ บุรีรัมย์พิทยาคม
078 เตชสิทธิ ์ศิรสิทธิพ์งศ์พล ขอนแกน่วิทยายน
079 ถิรวัฒน์ มินตา ขอนแกน่วิทยายน
080 ทรงเกยีรติ ศรีนาง ขอนแกน่วิทยายน
081 ทรัพยากร ก ามเลศ อุดรพิทยานุกลู
082 ทศพร บุญประสงค์ ภูหลวงวิทยา
083 ทักษภณ โฆษิตพิพัฒน์ อุดรพิทยานุกลู
084 ทักษอร   สิงขิตร์ ชุมแพศึกษา     
085 ทัดดาว หน่อแกว้ พังโคนวิทยาคม
086 ทัตพร นาคการะสิน สิรินธร
087 ทัศนวดี ทวะชาลี ขอนแกน่วิทยายน
088 ทัศนีย์ หาแกว้ แกน่นครวิทยาลัย
089 ทัสพรรณ ภูตะโชติ แกน่นครวิทยาลัย
090 ทิพย์มณี ดิษฐเกษร สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (มอดินแดง)
091 ทิพวรรณ  จันทร์หอม ห้วยผ้ึงพิทยา 
092 ธนธรรศ โชติกลาง ราชสีมาวิทยาลัย
093 ธนภรณ์ มหาธรรม สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (มอดินแดง)
094 ธนวรรณ รักชาติ หนองหินวิทยาคม
095 ธนัช ศรีน้อย แกน่นครวิทยาลัย
096 ธนัดดา ป้องประทุม สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (มอดินแดง)
097 ธนัท จันทร์อ้วน  สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (มอดินแดง)
098 ธนินทร์ จันทเจริญพงศ์ กลัยาณวัตร
099 ธนิยะ บุญบุตร ขอนแกน่วิทยายน
100 ธมนวรรณ อรุณรุ่งศรี ขอนแกน่วิทยายน
101 ธรรมชาติ ก ามเลศ อุดรพิทยานุกลู
102 ธรรมพร สุนทรารักษ์ บุรีรัมย์พิทยาคม



ล าดบั  ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
103 ธรรมศาสตร์ ซุยเพ็ง บ้านไผ่
104 ธรรมศิริ นามศิริ ขอนแกน่วิทยายน
105 ธัญญลักษณ์ ศรีโฮมจันทร์ บ้านไผ่
106 ธัญวรัตม์   ผลินยศ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
107 ธันย์ชนก ชาภูวงษ์ แกน่นครวิทยาลัย
108 ธันย์ชนก บุญประครอง บัวขาว
109 ธันว์ชนก ลูกอินทร์ ขอนแกน่วิทยายน
110 ธิติพงศ์ ธรรมเสนานุภาพ ขอนแกน่วิทยายน
111 ธีรธร รังสีปัญญา ขอนแกน่วิทยายน
112 ธีร์รัฐ เรืองสุริยธนากลุ ประโคนชัยพิทยาคม
113 ธีรศานต์ ปลอมรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม
114 นคเรศ วะสมบัติ บ้านไผ่
115 นพวรรณ ประกอบดี กลัยาณวัตร
116 นภสินธุ ์พรสวัสด์ิ กลัยาณวัตร
117 นภัสวรรณ อุดมพาณิชย์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (มอดินแดง)
118 นภัสสร แสงกล้าว แกน่นครวิทยาลัย
119 นราวิชญ์ ดาวภคนันท์ อุดรพิทยานุกลู
120 นฤมล แนบตู้ แกน่นครวิทยาลัย
121 นันท์นภัส อิฐรัตน์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (มอดินแดง)
122 นันทมาศ เนาวรังสี สิรินธร
123 นันทยา สุขเกษม บ้านไผ่
