
ล ำดับ ช้ัน โรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กหญิง กชพร    สุปะเม ม.1 วาปีปทุม
2 เด็กหญิง กชพรรณ    บัณฑิตเสน ม.1 วาปีปทุม
3 เด็กชาย กนกพล    ทับสุขา ม.1 วาปีปทุม
4 เด็กหญิง กนกากร    แสนยากุล ม.1 วาปีปทุม
5 เด็กหญิง กนิตฐา    ทองภูธรณ์ ม.1 วาปีปทุม
6 เด็กหญิง กมลชนก    มานิมนต์ ม.1 วาปีปทุม
7 เด็กหญิง กมลชนก    แสนธนู ม.1 วาปีปทุม
8 เด็กหญิง กมลพร    สืบสุนทร ม.1 วาปีปทุม
9 เด็กหญิง กมลวรรณ    ประทุมค า ม.1 วาปีปทุม
10 เด็กหญิง กมลวรรณ    พลร่ม ม.1 วาปีปทุม
11 เด็กหญิง กรกนก    ประธิปอาราม ม.1 วาปีปทุม
12 เด็กหญิง กรนันท์    ทบแก้ว ม.1 วาปีปทุม
13 เด็กหญิง กรนันท์    ฟอกกลาง ม.1 วาปีปทุม
14 เด็กชาย กรภัทร์    ปะกิคา ม.1 วาปีปทุม
15 เด็กชาย กฤตภาส    สีหาบุญนาค ม.1 วาปีปทุม
16 เด็กหญิง กฤติกา    ฤทธ์ิวิชัย ม.1 วาปีปทุม
17 เด็กหญิง กฤติยาภรณ์    บุญมาศ ม.1 วาปีปทุม
18 เด็กชาย กฤษฎา    จันทร์ภักด์ิ ม.1 วาปีปทุม
19 เด็กชาย กฤษฎา    ชาวไพร ม.1 วาปีปทุม
20 เด็กชาย กฤษณ์    ค าผา ม.1 วาปีปทุม
21 เด็กชาย กฤษดา    ศรีประดู่ ม.1 วาปีปทุม
22 เด็กชาย กลการ    สีหาพล ม.1 วาปีปทุม
23 เด็กหญิง กวินธิดา    จันดี ม.1 วาปีปทุม
24 เด็กหญิง กวิสรา    ไปแดน ม.1 วาปีปทุม
25 เด็กชาย กษิด์เดช    ยอดสะเทิน ม.1 วาปีปทุม

กำรสอบแข่งขันสังคมศึกษำและควำมรู้ท่ัวไประดับประถมศึกษำและระดับมัธยมศึกษำ
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ห้องสอบท่ี 6  (อำคำร 5 ห้อง 512)
ช่ือ- สกุล



26 เด็กชาย ก้องกิดากร    พุทธรรม ม.1 วาปีปทุม
27 เด็กหญิง กัญญาณัฐ    บุญประกอบ ม.1 วาปีปทุม
28 เด็กหญิง กัญญาณัฐ    ปิดตานะ ม.1 วาปีปทุม
29 เด็กหญิง กัญวรา    หิตายะ ม.1 วาปีปทุม
30 เด็กชาย กันตภูมิ    เดาขุนทด ม.1 วาปีปทุม
31 เด็กหญิง กันทิมา    มณีจันทร์ ม.1 วาปีปทุม
32 เด็กหญิง กันยรัตน์    จันทะรัง ม.1 วาปีปทุม
33 เด็กหญิง กัลยกร    ทอนมาตย์ ม.1 วาปีปทุม
34 เด็กหญิง กานต์พิชชา    ไกรสี ม.1 วาปีปทุม
35 เด็กหญิง ก่ิงเพชร    อินทร์เพ็ชร์ ม.1 วาปีปทุม
36 เด็กชาย กิตติพงศ์    ป่ินขุนทด ม.1 วาปีปทุม
37 เด็กชาย กิตติพงศ์    ศรีวิชา ม.1 วาปีปทุม
38 เด็กชาย กิตติภูมิ    ลีหล้าน้อย ม.1 วาปีปทุม
39 เด็กชาย กิตติศักด์ิ    ช่อรักษ์ ม.1 วาปีปทุม
40 เด็กชาย กีรติ    ทาสีแก้ว ม.1 วาปีปทุม
41 เด็กหญิง กุลธิดา    ประนันโต ม.1 วาปีปทุม
42 เด็กหญิง กุศลสิริ    คงแสนค า ม.1 วาปีปทุม



ล ำดับ ช้ัน โรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กชาย เกรียงไกร    บังเกิดผล ม.1 วาปีปทุม
2 เด็กหญิง เกวลิน    อุปกัง ม.1 วาปีปทุม
3 เด็กหญิง เกศกนก    ค าสะไมล์ ม.1 วาปีปทุม
4 เด็กชาย เก้าธันวา    จ้อยนุแสง ม.1 วาปีปทุม
5 เด็กชาย โกสิทธ์ิ    อุปโก ม.1 วาปีปทุม
6 เด็กหญิง ขนิษฐา    ค าสมัย ม.1 วาปีปทุม
7 เด็กหญิง เขมิกา    รัตนวงศ์สวัสด์ิ ม.1 วาปีปทุม
8 เด็กหญิง เขมินทรา    ตะโพธ์ิ ม.1 วาปีปทุม
9 เด็กชาย คฑาวุฒิ    รัตนนท์ ม.1 วาปีปทุม
10 เด็กชาย คณาธิป    ออกแม้น ม.1 วาปีปทุม
11 เด็กชาย คณิศร    ศรีวรรณะ ม.1 วาปีปทุม
12 เด็กชาย คมกฤษณ์    ปะโสติยัง ม.1 วาปีปทุม
13 เด็กหญิง คัคณางค์    จันอุดทา ม.1 วาปีปทุม
14 เด็กหญิง จณิสตา    บุตรกาศ ม.1 วาปีปทุม
15 เด็กหญิง จริตจตา    อนุสา ม.1 วาปีปทุม
16 เด็กชาย จอมพล    โพธิน ม.1 วาปีปทุม
17 เด็กชาย จักรี    สีแวงเขตร์ ม.1 วาปีปทุม
18 เด็กหญิง จิฑาภรณ์    เสนจันตะ ม.1 วาปีปทุม
19 เด็กหญิง จิดาภา    ปะโยธิน ม.1 วาปีปทุม
20 เด็กหญิง จิตรดา    บาคาล ม.1 วาปีปทุม
21 เด็กชาย จิตรภณ    ประทุมข า ม.1 วาปีปทุม
22 เด็กหญิง จินดามณี    เอกรักษา ม.1 วาปีปทุม
23 เด็กชาย จิรโชติ    ดวงชะรา ม.1 วาปีปทุม
24 เด็กชาย จิรทีปต์    ค้าสุกร ม.1 วาปีปทุม
25 เด็กหญิง จิรนันท์    จารุวงศ์ ม.1 วาปีปทุม
26 เด็กชาย จิรภัทร    ธีรภักด์ิสวัสด์ิ ม.1 วาปีปทุม
27 เด็กหญิง จิรัฐติกาล    ชัยธานี ม.1 วาปีปทุม
28 เด็กหญิง จิรัฐติกาล    ปาปะกะ ม.1 วาปีปทุม
29 เด็กหญิง จิราทิพย์    โปสันเทียะ ม.1 วาปีปทุม

