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1 กนัทรลกัษวิ์ทยา เด็กชายณรงคฤ์ทธ์ิ  เพง็เเจ่ม ม.3 เด็กหญิงรัตนน์รี  มะโนชาติ ม.3
2 กนัทรลกัษวิ์ทยา เด็กหญิงพทัธนนัท ์กุลเกษ ม.3 เด็กหญิงพิมพช์นก  ริตตา ม.3
3 กนัทรารมณ์ เด็กหญิงรัญชิดา  แสวงผล ม.2 เด็กหญิงเกศศิริ  สุระเสน ม.2
4 กนัทรารมณ์ เด็กหญิงรสกร  คงพทุ ม.3 นายภูมิรพี  แกว้โบราณ ม.3
5 กลัยาณวตัร เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ หาญค า ม.3 เด็กหญิงปิยณฐั  โสมา ม.3
6 กุฉินารายณ์ นายวรวิทย ์ไถวศิลป์ ม.3 นายธเนศชยั ดลวิชยั ม.3
7 กุดขา้วปุ้นวิทยา เด็กหญิงธิดาวลัย ์ วริวงค์ ม.3 เด็กหญิงปณุณภา  หาระสาร ม.3
8 ขอนแก่นวิทยายน เด็กหญิงปิยพร  สิงห์ขรณ์ ม.3 เด็กหญิงกรัณฏรัตน ์ อมรเกียรติไพศาล ม.3
9 ขอนแก่นวิทยายน เด็กชายณฐัพชัร์ คณาดี ม.3 เด็กชายภคชยั หงส์วิลยั ม.3

10 ขขุนัธ์ เด็กหญิงกญัญาพชัร  แสงลอย ม.3 เด็กชายพฒิุกุล แสงธนหิรัญ ม.3
11 ขขุนัธ์ เด็กหญิงทกัษอร เสนาภกัด์ิ ม.3 เด็กหญิง ณิชาภทัร  จนัครา ม.3
12 เข่ืองในพิทยาคาร เด็กหญิงปานตะวนั ทองกลม ม.3 เด็กหญิงพิชญน์าฏ พงศเ์พง็ธรรม ม.3
13 เข่ืองในพิทยาคาร เด็กหญิงพทุธรักษา อร่ามศรี ม.3 เด็กชายถกลเกียรติ บญุอารีย์ ม.3
14 ค าเข่ือนแกว้ชนูปถมัภ์ เด็กชายสรรพวิทย ์ เปร่ียมนอง ม.3 เด็กชายสุทธิภทัร  ตน้ค  า ม.3
15 ค าเข่ือนแกว้ชนูปถมัภ์ เด็กหญิงจรรยพร ศรีวิทยารักษ์ ม.3 เด็กหญิงกญัญาวีร์  พนัธ์สวสัด์ิ ม.3
16 ค าสร้อยพิทยาสรรค์ เด็กหญิงกนกพร  พนัธ์กวา้ง ม.3 เด็กชายพฒิุนนัท ์ คนเพียร ม.2
17 ค าสร้อยพิทยาสรรค์ เด็กหญิงจิราภรณ์  อิทโพธ์ิ ม.3 เด็กหญิงสุกณัญา  บญุมานนัท์ ม.2
18 โคกสว่างคุม้วิทยานุสรณ์ เด็กชายเกียรติคุณ  เงาศรี ม.3 เด็กหญิงกาญจนสุดา  ทองพระธรรม ม.3
19 ชยัภูมิภกัดีชุมพล เด็กชายคุณาณฏัฐ์ เพียภูเขียว ม.3 เด็กชายอคัรวิทย ์เกียรติกอ้งชูชยั ม.3
20 ชยัภูมิภกัดีชุมพล เด็กชายรังสิพล คนสมบรูณ์ ม.3 เด็กชายกฤษฎ์ิชนม ์คุณสุข ม.3
21 ชุมชนบา้นหนองยาว เด็กหญิงสุธิชา  ประเสริฐสิน ม.3 เด็กหญิงวรัทยา  ใยอุ่น ม.3
22 ชุมชนบา้นหนองยาว เด็กหญิงศิริกานดา โทพิลา ม.3 เด็กหญิงวราภรณ์ หอมดี ม.3
23 ดอนตาลวิทยา เด็กหญิงเขมนนัท  มีระหงษ์ ม.3 เด็กหญิงรัตวนั  จนัทพนัธ์ ม.3