124 นาถยา เจิมประดิษฐ์วงศ์ ขอนแกน่วิทยายน
125 นิตยา จันกุ พังโคนวิทยาคม
126 บุญญาภรณ์ มีแกว้ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (มอดินแดง)
127 บุปผาพิศุทธิ ์บุญท้าว สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
128 เบญจมาภรณ์ แข่จะวัด แกน่นครวิทยาลัย
129 แบงค์ชาติ ม่วงสีเสียด แกน่นครวิทยาลัย



ล าดบั  ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
130 ปกรณ์ บัวบูชา ขอนแกน่วิทยายน
131 ปฎิพล พลดงนอก ขอนแกน่วิทยายน
132 ปฎิวัติ แสมรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม
133 ปฏิภาณ ศิวกลุ ขอนแกน่วิทยายน
134 ปณต จุฬาธรรมกลุ ราชสีมาวิทยาลัย
135 ปติญญา บริสุทธิ์ บ้านแท่นวิทยา
136 ปภัสรา ชมสุข พังโคนวิทยาคม
137 ปภานัน สุวรรณศรี สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (มอดินแดง)
138 ปภาภัทร วงษ์ดนตรี ขอนแกน่วิทยายน
139 ปยุต กติติวรนันท์ สิรินธร
140 ประกามาศ   เสาเวียง ห้วยผ้ึงพิทยา 
141 ประภัสสร ดวงค าเหลา บ้านไผ่
142 ปริญญา พลรักษา ขอนแกน่วิทยายน
143 ปริสุทธิ ์บุษบา แกน่นครวิทยาลัย
144 ปรีดี เสนไสย บ้านไผ่
145 ปรียานุช กลุซ่ือ ห้วยผ้ึงพิทยา 
146 ปลายรุ้ง พรรณศิริชัย แกน่นครวิทยาลัย
147 ปวัน จันทร์สว่าง ภูหลวงวิทยา
148 ปองพล ทรงจอหอ  สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (มอดินแดง)
149 ปัณณ์ ปักเข็ม ขอนแกน่วิทยายน
150 ปัณณวัฒน์ ทวีวัฒนะชัยกลุ สิรินธร
151 ปาณิสรา คณาณุวัฒนวนิช แกน่นครวิทยาลัย
152 ปารณีย์ พิริยะนพชัย บุรีรัมย์พิทยาคม
153 ปิยธิดา ศรีระกจิ พังโคนวิทยาคม
154 ปิยพล อิงคประเสริฐ บ้านไผ่
155 ปิยลักษณ์ ธรรมบุตร ศรีสะเกษวิทยาลัย
156 ปิยวรรณ ปรีชัย พังโคนวิทยาคม
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157 ปิยะณัฐ เจริญคุณ หนองเรือวิทยา
158 ปิยะวรรณ พลก าแหง อุดรพิทยานุกลู
159 ปุณิกา เจียรอุดมเดช ขอนแกน่วิทยายน
160 เปรมพล ปราโมช ณ อยุธยา ราชสีมาวิทยาลัย
161 ฝ้ายทอง ตตินุพันธ์วงศ์ ขอนแกน่วิทยายน
162 พงศ์กติติ ศิริโสภณ ขอนแกน่วิทยายน
163 พงศธร ทูลธรรม ศรีกระนวนวิทยาคม
164 พงศธร พุทธโคตร แกน่นครวิทยาลัย
165 พงศ์ปณต จงปติยัตต์ ขอนแกน่วิทยายน
166 พงศ์ปวีร์ ชาญธีระประวัติ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (มอดินแดง)
167 พชรพล เหลืองรัตนา ขอนแกน่วิทยายน
168 พนิดา  เรืองกจิพิริยกลุ ชุมแพศึกษา     
169 พรชนก ศรีตระกลู สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (มอดินแดง)