ช่ือ- สกุล

ห้องสอบท่ี 7  (อำคำร 5 ห้อง 513)



30 เด็กหญิง จิราภา    ใสงาม ม.1 วาปีปทุม
31 เด็กหญิง จิราวรรณ    ดีนอก ม.1 วาปีปทุม
32 เด็กชาย จีรภัทร    ธุระสิทธ์ิ ม.1 วาปีปทุม
33 เด็กหญิง จีราพัชร    ร่มจันทร์ ม.1 วาปีปทุม
34 เด็กหญิง จุฑาทิพย์    ปองไป ม.1 วาปีปทุม
35 เด็กหญิง จุรัญรัตน์    โพธ์ิดี ม.1 วาปีปทุม
36 เด็กชาย เจตก์นิพัฐษ์  ล าดวนหอม ม.1 ผดุงนารี
37 เด็กหญิง เจริญา    มูลต้น ม.1 วาปีปทุม
38 เด็กหญิง ชญานิน    ผ่านสะอาด ม.1 วาปีปทุม
39 เด็กหญิง ชญานิศ    ประจุดทะเก ม.1 วาปีปทุม
40 เด็กชาย ชณวิช    ค าภาบุตร ม.1 วาปีปทุม
41 เด็กหญิง ชนกนันท์    แปลงมาลย์ ม.1 วาปีปทุม
42 เด็กหญิง ชนกนันท์    สุริโย ม.1 ผดุงนารี



ล ำดับ ช้ัน โรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กหญิง ชนม์ชนก    มงคล ม.1 วาปีปทุม
2 เด็กชาย ชนะชล    ภูตเขต ม.1 วาปีปทุม
3 เด็กหญิง ชนัญชิดา    รินทะลึก ม.1 วาปีปทุม
4 เด็กหญิง ชนันท์ณัฐ    สัตตรัตน าพร ม.1 วาปีปทุม
5 เด็กหญิง ชนันภรณ์    สังฆมณี ม.1 วาปีปทุม
6 เด็กชาย ชนากร    อรรคแก้ว ม.1 วาปีปทุม
7 เด็กหญิง ชนากานต์    คุ้มเนตร ม.1 วาปีปทุม
8 เด็กชาย ชนาธิป    แคนลา ม.1 วาปีปทุม
9 เด็กหญิง ชนิศา    นาหนองตูม ม.1 วาปีปทุม
10 เด็กหญิง ชนิสรา    หิตายะโส ม.1 วาปีปทุม
11 เด็กชาย ชลชาติ    เศษวิสัย ม.1 วาปีปทุม
12 เด็กหญิง ชลธิชา    โคตรธาดา ม.1 วาปีปทุม
13 เด็กหญิง ชลธิชา    ดงตะวัน ม.1 วาปีปทุม
14 เด็กหญิง ชลธิชา    ติดใจดี ม.1 วาปีปทุม
15 เด็กหญิง ชลธิชา    วงค์อภัย ม.1 วาปีปทุม
16 เด็กหญิง ชลธิชา    สาหลาด ม.1 วาปีปทุม
17 เด็กหญิง ชลลดา    กัณหา ม.1 วาปีปทุม
18 เด็กชาย ชัชวาล    ปะนันโต ม.1 วาปีปทุม
19 เด็กชาย ชัยยากูล    เบ้าสิงห์ ม.1 วาปีปทุม
20 เด็กชาย ชัยวัฒน์    สุจจชารี ม.1 วาปีปทุม
21 เด็กชาย ชานนท์    จันทวะฤทธ์ิ ม.1 วาปีปทุม
22 เด็กหญิง ชาลิสา    นะตะสัตย์ ม.1 วาปีปทุม
23 เด็กหญิง ชิดชญา    ตรีประทุม ม.1 วาปีปทุม
24 เด็กชาย ชินวัฒน์    เรืองบุญ ม.1 วาปีปทุม
25 เด็กชาย ชิษณุชา    ชัยจันดา ม.1 วาปีปทุม
26 เด็กหญิง ชุติกาญจน์    สุภาพันธ์ ม.1 วาปีปทุม
27 เด็กหญิง ชุติกาญจน์    แสงโพธ์ิดา ม.1 วาปีปทุม
28 เด็กหญิง ชุรีวัลย์    ยืนยาว ม.1 วาปีปทุม
29 เด็กหญิง ญดา    นนตะสี ม.1 วาปีปทุม

ช่ือ- สกุล

ห้องสอบท่ี 8  (อำคำร 5 ห้อง 514)



30 เด็กหญิง ญดาพร    ช านาญจันทร์ ม.1 วาปีปทุม
31 เด็กหญิง ญารินดา     ทิพชรา ม.1 วาปีปทุม
32 เด็กชาย ฐปนัท    พลกุล ม.1 วาปีปทุม
33 เด็กหญิง ฐิดาพร    ประกอบเสริม ม.1 วาปีปทุม
34 เด็กหญิง ฐิติญาภรณ์    ประกอบกุล ม.1 วาปีปทุม
35 เด็กหญิง ฐิติรัตน์    ศิริมนตรี ม.1 วาปีปทุม
36 เด็กชาย ฐิติศักด์ิ    โพธ์ิหล้า ม.1 วาปีปทุม
37 เด็กหญิง ฑิฆัมพร    ท้วมแก้ว ม.1 วาปีปทุม
38 เด็กหญิง ฑิตยา    มาตรา ม.1 วาปีปทุม
39 เด็กชาย ณภัทร    ศิริโสม ม.1 วาปีปทุม
40 เด็กชาย ณรงค์ชัย    ปาปะสา ม.1 วาปีปทุม
41 เด็กหญิง ณราวดี    ชุมดี ม.1 วาปีปทุม
42 เด็กหญิง ณัชชา    แตงอ่อน ม.1 วาปีปทุม



