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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  : จังหวัดขอนแก่น 

วันท่ี  14-16  ตุลาคม  2565 

ณ โรงแรมมันตราวารี   จังหวัดขอนแก่น 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล ระดับชั้น โรงเรยีน จังหวัด 

1 นางสาวนนัชนนัท ์ เทียมโฮม ม.5 โรงเรียนแกง้ครอ้วิทยา ชยัภมูิ 
2 นายณฐัพงษ ์ อุน่โล ม.5 โรงเรียนแกง้ครอ้วิทยา ชยัภมูิ 
3 นายสิทธินนท ์ ไชยพนัธุ ์ ม.5 โรงเรียนอเุทนพฒันา นครพนม 
4 นางสาวศศวิิมล ถินวิจารย ์ ม.5 โรงเรียนอเุทนพฒันา นครพนม 
5 นางสาวกนกอร สวุรรณเก ม.4 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลยั ขอนแก่น 
6 นางสาวนฏัฐา อนงคพงศพ์นุธุ ์ ม.5 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลยั ขอนแก่น 
7 นางสาวเขมรุจี สดุชาดี ม.4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น 
8 นางสาวธนภรณ ์ โวหาร ม.4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น 
9 เดก็หญิงพิมพภ์ทัรา ออ่นณะนบั ม.1 โรงเรียนอนกุลูนารี กาฬสินธุ ์

10 นายจิรโชติ ลบหนองบวั ม.5 โรงเรียนชยัภมูิภกัดีชมุพล ชยัภมูิ 
11 นางสาวพิชญน์าฏ มีศกัดิ ์ ม.5 โรงเรียนชยัภมูิภกัดีชมุพล ชยัภมูิ 
12 เดก็ชายณฐัวฒัน ์ ชยโชตอุนนัต ์ ม.1 ศนูยก์ารเรียนสวนน าสขุใจ ขอนแก่น 
13 นายณฐัธญั ฆอ้งโนนสงู ม.4 โรงเรียนโนนสงูศรีธานี นครราชสีมา 
14 นางสาวพรวิภา แสนภวูา ม.4 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สกลนคร 
15 นายบดนิทร ์ เจินเทินบญุ ม.5 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สกลนคร 
16 นายเจตกน์ิพฐัษ ์ ล าดวนหอม ม.5 โรงเรียนผดงุนารี มหาสารคราม 
17 นายกิตติศกัดิ ์ บุญุเลิศลพ ม.5 โรงเรียนผดงุนารี มหาสารคราม 
18 นางสาวเอรินทร ์ ค าสิงหว์งษ ์ ม.5 โรงเรียนมญัจาศกึษา ขอนแก่น 
19 นายอษัฎาวธุ เอ่ียมล า ม.5 โรงเรียนมญัจาศกึษา ขอนแก่น 
20 นายธนภทัร เตรียมเวชวฒุิไกร ม.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ขอนแก่่น 
21 เดก็ชายวีรภทัร เบา้สาธร ม.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ขอนแก่่น 
22 นางสาวลดัดา บตุดา ม.6 โรงเรียนเทพมงคลรงัษี กาญจนบรุี 
23 นางสาวนิชาภา มงคลศริิ ม.5 โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคราม(ฝ่ายมธัยม) มหาสารคราม 
24 นายญาณพฒัน ์ ศรีโสภณ ม.5 โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคราม(ฝ่ายมธัยม) มหาสารคราม 
25 นางสาวอรฤดี วลัลา ม.5 โรงเรียนโนนศลิาวิทยาคม ขอนแก่น 



26 นายวชัรากร ไมห้อม ม.5 โรงเรียนโนนศลิาวิทยาคม ขอนแก่น 
27 นายณภทัร เพ็ญรยิะ ม.3 โรงเรียนบา้นหนองไฮขามเป้ีย ขอนแก่น 
28 นางสาวนิิรานนัท ์ มีค  าทอง ม.3 โรงเรียนบา้นหนองไฮขามเป้ีย ขอนแก่น 
29 นายอกัขราทร แกว้อาษา ม.5 โรงเรียนอดุรพิชยัรกัษพ์ิทยา อดุรธานี 
30 นายธาวิน ดวงดี ม.5 โรงเรียนอดุรพิชยัรกัษพ์ิทยา อดุรธานี 
31 นางสาวณฐัณิชา จนัทอตุสา ม.5 โรงเรียนวาปีปทมุ มหาสารคราม 
32 นางสาวนิรชร ค าำ าชุม่ ม.5 โรงเรียนวาปีปทมุ มหาสารคราม 
33 นางสาวพิรยิาภรณ ์ สอนนอก ม.6 โรงเรียนมธัยมวชิราลงกรณวราราม นครราชสีมา 
34 นางสาวชลธิชา กิมาวหา ม.6 โรงเรียนมธัยมวชิราลงกรณวราราม นครราชสีมา 
35 นางสาวชตุมินัต ์ พิมพจ์นัทร ์ ม.5 โรงเรียนบา้นกนัทรารมย ์ ศรีสะเกษ 
36 นางสาวอมลธีรา สกุไสย ์ ม.5 โรงเรียนบา้นกนัทรารมย ์ ศรีสะเกษ 
37 นางสาวอรปรียา เมืองกลาง ม.3 โรงเรียนนารายณค์ าผงวิทยา สรุนิทร ์
38 เดก็หญิงธรรมรส ผอ่งพนัธ ์ ม.3 โรงเรียนนารายณค์ าผงวิทยา สรุนิทร ์
39 นายภาณพุงศ ์ จารุบรูณ ์ ม.5 โรงเรียนจกัราชวิทยา นครราชสีมา 
40 นายรฐัภมูิ นุน่ป่ินปักษ์ ม.5 โรงเรียนจกัราชวิทยา นครราชสีมา 
41 นางสาวสิรทิรา บตุรสิม ม.5 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม ขอนแก่น 
42 นางสาวลกูน า้ ล าเพยพล ม.3 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม ขอนแก่น 
43 เดก็ชายปรญิ เลิศศรี ม.3 ศนูยก์ารเรียนสวนน าสขุใจ ขอนแก่น 
44 เดก็หญิงณภทัร หวานเสนาะ ม.2 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา นครราชสีมา 
45 เดก็หญิงปาลิตา ปาจิต ม.2 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา นครราชสีมา 
46 เดก็จฑุามาศ ยศเรือง ม.3 โรงเรียนเทศบาลโนนชยั ขอนแก่น 
47 นางสาวศริินภา สาบตุร ม.3 โรงเรียนเทศบาลโนนชยั ขอนแก่น 
48 นายธนพล แสนสีค ามว้น ม.5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 

 

 