170 พรชนิตว์ ภัสสรดิลกเลิศ ขอนแกน่วิทยายน
171 พรสวรรค์ จิตต์ปราณี สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (มอดินแดง)
172 พรสินี กมิปี ขอนแกน่วิทยายน
173 พสธร อ้นอิ่ม ขอนแกน่วิทยายน
174 พัชรพล แดนไธสง ราชสีมาวิทยาลัย
175 พัชรา มาตราช พังโคนวิทยาคม
176 พิชญ์สินี สุนทรเสถียร สิรินธร
177 พิชญานน หาญพานิชย์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (มอดินแดง)
178 พิชามณญชุ์ ตติยรัตน์ ปิยะมหาราชาลัย  
179 พิทยา เจิมประดิษฐ์วงศ์ แกน่นครวิทยาลัย
180 พิทยุตม์ วิเศษศิริ ขอนแกน่วิทยายน
181 พิเนต แสงบุญเรืองกลุ ราชสีมาวิทยาลัย
182 พิมพ์ขวัญ พรประพันธ์ แกน่นครวิทยาลัย
183 พิมพ์ชนก  ดีเรือน ประโคนชัยพิทยาคม



ล าดบั  ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
184 พิมพ์ชนก กพุันธุ์ ชุมพวงศึกษา
185 พิมพ์ชนก เจริญพันธุวงศ์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (มอดินแดง)
186 พิมพ์ชนก พรมเฮียง สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (มอดินแดง)
187 พิมพ์พรรณ จันทวงศ์ ชุมพลโพนพิสัย
188 พิริยะ เหมือยไธสง ขอนแกน่วิทยายน
189 พีระวัฒน์ สมอุ่นจารย์ ขอนแกน่วิทยายน
190 แพรพลอย ประดับชาติ ขอนแกน่วิทยายน
191 ไพศาล แสงสุริยากาศ ขอนแกน่วิทยายน
192 ภวัต กถนานนท์ อุดรพิทยานุกลู
193 ภัณฑิรา ซ่ือตรง สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (มอดินแดง)
194 ภัทร์ นิกร ขอนแกน่วิทยายน
195 ภัทรกร มณีชาติ ขอนแกน่วิทยายน
196 ภัทรพล เตชะ ขอนแกน่วิทยายน
197 ภัทรพัฒน์ อัจฉริยะเกยีรติ ราชสีมาวิทยาลัย
198 ภาคิน ฉัตรรุ่งชีวัน ราชสีมาวิทยาลัย
199 ภาณุกร  แกว้ยงกต ราชประชานุเคราะห์  51 
200 ภาณุวัฒน์ อินทา สตรีสิริเกศ
201 ภูมิ ตติยนันทพร ราชสีมาวิทยาลัย
202 มณีนุช สมบึงกลาง ขอนแกน่วิทยายน
203 มณีรัตน์ ต้นค าใบ จอมพระประชาสรรค์
204 มนัสวี  เดชบันดิษ ราชประชานุเคราะห์  51 
205 มะลิ มณีรัตน์ ขอนแกน่วิทยายน
206 มัณฑนา  อุ่นเวียง หนองนาค าวิทยาคม
207 มัณฑนา ดวงค าน้อย ขอนแกน่วิทยายน
208 มีรดา ยิ่งยงไพศาลกลุ ขอนแกน่วิทยายน
209 เมธิศา บุญสาร ขอนแกน่วิทยายน
210 เมยวดี สาคุณ ขอนแกน่วิทยายน



ล าดบั  ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
211 ยลดา  วัฒนชัย ชุมแพศึกษา     
212 รชดาภรณ์ พลเมืองดี แกน่นครวิทยาลัย
213 รณกร ดวงจันทร์โชติ ขอนแกน่วิทยายน
214 รวิกร นาคใหญ่ ราชสีมาวิทยาลัย
215 รวิภา สุวรรณโชติ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (มอดินแดง)