ล ำดับ ช้ัน โรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา    อักษรพิมพ์ ม.1 วาปีปทุม
2 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา    เศษรินทร์ ม.1 วาปีปทุม
3 เด็กหญิง ณัฏฐวรรณ    วรรณะบุตร ม.1 วาปีปทุม
4 เด็กชาย ณัฐกร    หงษาวงค์ ม.1 วาปีปทุม
5 เด็กชาย ณัฐกรานต์    เพชรโรจน์ ม.1 วาปีปทุม
6 เด็กหญิง ณัฐกฤตตา    เซ่งลอยเล่ือน ม.1 วาปีปทุม
7 เด็กหญิง ณัฐกานต์    อินทรศิลา ม.1 วาปีปทุม
8 เด็กหญิง ณัฐชยา    พลวิเศษ ม.1 วาปีปทุม
9 เด็กหญิง ณัฐฌา    โพธ์ิแกะ ม.1 วาปีปทุม
10 เด็กหญิง ณัฐญาดา    ชาอินทร์ ม.1 วาปีปทุม
11 เด็กหญิง ณัฐณิชา    ทุมะลา ม.1 วาปีปทุม
12 เด็กหญิง ณัฐณิชา    ปะมา ม.1 วาปีปทุม
13 เด็กหญิง ณัฐณิชา    วิถาทานัง ม.1 วาปีปทุม
14 เด็กหญิง ณัฐณิชา    หงษาวงค์ ม.1 วาปีปทุม
15 เด็กหญิง ณัฐนิชา    ไชโยลา ม.1 วาปีปทุม
16 เด็กชาย ณัฐพล    กุลไธสง ม.1 วาปีปทุม
17 เด็กชาย ณัฐพล    โคตรชาลี ม.1 วาปีปทุม
18 เด็กหญิง ณัฐภรณ์    ประกอบผล ม.1 วาปีปทุม
19 เด็กชาย ณัฐภัทร    พิจารณ์ ม.1 วาปีปทุม
20 เด็กหญิง ณัฐริกา    ประธรรมสาร ม.1 วาปีปทุม
21 เด็กชาย ณัฐวุฒิ    เปาทัน ม.1 วาปีปทุม
22 เด็กชาย ณัฐวุฒิ    มัชปะโม ม.1 วาปีปทุม
23 เด็กชาย ณัฐวุฒิ    อารมณ์สวะ ม.1 วาปีปทุม
24 เด็กหญิง ณัฐสุดา    ปะภาวะเต ม.1 วาปีปทุม
25 เด็กหญิง ณิชกานต์    อินทร์กานอน ม.1 วาปีปทุม
26 เด็กหญิง ณิชาภัทร    ประเสริฐโส ม.1 วาปีปทุม
27 เด็กหญิง ดากานดา    ศุภการนิมิต ม.1 วาปีปทุม
28 เด็กหญิง ดาวเด่น    แซ่เปีย ม.1 วาปีปทุม
29 เด็กชาย ดุลญาฤทธ์ิ    มาเจริญ ม.1 วาปีปทุม

ห้องสอบท่ี 9  (อำคำร 5 ห้อง 515)
ช่ือ- สกุล



30 เด็กชาย เดชาวัต    ศรีสุข ม.1 วาปีปทุม
31 เด็กชาย ต้นตระกูล    กุลสวัสด์ิ ม.1 วาปีปทุม
32 เด็กชาย ตะวัน    พลค ามาก ม.1 วาปีปทุม
33 เด็กชาย ทยาวัต    โกสีย์ ม.1 วาปีปทุม
34 เด็กชาย ทศวี    ดอนชัยสง ม.1 วาปีปทุม
35 เด็กชาย ทักษ์ดนัย    ปทุมพร ม.1 วาปีปทุม
36 เด็กหญิง ทักษอร    ผากาเกตุ ม.1 วาปีปทุม
37 เด็กหญิง ทาริกา    ศิริภักด์ิ ม.1 วาปีปทุม
38 เด็กหญิง ทิฆัมพร    รักษาผล ม.1 วาปีปทุม
39 เด็กหญิง ทิพย์ตะวัน    ปะกิระคัง ม.1 วาปีปทุม
40 เด็กหญิง ทิพย์ฤทัย    พรหล่อ ม.1 วาปีปทุม
41 เด็กหญิง ทิพย์อัปสร    บุญด้วง ม.1 วาปีปทุม
42 เด็กหญิง ทิพามณี    ปราณีตพลกรัง ม.1 วาปีปทุม



ล ำดับ ช้ัน โรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กหญิง ทิพาวรรณ    สุปติ ม.1 วาปีปทุม
2 เด็กชาย ทีปกร    โนดไธสง ม.1 วาปีปทุม
3 เด็กชาย แทนคุณ    เนาวรัตน์ ม.1 วาปีปทุม
4 เด็กชาย ธนกร    จันหนองหว้า ม.1 วาปีปทุม
5 เด็กชาย ธนกร    ศรีบุญมา ม.1 วาปีปทุม
6 เด็กชาย ธนกฤต     ชินชาด ม.1 วาปีปทุม
7 เด็กชาย ธนกฤษ    แซ่ตัง ม.1 วาปีปทุม
8 เด็กชาย ธนพล    จันทคาม ม.1 วาปีปทุม
9 เด็กชาย ธนภัทร    ไชยสุระ ม.1 วาปีปทุม
10 เด็กชาย ธนวรรธ    ลินทอง ม.1 วาปีปทุม
11 เด็กชาย ธนวัฒน์    คุรุทานัง ม.1 วาปีปทุม
12 เด็กชาย ธนวัฒน์    ศรีหามาร ม.1 วาปีปทุม
13 เด็กชาย ธนวิชญ์    นามสนิท ม.1 วาปีปทุม
14 เด็กหญิง ธนสร    มาฤทธ์ิ ม.1 วาปีปทุม
15 เด็กชาย ธนสิทธ์ิ    ปะมาคะมา ม.1 วาปีปทุม
16 เด็กชาย ธนสิทธ์ิ    ภูมิสถาน ม.1 วาปีปทุม
17 เด็กชาย ธนา    แสนเสนา ม.1 วาปีปทุม
18 เด็กชาย ธนากร    แก้วภา ม.1 วาปีปทุม
19 เด็กชาย ธนากร    ปักกาเต ม.1 วาปีปทุม
20 เด็กชาย ธนายศ    บุญล  า ม.1 วาปีปทุม
21 เด็กชาย ธรรมรัฐ    อรุณโน ม.1 วาปีปทุม
22 เด็กชาย ธราดล    บุญเข่ือง ม.1 วาปีปทุม
23 เด็กชาย ธวัชชัย    ลาวัลย์ ม.1 วาปีปทุม
24 เด็กหญิง ธัญชนก    พันธวงษ์ ม.1 วาปีปทุม
25 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์    ปะติสา ม.1 วาปีปทุม
26 เด็กหญิง ธัญญารัตน์    เศษรินทร์ ม.1 วาปีปทุม
27 เด็กหญิง ธัญรดา    พันธ์จันทร์ ม.1 วาปีปทุม
28 เด็กชาย ธันยา    สิงมาดา ม.1 วาปีปทุม
29 เด็กชาย ธาราดล    โยธะมาตย์ ม.1 วาปีปทุม