24 ดอนตาลวิทยา เด็กหญิงมุกดา  ใจค าต๋า ม.3 เด็กหญิงปวรรัตน ์ สอนจนัทร์ ม.3
25 เดชอุดม นายกฤษกร ศิริเวช ม.3 เด็กหญิงพลอยธิดา โพธ์ิขาว ม.2
26 เดชอุดม เด็กหญิงณฐัณิชา  ร้ิวทอง ม.3 เด็กหญิงพชัราภา จนัทร์ถอด ม.2
27 เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ อุบลราชธานี เด็กหญิงพชัราภรณ์ ศรีสมุทร ม.3 เด็กหญิงจริญญาภรณ์ เสมอหสั ม.3
28 เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ อุบลราชธานี เด็กหญิงฉฐัทิมา ไชยพนัโท ม.3 เด็กหญิงกนกรัตน ์พลราช ม.2
29 ทา่โพธ์ิศรีพิทยา นางสาวอภิชญา มาลาสาย ม.3 นางสาวอภิญญา วงษภ์กัดี ม.3
30 ทา่โพธ์ิศรีพิทยา เด็กหญิงกลัญาณี ศิรินู ม.3 นางสาวธนาภรณ์ นามนิล ม.3
31 ธาตุพนม นายเรวตัร เนตรคุณ ม.3 เด็กหญิงสิริกญัญา อยูน่าค ม.1
32 ธาตุพนม นางสาวกุลพชัร  พรหมอารักษ์ ม.3 เด็กหญิงชญาดา ไชยแสง ม.1
33 นาจะหลวย นางสาว รัญชิดา  สาโรจน์ ม.3 นางสาวนพวรรณ  สรสิงห์ ม.3
34 นาจะหลวย นางสาวรัตติยาภรณ์  ไชยสิทธ์ิ ม.3 เด็กหญิงณฏัฐ์นลิน  สมบรูณ์ ม.3
35 นาเยยีศึกษารัชมงัคลาภิเษก เด็กหญิงธนัยากานต ์บญุวงั ม.2 เด็กหญิงอินทิรา  สายทอง ม.2
36 นารีนุกูล เด็กชายอรรณพ ลายสนัเทียะ ม.3 เด็กหญิงอชิรญา พ้ืนทอง ม.3
37 นารีนุกูล เด็กหญิงชวิศา วงศใ์หญ่ ม.3 เด็กหญิงณฐัธิดา หินทราย ม.3
38 บา้นแกง้ นายวรพรต  ค  าใส ม.3 นางสาวอุบลพรรณ  หตัถวงษ์ ม.3
39 บา้นแกง้ นางสาวรัตนติ์ยา  สิงธนะ ม.3 นางสาวพรรณทิพา  พรมศร ม.3
40 บา้นขามใหญ่ เด็กหญิงวรัมพร  ภาคศิริ ม.1 เด็กชายมนสัวิน  ถ่ินขาม ม.1
41 บา้นขามใหญ่ นางสาวพิชญาภคั  สระแกว้ ม.3 นางสาวขวญัพริษฐ์ณี  กุทอง ม.3
42 บา้นดินด าเหล่าเสนไต้ เด็กหญิงพิกุลแกว้ เหล่าศรี ม.3 เด็กหญิงเขมจิรา โพธิกุล ม.3
43 บา้นดินด าเหล่าเสนไต้ เด็กชายกมล ผลบวั ม.3 เด็กหญิงศริญดา อาษาสุข ม.3
44 บา้นม่วงนาดี นายธีรศกัด์ิ ศรีบวั ม.3 เด็กหญิงกรรณิการ์ อรอินทร์ ม.2
45 บา้นหนองเชือก เด็กหญิงปาริชาติ  นามเวช ม.3 เด็กหญิงปณุญาภรณ์ นนัตา ม.3
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46 บา้นหนองเชือก เด็กหญิงภาวดี แปลงศรี ม.3 เด็กหญิงเยาวเรศ เพช็รหงษ์ ม.3
47 บรีุรัมยพิ์ทยาคม เด็กหญิงฝากขวญั  รจิตบรูณะกุล ม.3 เด็กหญิงปทิตตา โอฬารวณิช ม.2