216 รวีโรจน์ บุษย์ชาญวุฒิ ราชสีมาวิทยาลัย
217 รวีวรรณ มัชปะโต มัธยมวานรนิวาส
218 รังสรรค์ เดิมประโคน ทุง่มนวิทยาคาร
219 รัชนี จรรยานิทัศน์ ขอนแกน่วิทยายน
220 รัญชน์ ศรีมงคล ขอนแกน่วิทยายน
221 รัตติยา เมืองศรีมาตย์ ศรีกระนวนวิทยาคม
222 รุ่งนภา เถื่อนแอ้น กลัยาณวัตร
223 รุจน์ สุวรรณ ราชสีมาวิทยาลัย
224 รุจิกร ชรากร ขอนแกน่วิทยายน
225 ลลิตา สุขสงวน จอมพระประชาสรรค์
226 วชิรวิทย์ ตลับทอง บ้านไผ่
227 วนศักด์ิ ชื่นตา สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (มอดินแดง)
228 วรกานต์ จตุรัส สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (มอดินแดง)
229 วรนิษฐา ขุนนนท์ ขอนแกน่วิทยายน
230 วรพงษ์ แกว้พรรณา สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (มอดินแดง)
231 วรพร ค าแกน่คูณ ขอนแกน่วิทยายน
232 วรรณภา  ชัยเดช หนองนาค าวิทยาคม
233 วรรธนัย ชีวะเกรียงไกร อุดรพิทยานุกลู
234 วรวัฒน์ จ าปามูล ราชสีมาวิทยาลัย
235 วรวิทย์ จ าปามูล ราชสีมาวิทยาลัย
236 วรัญญา สวัสด์ิวงษ์ บ้านไผ่
237 วฤณ สุวรรณราช ขอนแกน่วิทยายน



ล าดบั  ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
238 วศิน นาจอมทอง แกน่นครวิทยาลัย
239 วสุรา เข็มวิชัย ค าแสนวิทยาสรรค์
240 วินัยธร ไพเมือง ภูหลวงวิทยา
241 วิภาวี พงษ์ไชยกลุ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (มอดินแดง)
242 วิรัญญา เจริญ ขอนแกน่วิทยายน
243 วิวิธชัย ขวัญใจ ขอนแกน่วิทยายน
244 วิเศษ ต้ังพร้อมพันธ์ ขอนแกน่วิทยายน
245 วีรภัทร ขอพึ่งกลาง ราชสีมาวิทยาลัย
246 วุฒิญา ศรีสถาน กลัยาณวัตร
247 ศตพร รังษา ขอนแกน่วิทยายน
248 ศศิธร จันเทพา ศรีสะเกษวิทยาลัย
249 ศศิประภา ศรีชมชื่น ศรีกระนวนวิทยาคม
250 ศานตวัฒน์ นารีสา แกน่นครวิทยาลัย
251 ศิรประภา ดวงขันธ์ ขอนแกน่วิทยายน
252 ศิริรัตน์ ปาลสาร ขอนแกน่วิทยายน
253 ศิริลักษณ์ ชูเดช สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (มอดินแดง)
254 ศิริลักษณ์ มาบ้านโซ้ง หนองเรือวิทยา
255 ศิริลักษณ์ สีดาคูณ ชุมแพวิทยายน
256 ศิริวิมล แตงฉ่ า ศรีกระนวนวิทยาคม
257 ศิวัช อรรถธรรม แกน่นครวิทยาลัย
258 ศุภกร กล่ินมาลี อุดรพิทยานุกลู
259 สรธร ศุภภิญโญพงศ์ ราชสีมาวิทยาลัย
260 สโรชา โพธิน์้อย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
261 สัตยา พิมลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
262 สายฝน มีบุญ จอมพระประชาสรรค์
263 สิทธินนท์ วงษ์สุรภินันท์ ขอนแกน่วิทยายน