ห้องสอบท่ี 10  (อำคำร 5 ห้อง 516)
ช่ือ- สกุล



30 เด็กหญิง ธาริณีย์    มีสูนย์ ม.1 วาปีปทุม
31 เด็กหญิง ธิดารัตน์    ขันอุทธา ม.1 วาปีปทุม
32 เด็กหญิง ธิติพร    ศรีหาอินทร์ ม.1 วาปีปทุม
33 เด็กหญิง ธีรพร    ภูมาศ ม.1 วาปีปทุม
34 เด็กชาย ธีรภัทร    ค าพาพันธ์ ม.1 วาปีปทุม
35 เด็กชาย ธีรภัทร    ใจซ่ือ ม.1 วาปีปทุม
36 เด็กชาย ธีรภัทร    หาช่ืน ม.1 วาปีปทุม
37 เด็กชาย ธีระพงษ์    พลคุย ม.1 วาปีปทุม
38 เด็กชาย ธีราทร    ลิ มเบญจทรัพย์ ม.1 วาปีปทุม
39 เด็กหญิง ธีราพร    ยานู ม.1 วาปีปทุม
40 เด็กหญิง ธีราภรณ์    ลิโป้ ม.1 วาปีปทุม
41 เด็กชาย ธีราวุฒิ    บุญศรี ม.1 วาปีปทุม
42 เด็กชาย นชวนนท์    กองบุตร ม.1 วาปีปทุม



ล ำดับ ช้ัน โรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กชาย นพรัตน์    หนูแก้ว ม.1 วาปีปทุม
2 เด็กหญิง นภรัตน์    สุ่มทรัพย์ ม.1 วาปีปทุม
3 เด็กหญิง นภัสสร    ค ากองแก้ว ม.1 วาปีปทุม
4 เด็กหญิง นภามาศ    พันพานิชย์ ม.1 วาปีปทุม
5 เด็กหญิง นภาวี    ภัทราบุญญากุล ม.1 วาปีปทุม
6 เด็กหญิง นรรธพร    อามาตย์พล ม.1 วาปีปทุม
7 เด็กชาย นรากร    ปิตตานัง ม.1 วาปีปทุม
8 เด็กหญิง นริศรา    โสภาพ ม.1 วาปีปทุม
9 เด็กชาย นวัชพร    ค าใบ ม.1 วาปีปทุม
10 เด็กหญิง นัทธมน    ปองไป ม.1 วาปีปทุม
11 เด็กหญิง นันท์นภัส    ชินภักดี ม.1 วาปีปทุม
12 เด็กชาย นันทพงศ์    สีหาบุญจันทร์ ม.1 วาปีปทุม
13 เด็กหญิง นันทอร    มุมทอง ม.1 วาปีปทุม
14 เด็กหญิง นาฏสิริ    ภัทราบุญญากุล ม.1 วาปีปทุม
15 เด็กหญิง นารีรัตน์    พิมพ์บาล ม.1 วาปีปทุม
16 เด็กหญิง นิทรากร    กองแก้ว ม.1 วาปีปทุม
17 เด็กหญิง นิธินาถ    นามสิน ม.1 วาปีปทุม
18 เด็กหญิง นิภาพรรณ    ช่อขุนทด ม.1 วาปีปทุม
19 เด็กหญิง นิภาภรณ์    สุคุณา ม.1 วาปีปทุม
20 เด็กหญิง นิราตรี    มะโนราช ม.1 วาปีปทุม
21 เด็กหญิง นิราวัลย์    โทอะรัญ ม.1 วาปีปทุม
22 เด็กหญิง นิศาชล    คงสุริโย ม.1 วาปีปทุม
23 เด็กชาย เนติพงศ์    ฆารสว่าง ม.1 วาปีปทุม
24 เด็กหญิง บัณฑิตา    เทียงธรรม ม.1 วาปีปทุม
25 เด็กหญิง บัณฑิตา    สีอัคฮาต ม.1 วาปีปทุม
26 เด็กหญิง บุณยาพร    กว้างสนิท ม.1 วาปีปทุม
27 เด็กหญิง เบญญทิพย์    จูมเกตุ ม.1 วาปีปทุม
28 เด็กชาย ปฏิพัทธ์ิ    คลังดี ม.1 วาปีปทุม
29 เด็กชาย ปฏิภาณ    ทิมทอง ม.1 วาปีปทุม

ห้องสอบท่ี 11  (อำคำร 5 ห้อง 521)
ช่ือ- สกุล



30 เด็กหญิง ปฏิมาพร    ไวจันทร์ ม.1 วาปีปทุม
31 เด็กชาย ปณภูมิ    โสมทอง ม.1 วาปีปทุม
32 เด็กหญิง ปณิตา  สุวรรณทา ม.1 ผดุงนารี
33 เด็กหญิง ปทิตตา  อุทัยพรหม ม.1 เมืองร้อยเอ็ด
34 เด็กหญิง ปนัสยา    ราชชมภู ม.1 วาปีปทุม
35 เด็กชาย ปภังกร    จรรยารุ่งทวี ม.1 วาปีปทุม
36 เด็กหญิง ปภาดา    ปะเมนาโพธ์ิ ม.1 วาปีปทุม
37 เด็กหญิง ปภาพินท์    ทอนโพธ์ิ ม.1 วาปีปทุม
38 เด็กหญิง ปรณัฐ    คงสัตย์ ม.1 วาปีปทุม
39 เด็กชาย ปรเมศร์     บุญเกิด ม.1 วาปีปทุม
40 เด็กชาย ประกาศิต    ธนาเดชาวัฒนกุล ม.1 วาปีปทุม
41 เด็กหญิง ประดิภา    ลาโพธ์ิ ม.1 วาปีปทุม
42 เด็กชาย ปรัชญา    โยธะราช ม.1 วาปีปทุม



ล ำดับ ช้ัน โรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กหญิง ปราณปรียา    แคนสา ม.1 วาปีปทุม
2 เด็กหญิง ปริญาภรณ์    พิลาเท่า ม.1 วาปีปทุม
3 เด็กหญิง ปวิตา    ภักดีทา ม.1 วาปีปทุม
4 เด็กชาย ปวีณ    อุปมัย ม.1 วาปีปทุม
5 เด็กหญิง ปวีณา    บุตรมาตร ม.1 วาปีปทุม
6 เด็กชาย ปวุฒิกร    วังดง ม.1 วาปีปทุม
7 เด็กชาย ปัฐยาวัฒน์    สิทธิสาร ม.1 วาปีปทุม
8 เด็กหญิง ปัณชญา    อินทรประเสริฐ ม.1 วาปีปทุม
9 เด็กหญิง ปัณฑิตา    ตะนัยศรี ม.1 วาปีปทุม
10 เด็กชาย ปัณณทัต    ชัยธานี ม.1 วาปีปทุม
11 เด็กหญิง ปัทมาพร  ภูพานไร่ ม.1 ผดุงนารี
12 เด็กหญิง ปาณิฉัตร    ประสารีบุตร ม.1 วาปีปทุม
13 เด็กหญิง ปานตะวัน    ค าอาจ ม.1 วาปีปทุม
14 เด็กหญิง ปาลิตา    ประนิล ม.1 วาปีปทุม
15 เด็กชาย ปิติพงษ์    เปียทอง ม.1 วาปีปทุม
16 เด็กหญิง ปิยฉัตร    ปาปะไพร ม.1 วาปีปทุม
17 เด็กชาย ปิยวัฒน์    ขายม ม.1 วาปีปทุม
18 เด็กชาย ปิยวัฒน์    รักชาติ ม.1 วาปีปทุม
19 เด็กหญิง ปิยะฉัตร    กองฮามสี ม.1 วาปีปทุม
20 เด็กหญิง ปิยะพร    ยะถา ม.1 วาปีปทุม
21 เด็กหญิง ปิยะวรรณ    ปะกินังเต ม.1 วาปีปทุม
22 เด็กหญิง ปิยาภรณ์    โภคาแสง ม.1 วาปีปทุม
23 เด็กชาย ปุญญพัฒน์    กองปัดชา ม.1 วาปีปทุม
24 เด็กหญิง ปุณยาพร    มูลบุญ ม.1 วาปีปทุม
25 เด็กชาย พงศกร    นาเมือง ม.1 วาปีปทุม
26 เด็กชาย พงศกร    ปะรินทร ม.1 วาปีปทุม
27 เด็กชาย พงศกร    พงษ์สมศักด์ิ ม.1 วาปีปทุม
28 เด็กชาย พงศธร    เราป้อมวาปี ม.1 วาปีปทุม
29 เด็กชาย พงศพัศ    ลาดนอก ม.1 วาปีปทุม