48 บรีุรัมยพิ์ทยาคม เด็กชายปกรณ์เกียรติ  วิทยาไพโรจน์ ม.1 เด็กหญิงณฐัณิชาต ์ จนัทร์ชูวงศ์ ม.2
49 เบญ็จะมะมหาราช เด็กชายวิริทธ์ิพล ศิริรัตโนบล ม.3 เด็กหญิงชนญัชิตา  สมุทรรัตนากร ม.2
50 เบญ็จะมะมหาราช เด็กชายธนดล  ชิราวุฒิ ม.3 เด็กหญิงปญุยนุช สุระชยั ม.3
51 ประโคนชยัพิทยาคม เด็กหญิงณยฏา  สายกระสุน ม.3 เด็กชายฤชุภทัร   แกว้ลาย ม.1
52 ประโคนชยัพิทยาคม เด็กชายภูวดล  เจียมรัมย์ ม.3 เด็กหญิงพทัธนนัท ์ เขานอ้ย ม.3
53 ปิยะมหาราชาลยั เด็กหญิงกญัญาณฐั  ม่ิงสินธ์ิ ม.3 นางสาวศตพร  รามศิริ ม.3
54 ปิยะมหาราชาลยั เด็กชายฤทธิชยั  แพทยช์ยัวงศ์ ม.3 เด็กหญิงอินทิรา  มีชยั ม.3
55 พงัเคนพิทยา เด็กหญิงศุภลกัษณ์  นนทพ์ละ ม.2 นางสาวพรรษา  ธิตะโพธ์ิ ม.3
56 พงัเคนพิทยา นางสาวประกาภรณ์  นามผล ม.3 นางสาวพิมพพิ์ศา  ศรขะทา ม.3
57 พิบลูมงัสาหาร เด็กหญิงชญานน์นัท ์หงษป์ระสิทธ์ิ ม.3 เด็กหญิงฐาปนี พุ่มจนัทร์ ม.3
58 พิบลูมงัสาหาร เด็กหญิงภทัรอร ผิวศรี ม.2 เด็กหญิงศิริกลัยา แสนพินิจ ม.2
59 พิมายวิทยา เด็กหญิงฉนัทิศา จวง ม.3 เด็กชายปรมินทร์ ฝอดสูงเนิน ม.3
60 พิมายวิทยา เด็กหญิงสิรยากร โฮ๊ะดี ม.3 เด็กหญิงพลอยมณี อุดมผล ม.3
61 ม่วงสามสิบอมัพวนัวิทยา เด็กหญิงศิวพร  สวสัด์ิตระกูล ม.3 เด็กหญิงเสาวลกัษณ์  หลกัทอง ม.3
62 ม่วงสามสิบอมัพวนัวิทยา เด็กหญิง กอแกว้  ไชยเนตร์ ม.3 เด็กหญิง กลัริยา  กิจพฤกษ์ ม.3
63 มุกดาหาร เด็กชายฐกักูร เหลืองรุ่งเรือง ม.3 เด็กหญิงสุพิชชา เดชพุ่มไสว ม.3
64 มุกดาหาร เด็กหญิงพชัริดา ปากหวาน ม.3 เด็กหญิงแพรวพรรณ จิตอามาตย์ ม.3
65 เมืองพลพิทยาคม เด็กหญิงกมลรัตน ์ปานาราช ม.3 เด็กหญิงฌานิศา ผาผง ม.3
66 เมืองพลพิทยาคม เด็กชายอนุวตั สงกลาง ม.3 เด็กหญิงสุภสัสรา นนัทอง ม.3
67 ร้อยเอ็ดวิทยาลยั เด็กชายธนชั ศรีโคตา ม.3 เด็กชายภทัรภูมิ สุกใส ม.3
68 ร้อยเอ็ดวิทยาลยั เด็กหญิงบณุรดา ครองศรัทธา ม.3 เด็กหญิงวนชัพร สุทธิพิริยะหทยั ม.3
69 ราชสีมาวิทยาลยั เด็กชายกฤตธรรม  อุปการะ ม.3 เด็กชายธรรมพิสุทธ์ิ  เปรมสิงห์ชยั ม.3
70 ราชสีมาวิทยาลยั เด็กชายปัณณวิชญ ์ กีรติอนนัตพ์ร ม.3 เด็กชายปวิช ประพฤติพงษ์ ม.3
71 เรณูนครวิทยานุกูล นางสาวชลดา สุขรี ม.3 เด็กหญิงจิณห์นิภาญาดา บตุรสีผา ม.3
