
ล ำดับ ช้ัน โรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กชาย กชกิจจพัฒน์    พัตภักด์ิ ม.2 วาปีปทุม

2 เด็กหญิง กชพรรณ    ชมสันเทียะ ม.2 วาปีปทุม

3 เด็กหญิง กนกวรรณ    ปะนันโต ม.2 วาปีปทุม

4 เด็กหญิง กนกอร    มาตรสอน ม.2 วาปีปทุม

5 เด็กหญิง กมลชนก    ทิพศรีราช ม.2 วาปีปทุม

6 เด็กหญิง กมลชนก    ปะติตังโข ม.2 วาปีปทุม

7 เด็กหญิง กมลชนก    ปานะสุโต ม.2 วาปีปทุม

8 เด็กหญิง กมลชนก    ยางจันทร์ ม.2 วาปีปทุม

9 เด็กหญิง กมลวรรณ    ซาหลาบ ม.2 วาปีปทุม

10 เด็กชาย กรกฏ    ป้อมยายับ ม.2 วาปีปทุม

11 เด็กชาย กรดนัย    จันทศร ม.2 วาปีปทุม

12 เด็กหญิง กรรณิการ์    โพธ์ิไทร ม.2 วาปีปทุม

13 เด็กหญิง กรวี    สุรินทรา ม.2 วาปีปทุม

14 เด็กชาย กฤษฏ์ิฑีฆะชนม์    ศรีโยวงค์ ม.2 วาปีปทุม

15 เด็กชาย กฤษณ์    พงษ์สวรรค์ ม.2 วาปีปทุม

16 เด็กชาย กฤษณะ    บุตรกาศ ม.2 วาปีปทุม

17 เด็กหญิง กฤษณา    โคช่วย ม.2 วาปีปทุม

18 เด็กหญิง กฤษณา    น้อยศรี ม.2 วาปีปทุม

19 เด็กหญิง กฤษณา    ประทุมแสง ม.2 วาปีปทุม

20 เด็กชาย กฤษนัย    สกุลแก้ว ม.2 วาปีปทุม

21 เด็กชาย กฤษวัฒน์    ประวันจะ ม.2 วาปีปทุม

22 เด็กหญิง กลัชนันท์    สีหาบุญมาก ม.2 วาปีปทุม

23 เด็กชาย ก้องเกียรติ    โคช่วย ม.2 วาปีปทุม

24 เด็กชาย ก้องเกียรติ    สุ่มมาตย์ ม.2 วาปีปทุม

25 เด็กหญิง กัญจน์ชญา    คลังดงเค็ง ม.2 วาปีปทุม

กำรสอบแข่งขันสังคมศึกษำและควำมรู้ท่ัวไประดับประถมศึกษำและระดับมัธยมศึกษำ

คร้ังท่ี 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2

กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม   โรงเรียนวำปีปทุม   อ ำเภอวำปีปทุม  จังหวัดมหำสำรคำม