ช่ือ- สกุล

ห้องสอบท่ี 12  (อำคำร 5 ห้อง 522)



30 เด็กชาย พงศ์พิสิฏฐ์    ประทุมข า ม.1 วาปีปทุม
31 เด็กชาย พงศภัค    นามสมบูรณ์ ม.1 วาปีปทุม
32 เด็กชาย พงษ์ธกรก์    วรรณศิลป์ ม.1 วาปีปทุม
33 เด็กชาย พชร    โนศรี ม.1 วาปีปทุม
34 เด็กหญิง พรชิตา    บาลโส ม.1 วาปีปทุม
35 เด็กหญิง พรชิตา    ประกอบสิม ม.1 วาปีปทุม
36 เด็กหญิง พรชิตา    พันสี ม.1 วาปีปทุม
37 เด็กหญิง พรมงคล    ภู่โสภา ม.1 วาปีปทุม
38 เด็กหญิง พรรณกาญจณ์    จันทร์สมร ม.1 วาปีปทุม
39 เด็กหญิง พรรณพิชฌา    จูมแพงจารุพงศ์ ม.1 วาปีปทุม
40 เด็กหญิง พรหมพิริยะ    รสสุคนธ์ ม.1 วาปีปทุม
41 เด็กชาย พลกร    ประธรรมสาร ม.1 วาปีปทุม
42 เด็กหญิง พลอยชมพู    ครองสีธนนนท์ ม.1 วาปีปทุม



ล ำดับ ช้ัน โรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กหญิง พลอยไพลิน    ฉัตรศรี ม.1 วาปีปทุม
2 เด็กหญิง พัชยา    ปะนะภูเต ม.1 วาปีปทุม
3 เด็กชาย พัชรพงศ์    ปิดสายะ ม.1 วาปีปทุม
4 เด็กหญิง พัชรีย์    อาระหัง ม.1 วาปีปทุม
5 เด็กหญิง พันวสา    เสนามาตร ม.1 วาปีปทุม
6 เด็กชาย พัสกร    แซ่เตีย ม.1 วาปีปทุม
7 เด็กชาย พาทิศ    โพนนอก ม.1 วาปีปทุม
8 เด็กหญิง พิกุล    ชัยปะปา ม.1 วาปีปทุม
9 เด็กหญิง พิชญาภา    ปะวะเข ม.1 วาปีปทุม
10 เด็กหญิง พิชาพัชร์    บางบ าเนตร ม.1 วาปีปทุม
11 เด็กหญิง พิพรรธน์    ปัตตายะโส ม.1 วาปีปทุม
12 เด็กหญิง พิมพ์ภิชา    แก้วอนันต์ ม.1 วาปีปทุม
13 เด็กหญิง พิมลพรรณ    บุตตะกะ ม.1 วาปีปทุม
14 เด็กหญิง พิมวรรณ    สืบส าราญ ม.1 วาปีปทุม
15 เด็กหญิง พิยดา    ไชยปัญหา ม.1 วาปีปทุม
16 เด็กหญิง พิริยากร    ปุยกวาง ม.1 วาปีปทุม
17 เด็กหญิง พิริสา    บุตรวิชา ม.1 วาปีปทุม
18 เด็กหญิง พีรดา    เทพเลียน ม.1 วาปีปทุม
19 เด็กชาย พีรภัทร    ปาปะเพ ม.1 วาปีปทุม
20 เด็กชาย พีรภัทร    ไปวันเสาร์ ม.1 วาปีปทุม
21 เด็กชาย พีรวิชญ์    ปรีฉันท์ ม.1 วาปีปทุม
22 เด็กหญิง พีรสา    คัดทะจันทร์ ม.1 วาปีปทุม
23 เด็กหญิง พึงพิศ    สัตรู ม.1 วาปีปทุม
24 เด็กหญิง พุทธชาติ    ปะเกาทัน ม.1 วาปีปทุม
25 เด็กหญิง พุทธิตา    ไปใกล้ ม.1 วาปีปทุม
26 เด็กหญิง แพรวประกาย    ปักโกทะสัง ม.1 วาปีปทุม
27 เด็กหญิง แพรวา    นามมงคล ม.1 วาปีปทุม
28 เด็กชาย ไพโรจน์    บุญโรจน์ ม.1 วาปีปทุม
29 เด็กหญิง ไพลิน    จตุฤทธิรณ ม.1 วาปีปทุม

ช่ือ- สกุล

ห้องสอบท่ี 13  (อำคำร 5 ห้อง 523)



30 เด็กหญิง ภควดี    บุตตะกะ ม.1 วาปีปทุม
31 เด็กชาย ภวัต    ธาราวดี ม.1 วาปีปทุม
32 เด็กหญิง ภัทรกัปป์    สวาศรี ม.1 วาปีปทุม
33 เด็กชาย ภัทรดนัย    สระค า ม.1 วาปีปทุม
34 เด็กหญิง ภัทรธิดา    พรมกันหาชัย ม.1 วาปีปทุม
35 เด็กหญิง ภัทรธิดา    สิงห์วิสุทธ์ิ ม.1 วาปีปทุม
36 เด็กชาย ภัทรพล    สัตะโส ม.1 วาปีปทุม
37 เด็กหญิง ภัทราพร    บุตะกะ ม.1 วาปีปทุม
38 เด็กหญิง ภัทราพร    ศรีภูวงษ์ ม.1 วาปีปทุม
39 เด็กหญิง ภัทราภรณ์    พันธ์ชา ม.1 วาปีปทุม
40 เด็กชาย ภาณุพงศ์    ปางวิภาศ ม.1 วาปีปทุม
41 เด็กชาย ภาณุพงศ์    อันตระกูล ม.1 วาปีปทุม
42 เด็กชาย ภานุวัฒน์    สีโท ม.1 วาปีปทุม