264 สิทธิศักด์ิ เปรมชยกลุ บ้านไผ่



ล าดบั  ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
265 สิรวิชญ์ พิมพ์ผกา แกน่นครวิทยาลัย
266 สิรวิศว์ พึ่งเพียร ขอนแกน่วิทยายน
267 สิริกญัญา ดลละวิจิตร ขอนแกน่วิทยายน
268 สิรินญา ศิริพันธะ กลัยาณวัตร
269 สิริยากร ช านาญ บ้านแท่นวิทยา
270 สิริยากร มากพูน กลัยาณวัตร
271 สิริรัตน์ สาแกว้ จอมพระประชาสรรค์
272 สุกญัญา ชินศิริ ห้วยผ้ึงพิทยา 
273 สุเกษม ดาวดี ขอนแกน่วิทยายน
274 สุชานาถ คเชนทร์สุรพันธ์ อุดรพิทยานุกลู
275 สุดธิดา  วรแสง ชุมแพศึกษา     
276 สุดารัตน์ แสนค า ขอนแกน่วิทยายน
277 สุดารัตน์ หิรัญชินภัค จอมพระประชาสรรค์
278 สุทธิเกยีรติ สุทธิพิทยศักด์ิ แกน่นครวิทยาลัย
279 สุทธิพงษ์ ปินะกาโส ราชสีมาวิทยาลัย
280 สุธัญญา เดือนเพ็ญศรี ขอนแกน่วิทยายน
281 สุธากร  มั่นทอง ประโคนชัยพิทยาคม
282 สุนทริตา สันวิลาศ แกน่นครวิทยาลัย
283 สุนันทพิชญ์ พรมเมืองคุณ ขอนแกน่วิทยายน
284 สุพิชาญ์ชญา กติต์ิการศรีศิริกลุ ปิยะมหาราชาลัย  
285 สุภาพร สีกระแจะ ศรีกระนวนวิทยาคม
286 สุรนี หายทุกข์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (มอดินแดง)
287 สุวิจักขณ์ ทวีพุดซา ราชสีมาวิทยาลัย
288 เสฏฐวุฒิ วุฒิจ านงค์ แกน่นครวิทยาลัย
289 หัทยา ชาติไทย ชุมแพวิทยายน
290 อชิตะ ปังประเสริฐ บ้านไผ่
291 อดิศร ชัยรัตน์ แกน่นครวิทยาลัย



ล าดบั  ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
292 อติวิชญ์ สาระ ขอนแกน่วิทยายน
293 อนัญญา ดีสีคร แกน่นครวิทยาลัย
294 อนุชา วงษ์สวรรค์ ชุมพวงศึกษา
295 อนุสิษฐ โพธิเ์ย็น แกน่นครวิทยาลัย
296 อภิญญา เทพปันนา บุรีรัมย์พิทยาคม
297 อภิญญา หล่อด ารงค์ จอมพระประชาสรรค์
298 อมราภรณ์ รอดรักษ์ บุรีรัมย์พิทยาคม
299 อรจิรา ค ามะนาด แกน่นครวิทยาลัย
300 อรบุษย์ เจียสุมัย ขอนแกน่วิทยายน
301 อรปรียา พรมทา ศรีสะเกษวิทยาลัย
302 อรพินทร์ ค าภูมี ห้วยผ้ึงพิทยา 
303 อรวรรณ ศิริธรรมจักร์ ชุมแพวิทยายน
304 อรวรรณ อินทะสร้อย สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (มอดินแดง)
305 อรัญญา บุญเร่ิม ห้วยผ้ึงพิทยา 
306 อัครเศรษฐ์ นันท์ธนาวรกลุ ราชสีมาวิทยาลัย
307 อัญธิกา วงศ์สัมพันธ์ชัย บุรีรัมย์พิทยาคม
308 อารีญา ประทุมมา บ้านไผ่
309 อารียา หลอดเหลา พังโคนวิทยาคม
310 อารีรัตน์ บุญเรือง พังโคนวิทยาคม
311 อิสระ สิงหะรา ราชสีมาวิทยาลัย
312 เอมอร จุฬาลม พังโคนวิทยาคม
313 ฮาลิมา บีบีอาหมัด ขอนแกน่วิทยายน