72 ลือค าหาญวารินช าราบ เด็กชายกณัตาวฒัน ์โชปัญญา ม.3 เด็กหญิงนชัชา ประมูลทรัพย์ ม.3
73 ลือค าหาญวารินช าราบ เด็กหญิงรัตติกาล แสนทวีสุข ม.3 เด็กหญิงกณัทรวิชา จูมสิมา ม.3
74 เลิงนกทา เด็กชายอศัมเ์ดช วิเวก ม.3 นายสุรธชั อกัษรพิมพ์ ม.3
75 เลิงนกทา เด็กชายจิรภทัร จึงจิรโรจน์ ม.3 เด็กหญิงจิตรานุช นาชยัฤทธ์ิ ม.3
76 วารินช าราบ เด็กหญิงภวิภา สองสี ม.3 เด็กหญิงหนูรัตนาภร แกว้อนนัต์ ม.3
77 วิจิตราพิทยา เด็กหญิงขนิษฐา ทองทาบ ม.3 เด็กชายอภินทัธ์ ทองค าตอน ม.3
78 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เด็กชายจิราย ุแทน่วฒันกุล ม.3 เด็กชายธญัพิสิษฐ์ โสรินทร์ ม.3
79 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัมุกดาหาร เด็กหญิงณฐันิช มะโนขนัธุ์ ม.3 เด็กชายกฤตภาส หอมอ่อน ม.3
80 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัมุกดาหาร เด็กหญิงภฏัฐริภา อุดมรัตน์ ม.3 เด็กหญิงญาณิศา เจริญไทย ม.3
81 เวตวนัวิทยา เด็กหญิงกชพร    อุรโสภณ ม.1 เด็กหญิงวิมุตติยา   ผลานนัต์ ม.2
82 ศรีเมืองวิทยาคาร นางสาวภาไล ไชยมัน่ ม.3 นางสาวนนทรินี ศรีทอง ม.3
83 ศรีเมืองวิทยาคาร นาย นาวิน เจริญถ่ิน ม.3 เด็กชายพงษศ์กานต ์แวววงศ์ ม.3
84 ศรีสะเกษวิทยาลยั เด็กชาย สิรดนยั  	ลิมปิโชติพงษ์ ม.3 เด็กชายชนะภยั  นอ้ยพรหม ม.3
85 ศรีสะเกษวิทยาลยั เด็กชาย ธนพงศ ์พาที ม.3 เด็กชาย วีรศรุต ทาละลยั ม.2
86 สกลราชวิทยานุกูล เด็กชายพงษภทัร รุจิโรจนอ์  าไพ ม.3 เด็กหญิงญาดา  สิริดลธนเกษม ม.3
87 สกลราชวิทยานุกูล เด็กชายกรฤต   เกียรติธนพร ม.2 เด็กหญิงอายมิู  อุทยัวฒัน์ ม.2
88 สตรีศึกษา เด็กหญิงปวีณ์กร  อินทร์พนัธ์ ม.3 เด็กหญิงกชพร บญัหนองสา ม.3
89 สตรีศึกษา เด็กหญิงปภานิน เพียวงษ์ ม.3 เด็กหญิงณฐันนัท ์ ก่อเกียรติโกมล ม.3
90 สตรีสิริเกศ เด็กชายณธีนนท ์ป้อมหิน ม.3 เด็กหญิงจุฑาศิณี ประมวล ม.3
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91 สตรีสิริเกศ เด็กชายภทัรบดินทร์ อคัรเกศสกุล ม.3 เด็กชายภูตะวนั โพธ์ิขาว ม.3
92 สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา (มอดินแดง) เด็กชายณฐันนท ์ ปุ้งมา ม.3 เด็กหญิงณฐักาญจน ์จนัทร์งาม ม.3
93 สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ณฐัวลญัช์ แสนเสนา ม.3 คุณานนต ์ไขเหลาค า ม.2