ล ำดับ ช้ัน โรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กหญิง ภาสินี    รินทอง ม.1 วาปีปทุม
2 เด็กชาย ภูผา    สุปะโค ม.1 วาปีปทุม
3 เด็กชาย ภูมิพัฒน์    ภูวงษ์ ม.1 วาปีปทุม
4 เด็กชาย ภูมิพิพัฒน์    อุปนิตย์ ม.1 วาปีปทุม
5 เด็กชาย ภูมิรพี    สุธีดวงสมร ม.1 วาปีปทุม
6 เด็กชาย ภูริณัฐ    วันดี ม.1 วาปีปทุม
7 เด็กชาย ภูริณัฐ    วีระพันธ์ ม.1 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
8 เด็กชาย ภูรินทร์    ปวงอูป ม.1 วาปีปทุม
9 เด็กชาย ภูวนารถ    บุญน่ิม ม.1 วาปีปทุม
10 เด็กหญิง มณีรัตน์    ธรรมมา ม.1 วาปีปทุม
11 เด็กหญิง มณีรัตน์    ศรีนามบุรี ม.1 วาปีปทุม
12 เด็กหญิง มลชนก    ไชยอินทร์ ม.1 วาปีปทุม
13 เด็กหญิง มัณฑนา    จันวงษา ม.1 วาปีปทุม
14 เด็กหญิง มาติกา    สุขรี ม.1 วาปีปทุม
15 เด็กหญิง มานิตา    สุวรรณ ม.1 วาปีปทุม
16 เด็กหญิง มีนลดา    ประทุมทอง ม.1 วาปีปทุม
17 เด็กหญิง เมธาวี    ผุยเตชะ ม.1 วาปีปทุม
18 เด็กชาย เมธิชัย    ลามะให ม.1 วาปีปทุม
19 เด็กชาย เมธี    ภูมาศ ม.1 วาปีปทุม
20 เด็กชาย ยศพนธ์    แกมจินดา ม.1 วาปีปทุม
21 เด็กชาย ยศพัทธ์    พรหมบังเกิด ม.1 วาปีปทุม
22 เด็กชาย ยศวัจน์    เกตุเสนา ม.1 วาปีปทุม
23 เด็กหญิง ยศสิณี    ค้าเจริญ ม.1 วาปีปทุม
24 เด็กหญิง รชยา  ครองศรัทธา ม.1 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
25 เด็กหญิง รติรัตน์    ประกอบนันท์ ม.1 วาปีปทุม
26 เด็กชาย รัชชานนท์    เวียงโพนละออม ม.1 วาปีปทุม
27 เด็กหญิง รัชนีกร    บัวสนิท ม.1 วาปีปทุม
28 เด็กชาย รัฐกรเกียรติ    วิชาชัย ม.1 วาปีปทุม
29 เด็กชาย รัฐภูมิ    เกิดพระจีน ม.1 วาปีปทุม

ช่ือ- สกุล

ห้องสอบท่ี 14  (อำคำร 5 ห้อง 524)



30 เด็กชาย รัฐภูมิ    ปักกุนนัน ม.1 วาปีปทุม
31 เด็กชาย รัฐภูมิ    สังฆบุรินทร์ ม.1 วาปีปทุม
32 เด็กหญิง รัตนาภรณ์    เกษรช่ืน ม.1 วาปีปทุม
33 เด็กหญิง รัตนาภรณ์    นนทลักษณ์ ม.1 วาปีปทุม
34 เด็กชาย รุ่งรวิน    ประนิล ม.1 วาปีปทุม
35 เด็กหญิง รุ่งอรุณ    ปัดตาปัดโต ม.1 วาปีปทุม
36 เด็กหญิง ลักษิกา    หัตถกิจธาตรี ม.1 วาปีปทุม
37 เด็กชาย วชิรวิทย์    ไปเจอะ ม.1 วาปีปทุม
38 เด็กหญิง วชิราภรณ์    สระตังหมอง ม.1 วาปีปทุม
39 เด็กหญิง วนิสา    ปะริเตสัง ม.1 วาปีปทุม
40 เด็กหญิง วนุติยา    อาจแก้ว ม.1 วาปีปทุม
41 เด็กชาย วรชิต    ปองไป ม.1 วาปีปทุม
42 เด็กหญิง วรนงค์    ปัตโต ม.1 วาปีปทุม



ล ำดับ ช้ัน โรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กชาย วรเมธ    สีคราม ม.1 วาปีปทุม
2 เด็กชาย วรยุทธ    เปกขานัง ม.1 วาปีปทุม
3 เด็กชาย วรรณชาติ    เฮียงเฮ่ีย ม.1 วาปีปทุม
4 เด็กหญิง วรรณวิษา    ศิริส าราญ ม.1 วาปีปทุม
5 เด็กหญิง วรรนิษา    ประพาน ม.1 วาปีปทุม
6 เด็กชาย วรวุฒิ    มะลิวัลย์ ม.1 วาปีปทุม
7 เด็กหญิง วรัญญา    ครองสิงห์ ม.1 วาปีปทุม
8 เด็กหญิง วรัญญา    ปะมะระกา ม.1 วาปีปทุม
9 เด็กหญิง วรางคนาง    พิมพ์พันธ์ุ ม.1 วาปีปทุม
10 เด็กหญิง วราพร    ปะติตังโข ม.1 วาปีปทุม
11 เด็กหญิง วราภรณ์    เสนามาตย์ ม.1 วาปีปทุม
12 เด็กหญิง วริศรา    บุตะกะ ม.1 วาปีปทุม
13 เด็กหญิง วสุนี    นามบุรี ม.1 วาปีปทุม
14 เด็กชาย วสุพล    สระแก้ว ม.1 วาปีปทุม
15 เด็กชาย วัชรพงษ์    ปาสาวัน ม.1 วาปีปทุม
16 เด็กชาย วัชรพล    ปธิรูปัง ม.1 วาปีปทุม
17 เด็กหญิง วัชราภรณ์    บัวรัตน์ ม.1 วาปีปทุม
18 เด็กหญิง วัชราภรณ์    ปักกะเต ม.1 วาปีปทุม
19 เด็กชาย วันจักรี    พะโยโค ม.1 วาปีปทุม
20 เด็กหญิง วาทินี    สุวรรณภิญญา ม.1 วาปีปทุม
21 เด็กชาย วายุ    ศิริภักด์ิ ม.1 วาปีปทุม
22 เด็กชาย วิกรม    สมัคร ม.1 วาปีปทุม
23 เด็กหญิง วิชชุดา  มลพิมพ์ ม.1 ผดุงนารี
24 เด็กชาย วิชาญ    พุฒพันธ์ ม.1 วาปีปทุม
25 เด็กหญิง วิริวัลย์    เปสุยะ ม.1 วาปีปทุม
26 เด็กชาย วิรุณ    กวดนอก ม.1 วาปีปทุม
27 เด็กหญิง วิลาสิณี    เรียกกลาง ม.1 วาปีปทุม
28 เด็กหญิง วิไลวรรณ    ชัยบุรี ม.1 วาปีปทุม
29 เด็กชาย วิษณุ    ปาปะโข ม.1 วาปีปทุม