ห้องสอบท่ี 19 (อำคำร 6 ห้อง 612)
ช่ือ- สกุล



26 เด็กหญิง กัญญานิษฐ์    เพชรอาวุธ ม.2 วาปีปทุม

27 เด็กหญิง กัญญาพร    พันชมภู ม.2 วาปีปทุม

28 เด็กหญิง กัญญารัตน์    ยาย่อ ม.2 วาปีปทุม

29 เด็กหญิง กัญญาวีร์    วงศ์วิศิษฐ์ ม.2 วาปีปทุม

30 เด็กหญิง กัณทิมา    สารจิต ม.2 วาปีปทุม

31 เด็กหญิง กัลยกร    กระจายศรี ม.2 วาปีปทุม

32 เด็กหญิง กัลยา    ปาปะกา ม.2 วาปีปทุม

33 เด็กหญิง กัลยาณี    แสงโทโพธ์ิ ม.2 วาปีปทุม

34 เด็กหญิง กัลยารัตน์    จันดีกระยอม ม.2 วาปีปทุม

35 เด็กชาย กาจพล    โกษาทอง ม.2 วาปีปทุม

36 เด็กหญิง กาญจนาพร    ท่อนแก้ว ม.2 วาปีปทุม

37 เด็กหญิง กานต์ปริยา    โยธราช ม.2 วาปีปทุม

38 เด็กชาย กิตติพงษ์    โยวะ ม.2 วาปีปทุม

39 เด็กชาย กิตติพงษ์    วงภูธร ม.2 วาปีปทุม

40 เด็กหญิง กิติยากร    ปะโสทานัง ม.2 วาปีปทุม

41 เด็กหญิง กุลปรียา    สีวันดี ม.2 วาปีปทุม

42 เด็กชาย เกริกพล    นามภักด์ิ ม.2 วาปีปทุม



ล ำดับ ช้ัน โรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กชาย เกรียงสิทธ์ิ    วันจงค า ม.2 วาปีปทุม