94 สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เด็กหญิงวชิรญาณ์  ประไพวรรณ์กุล ม.2 เด็กชายวชิรวิทย ์ประไพวรรณ์กุล ม.2
95 สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เด็กหญิงธญัญรัตน ์ วรุณดี ม.3 เด็กชายภณกฤศ ตริยาวธญัญู ม.3
96 สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เด็กหญิงอาริยา จิตตะปัญญา ม.3 เด็กหญิงนิชชา พจนสุนทร ม.3
97 สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม(ฝ่ายมธัยม) เด็กหญิงธนญัชนก บวัศรี ม.3 เด็กหญิงปรีญานนัท ์ช่ืนชม ม.3
98 สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม(ฝ่ายมธัยม) เด็กหญิงปาวิตา เรืองไชย ม.3 เด็กหญิงทิพวรรณ บญุโสดา ม.3
99 สิรินธร เด็กหญิง ปิยรัตน ์ ปาละศิริ ม.3 เด็กหญิง ดารัณ  เนินงาม ม.3
100 สิรินธร เด็กหญิง  ณิชา  เเซ่ล้ิม ม.3 เด็กหญิง ธญันิชา  กล่ินฟุ้ง ม.3
101 สุรนารีวิทยา เด็กหญิงญาณิน เจสนัเทียะ ม.3 เด็กหญิงชุณธิตา นิรันดร์นุต ม.3
102 สุรนารีวิทยา นางสาวณฐัธิกร จนัทคุปต์ ม.3 เด็กหญิงฐิฏาธรรมม ์ตระกูลไชยพฤกษ์ ม.3
103 สุรวิทยาคาร เด็กชายปาณปันน จรัสกุลางกูร ม.3 เด็กชายปัณณวิชญ ์ฟังสุวรรณรักษ์ ม.3
104 สุรวิทยาคาร เด็กหญิงณฐันรี บรุาคร ม.3 เด็กหญิงชนญัชิดา เลอมานกุล ม.3
105 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล นางสาวฐิติมา บตุรมาลา ม.3 นางสาวประกายแกว้ หนัแถลง ม.3
106 เสลภูมิพิทยาคม เด็กหญิงกานตธิ์ดา  กิตติธรรมโสฬส ม.3 เด็กหญิงสรัลชนา  พนัสีเงิน ม.3
107 เสลภูมิพิทยาคม เด็กหญิงกลัยกร วรโภชน์ ม.3 เด็กหญิงพิมพก์นก วงศจ์นัทร์ ม.3
108 อ่างศิลา เด็กชายณฐัดนยั  เจริญพร ม.3 เด็กหญิงมนสันนัท ์พลูมาก ม.3
109 อ่างศิลา เด็กหญิงกญัญารัตน ์ผิวจนัทร์ ม.3 เด็กหญิงพรพิมล บญุเทาว์ ม.3
110 อาเวมารีอา เด็กชายศิวนาท ทนงจิตร ม.3 เด็กหญิงนภศวรรณ ทนงจิตร ม.1
111 อ านาจเจริญ เด็กหญิงรัชณิชา มาศพนัธ์ ม.3 เด็กชายศุภกฤต  สายวรณ์ ม.3
112 อ านาจเจริญ เด็กหญิงจนัทรพร เดชะ ม.3 เด็กชายคุณานนท ์ผิวเงิน ม.3
113 อุดรพิทยานุกูล เด็กชาย ธีร์ธวชั อาวพิทกัษ์ ม.3 เด็กชาย ภทัรพล จ าปาหอม ม.3
114 อุดรพิทยานุกูล นายภทัรภณ ธนพิทกัษ์ ม.3 เด็กหญิงโชติกา ตุลยานนัต์ ม.3