ช่ือ- สกุล

ห้องสอบท่ี 15  (อำคำร 5 ห้อง 525)



30 เด็กชาย วีรภัทร    จีวรรณ ม.1 วาปีปทุม
31 เด็กชาย วุฒิกร    สุภะก า ม.1 วาปีปทุม
32 เด็กหญิง เวรุมาศ    อุปมัย ม.1 วาปีปทุม
33 เด็กหญิง ศรัณย์พร   สารบรรณ ม.1 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
34 เด็กหญิง ศศิธร    รสหอม ม.1 วาปีปทุม
35 เด็กหญิง ศศิวรรณ    วุฒิสารคุณ ม.1 วาปีปทุม
36 เด็กชาย ศักด์ิกรินทร์    พลรักษา ม.1 วาปีปทุม
37 เด็กชาย ศิริชัย    ตะภา ม.1 วาปีปทุม
38 เด็กหญิง ศิรินันท์    อ่อนตา ม.1 วาปีปทุม
39 เด็กหญิง ศิริประพา    เทพศักด์ิ ม.1 วาปีปทุม
40 เด็กหญิง ศิริอัมพร    ปัญญะพิมพ์ ม.1 วาปีปทุม
41 เด็กหญิง ศิลิลักษณ์    ปัดค า ม.1 วาปีปทุม
42 เด็กชาย ศุภกรณ์    จันทร์ศรี ม.1 วาปีปทุม



ล ำดับ ช้ัน โรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กชาย ศุภกิจ    พิชิตชัยณรงค์ ม.1 วาปีปทุม
2 เด็กชาย ศุภกิตต์ิ    หงษาวงค์ ม.1 วาปีปทุม
3 เด็กชาย ศุภจิตร    บุญโรจน์ ม.1 วาปีปทุม
4 เด็กหญิง ศุภลักษณ์    จักรนารายณ์ ม.1 วาปีปทุม
5 เด็กหญิง ศุภลักษณ์    มูลณี ม.1 วาปีปทุม
6 เด็กหญิง ศุมินตา    ปิยะชาด ม.1 วาปีปทุม
7 เด็กหญิง สริตา    วิถาทานัง ม.1 วาปีปทุม
8 เด็กหญิง สรินยา    บาริศรี ม.1 วาปีปทุม
9 เด็กหญิง สวรรยา    ดงเรืองศรี ม.1 วาปีปทุม
10 เด็กหญิง สวรรยา    ปักเขตานัง ม.1 วาปีปทุม
11 เด็กชาย สิทธิกร    บุญศรี ม.1 วาปีปทุม
12 เด็กชาย สิทธิชัย    ศรีกลม ม.1 วาปีปทุม
13 เด็กหญิง สิทธิสินี    แก้วจันทร์ ม.1 วาปีปทุม
14 เด็กชาย สิรวิชญ์    ศรีมหาพรหม ม.1 วาปีปทุม
15 เด็กหญิง สิริญากร    สุพัฒน์มงคล ม.1 วาปีปทุม
16 เด็กชาย สิริภูมิ    สุพะก า ม.1 วาปีปทุม
17 เด็กชาย สุกฤษ    อารีป้อม ม.1 วาปีปทุม
18 เด็กหญิง สุกัญญา    ปฏิโยเก ม.1 วาปีปทุม
19 เด็กหญิง สุกัญญา    แสนบุดดา ม.1 วาปีปทุม
20 เด็กหญิง สุกัลยา    ภูศรีฤทธ์ิ ม.1 วาปีปทุม
21 เด็กหญิง สุจินดา    ค าสมัย ม.1 วาปีปทุม
22 เด็กหญิง สุชัญญา    อุลัยพงษ์ ม.1 วาปีปทุม
23 เด็กหญิง สุชานรี    นามศรี ม.1 วาปีปทุม
24 เด็กหญิง สุชาวดี    ปานชา ม.1 วาปีปทุม
25 เด็กหญิง สุดารัตน์    โทนหงษา ม.1 วาปีปทุม
26 เด็กหญิง สุดารัตน์    ปักกะทานัง ม.1 วาปีปทุม
27 เด็กหญิง สุดารัตน์    สายจันดี ม.1 วาปีปทุม
28 เด็กหญิง สุดารัตน์    เหลาพล ม.1 วาปีปทุม
29 เด็กหญิง สุทธิดา    ชินะรา ม.1 วาปีปทุม

ช่ือ- สกุล

ห้องสอบท่ี 16  (อำคำร 5 ห้อง 526)



30 เด็กหญิง สุทธิดา    ทัพวงค์ ม.1 วาปีปทุม
31 เด็กชาย สุทธิภัทร    วันจันทร์ ม.1 วาปีปทุม
32 เด็กชาย สุทธิรักษ์    ปักเขตานัง ม.1 วาปีปทุม
33 เด็กหญิง สุธิดา    มีหา ม.1 วาปีปทุม
34 เด็กหญิง สุนันทา    สิงสี ม.1 วาปีปทุม
35 เด็กหญิง สุนิษา    ชารีวรรณ ม.1 วาปีปทุม
36 เด็กหญิง สุปรียา    แสงกล้า ม.1 วาปีปทุม
37 เด็กชาย สุปวีร์    มะธุเสน ม.1 วาปีปทุม
38 เด็กหญิง สุพรรษา    ทีโพธ์ิหาด ม.1 วาปีปทุม
39 เด็กหญิง สุพิชชา    ศิริส าราญ ม.1 วาปีปทุม
40 เด็กหญิง สุพิชญา    อินทลี ม.1 วาปีปทุม
41 เด็กหญิง สุภาวดี    น้อยตาแสง ม.1 วาปีปทุม
42 เด็กหญิง สุภาวดี    อุทัยบาล ม.1 วาปีปทุม



ล ำดับ ช้ัน โรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กชาย สุรเกียรติ    ค าสมัย ม.1 วาปีปทุม
2 เด็กชาย สุรนันท์    ชัยปราบ ม.1 วาปีปทุม
3 เด็กชาย สุรสิทธ์ิ    การวิชัย ม.1 วาปีปทุม
4 เด็กหญิง สุรัสวดี    ปองไป ม.1 วาปีปทุม
5 เด็กชาย สุริยะ    เณรสุวรรณ ม.1 วาปีปทุม
6 เด็กหญิง สุรีวัลย์    ปาธิสัตย์ ม.1 วาปีปทุม
7 เด็กหญิง สุวนันท์    มูลศรี ม.1 วาปีปทุม
8 เด็กหญิง สุวลี    สุวรรณพันธ์ ม.1 วาปีปทุม
9 เด็กชาย สุวัจน์    ราชบุรี ม.1 วาปีปทุม
10 เด็กหญิง สุวิมล    สิงห์คะนอง ม.1 วาปีปทุม
11 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ    มิตะนุ ม.1 วาปีปทุม
12 เด็กหญิง เสาวณี    ประสีระวิเส ม.1 วาปีปทุม
13 เด็กหญิง หทัยชนก    ปะวะภูตะกัง ม.1 วาปีปทุม
14 เด็กหญิง หทัยชนก    ภูวงค์ ม.1 วาปีปทุม
15 เด็กชาย อดิเทพ    โคตรแก้ว ม.1 วาปีปทุม
16 เด็กหญิง อทิตยา    ศรีกุลวงษ์ ม.1 วาปีปทุม
17 เด็กหญิง อนัญญา    มะธิปิไข ม.1 วาปีปทุม
18 เด็กหญิง อนันดา    ประภาศรี ม.1 วาปีปทุม
19 เด็กชาย อนุชา    ปุเรโต ม.1 วาปีปทุม
20 เด็กชาย อนุสรณ์    แสมศรี ม.1 วาปีปทุม
21 เด็กชาย อภิชัย    ชะปูแสน ม.1 วาปีปทุม
22 เด็กหญิง อภิญญา    สุจจชารี ม.1 วาปีปทุม
23 เด็กชาย อภินันท์    อารพล ม.1 วาปีปทุม
24 เด็กชาย อภิมงคล    วรรณปะเก ม.1 วาปีปทุม
25 เด็กชาย อภิรักษ์    ฉัตรศรี ม.1 วาปีปทุม
26 เด็กชาย อภิวัฒน์    ชาวประสา ม.1 วาปีปทุม
27 เด็กหญิง อมรเนตร    ชัยอินทร์ ม.1 วาปีปทุม
28 เด็กหญิง อมิตา    ประธรรมสาร ม.1 วาปีปทุม
29 เด็กหญิง อรทัย    บุญยะรัตน์ ม.1 วาปีปทุม

ช่ือ- สกุล

ห้องสอบท่ี 17  (อำคำร 5 ห้อง 527)



30 เด็กหญิง อรนลิน    บัวบาน ม.1 วาปีปทุม
31 เด็กหญิง อรปรียา    คัดทะจันทร์ ม.1 วาปีปทุม
32 เด็กหญิง อรปรียา    จันทะปะทัง ม.1 วาปีปทุม
33 เด็กหญิง อรปรียา    ไชยลาด ม.1 วาปีปทุม
34 เด็กหญิง อรปรียา    ปะนาโท ม.1 วาปีปทุม
35 เด็กหญิง อรพนิต    แก้วสังข์ ม.1 วาปีปทุม
36 เด็กหญิง อรภิญญา    พิจุลย์ ม.1 วาปีปทุม
37 เด็กชาย อรรคเดช    ปุริตัง ม.1 วาปีปทุม
38 เด็กชาย อรรคพล    เส่ียงบุญ ม.1 วาปีปทุม
39 เด็กหญิง อรวรรณ    วิสูงเร ม.1 วาปีปทุม
40 เด็กหญิง อรอุมา    ไร่สงวน ม.1 วาปีปทุม
41 เด็กหญิง อริศรา    เวชกามา ม.1 วาปีปทุม
42 เด็กหญิง อริศรา    สุขังสูงเนิน ม.1 วาปีปทุม



ล ำดับ ช้ัน โรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กหญิง อรุณรัตน์    ตะโคตร ม.1 วาปีปทุม
2 เด็กหญิง อัจฉรา    นามภักด์ิ ม.1 วาปีปทุม
3 เด็กหญิง อัจฉรา    บุญละคร ม.1 วาปีปทุม
4 เด็กชาย อัจฉริยะ    มุสิกา ม.1 วาปีปทุม
5 เด็กหญิง อัจริยา    พิณทอง ม.1 วาปีปทุม
6 เด็กหญิง อัญรัตน์    ชัยลิ นฟ้า ม.1 วาปีปทุม
7 เด็กหญิง อันยมณี    ค้าเจริญ ม.1 วาปีปทุม
8 เด็กหญิง อัมพร    พลตรี ม.1 วาปีปทุม
9 เด็กหญิง อาทิตยา    ไชยธานี ม.1 วาปีปทุม
10 เด็กหญิง อารยา    ชาวพงษ์ ม.1 วาปีปทุม
11 เด็กหญิง อารยา    เอกศิริ ม.1 วาปีปทุม
12 เด็กหญิง อารียา    พะนะลาภ ม.1 วาปีปทุม
13 เด็กหญิง อินทร์กรแก้ว    นินทะราช ม.1 วาปีปทุม
14 เด็กหญิง อินทิรา    กาหลง ม.1 วาปีปทุม
15 เด็กชาย อิศเรศ    ปัตตานี ม.1 วาปีปทุม
16 เด็กชาย อิสรภาพ    พิลาวุฒิ ม.1 วาปีปทุม
17 เด็กหญิง อิสราภรณ์    ลามี ม.1 วาปีปทุม
18 เด็กหญิง อุไรพร    แสนวัง ม.1 วาปีปทุม
19 เด็กชาย เอกมงคล    โยมรัมย์ ม.1 วาปีปทุม
20 เด็กหญิง ไอริน    ละสามา ม.1 วาปีปทุม
21 เด็กหญิง ไอรินทร์    ชะชิกุล ม.1 วาปีปทุม
22 เด็กหญิง อภิสรา    ลุนศรี ม.1 วาปีปทุม
23 เด็กชาย ภูรินินท์  อันแสน ม.1 วาปีปทุม เพ่ิมเติม

24 เด็กชาย ศุภกร  ช่างปัน ม.1 วาปีปทุม เพ่ิมเติม

25 เด็กชาย จักรภัทร  ค าสมัย ม.1 วาปีปทุม เพ่ิมเติม

26 เด็กชาย จิระศักด์ิ   ดงพระเจ้า ม.1 วาปีปทุม เพ่ิมเติม

27 เด็กชาย แทนกาย  กุยวาปี ม.1 วาปีปทุม เพ่ิมเติม

28 เด็กชาย นพรัตน์  ประกอบกุล ม.1 วาปีปทุม เพ่ิมเติม

29 เด็กชาย บวรพจน์  ยาหลง ม.1 วาปีปทุม เพ่ิมเติม

ช่ือ- สกุล

ห้องสอบท่ี 18  (อำคำร 5 ห้อง 502)



30 เด็กชาย สุธี  ศิริเลี ยง ม.1 วาปีปทุม เพ่ิมเติม

31 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ  ทองหล่อ ม.1 วาปีปทุม เพ่ิมเติม

32 เด็กหญิง ปวัญญา  กังขอนนอก ม.1 วาปีปทุม เพ่ิมเติม

33* เด็กหญิง ยมนภัทร  จีนภักดี ม.1 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย เพ่ิมเติม