2 เด็กหญิง เกวริน    ค าทอง ม.2 วาปีปทุม

3 เด็กชาย เกียรติก้อง    โคช่วย ม.2 วาปีปทุม

4 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ    ชัยเฉลิม ม.2 วาปีปทุม

5 เด็กชาย โกมิน    ค าหนู ม.2 วาปีปทุม

6 เด็กหญิง ขนิษฐา    ภูอวด ม.2 วาปีปทุม

7 เด็กหญิง ขนิษฐา    ราตรีนู ม.2 วาปีปทุม

8 เด็กหญิง ขวัญจิรา    ดงตะใน ม.2 วาปีปทุม

9 เด็กหญิง ขวัญชนก    ชมภูนุช ม.2 วาปีปทุม

10 เด็กหญิง ขวัญนภา    คุณโน ม.2 วาปีปทุม

11 เด็กหญิง ขวัญฤดี    จันทับ ม.2 วาปีปทุม

12 เด็กหญิง ขิมเงิน    ศิริพรทุม ม.2 วาปีปทุม

13 เด็กหญิง งามจิต    โกษาทอง ม.2 วาปีปทุม

14 เด็กชาย จักรพงษ์    มะธิเปนา ม.2 วาปีปทุม

15 เด็กชาย จักรพงษ์    โยวะ ม.2 วาปีปทุม

16 เด็กชาย จักรรินทร์    ปะลาด ม.2 วาปีปทุม

17 เด็กชาย จักรินทร์    ประกิระโส ม.2 วาปีปทุม

18 เด็กหญิง จันจิรา    บุบผารัตน์ ม.2 วาปีปทุม

19 เด็กหญิง จันทิมา    ประมาคะมา ม.2 วาปีปทุม

20 เด็กหญิง จันทิมา    หร่ายพิมาย ม.2 วาปีปทุม

21 เด็กชาย จาตุรพงศ์    อันทะวงษ์ ม.2 วาปีปทุม

22 เด็กหญิง จินดามณี    ศรีโสภา ม.2 วาปีปทุม

23 เด็กหญิง จินตนา    ปทุมเพ็ชร ม.2 วาปีปทุม

24 เด็กหญิง จิรนุช    กองแก้ม ม.2 วาปีปทุม

25 เด็กหญิง จิรภิญญา    ทดทศรี ม.2 วาปีปทุม

26 เด็กชาย จิรวัฒน์    ชาวเกวียน ม.2 วาปีปทุม

27 เด็กชาย จิรวัฒน์    ประมูลจะนัง ม.2 วาปีปทุม

28 เด็กชาย จิรัชชัย    พิจุลย์ ม.2 วาปีปทุม

29 เด็กชาย จิรัฐติกาล    กรไชยา ม.2 วาปีปทุม

ห้องสอบท่ี 20 (อำคำร 6 ห้อง 613)
ช่ือ- สกุล



30 เด็กหญิง จิรัตติยา    บาริศรี ม.2 วาปีปทุม

31 เด็กหญิง จิราพร    อ่อนม่ิง ม.2 วาปีปทุม

32 เด็กชาย จิรายุทธ    กางโหลน ม.2 วาปีปทุม

33 เด็กชาย จิรายุวัฒน์    กางโหลน ม.2 วาปีปทุม

34 เด็กหญิง จีระนันท์    อัตเนย์ ม.2 วาปีปทุม

35 เด็กหญิง จุฑามณี    ค าด า ม.2 วาปีปทุม

36 เด็กหญิง จุฑารัตน์    พ่ึงศรี ม.2 วาปีปทุม

37 เด็กชาย เจตน์สฤษฎ์ิ    แก้วแผ่ว ม.2 วาปีปทุม

38 เด็กหญิง เจนจิรา    จันโทสุทธ์ิ ม.2 วาปีปทุม

39 เด็กชาย เจษฎ์บดินทร์    จันทวิมล ม.2 วาปีปทุม

40 เด็กชาย เจษฎาภรณ์    สอนจันทร์ ม.2 วาปีปทุม

41 เด็กหญิง เจียรนัย    ทองดี ม.2 วาปีปทุม

42 เด็กหญิง ฉัตรชญา    ทิพฤาตรี ม.2 วาปีปทุม



ล ำดับ ช้ัน โรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กหญิง ฉัตรติยา    อาปัดชิง ม.2 วาปีปทุม

2 เด็กหญิง ฉัตรพร    สีแวงเขตร์ ม.2 วาปีปทุม

3 เด็กชาย ชญานนท์    แนวก าพล ม.2 วาปีปทุม

4 เด็กชาย ชญานนท์    อุปะกัง ม.2 วาปีปทุม

5 เด็กหญิง ชฎาพร    ทองจันทร์ ม.2 วาปีปทุม

6 เด็กชาย ชนะศึก    ประจุดทะเนย์ ม.2 วาปีปทุม

7 เด็กหญิง ชนัสถ์นันท์    ศรีอ่อนหล้า ม.2 วาปีปทุม

8 เด็กหญิง ชนาภา    คุรุทานัง ม.2 วาปีปทุม

9 เด็กหญิง ชนิดา    เกิดเกตุ ม.2 วาปีปทุม

10 เด็กหญิง ชนิสรา    นนทะ ม.2 วาปีปทุม

11 เด็กหญิง ชนิสรา    อภัยศรี ม.2 วาปีปทุม

12 เด็กหญิง ชลชนก    ปุจฉาธรรม ม.2 วาปีปทุม

13 เด็กหญิง ชลธิชา    แก้วธานี ม.2 วาปีปทุม

14 เด็กหญิง ชลธิชา    ทัดไทย ม.2 วาปีปทุม

15 เด็กหญิง ชลธิชา    ปะนัดตะเน ม.2 วาปีปทุม

16 เด็กหญิง ชลลดา    บัวรัตน์ ม.2 วาปีปทุม

17 เด็กหญิง ชลลดา    ประกิระสา ม.2 วาปีปทุม

18 เด็กชาย ชวิศ    แก้วสังข์ ม.2 วาปีปทุม

19 เด็กหญิง ช่อผกามาศ    รุ่งเรือง ม.2 วาปีปทุม

20 เด็กหญิง ชัชชญาภา    ปัจจัย ม.2 วาปีปทุม

21 เด็กชาย ชัชดนัย    ศรีตระการ ม.2 วาปีปทุม

22 เด็กชาย ชัชพล    เดชศิริ ม.2 วาปีปทุม

23 เด็กชาย ชัชฤทธ์ิ    ทองพูล ม.2 วาปีปทุม

24 เด็กหญิง ชัญญานุช    ปะวันเด ม.2 วาปีปทุม

25 เด็กชาย ชัยมงคล    วังสาร ม.2 วาปีปทุม

26 เด็กชาย ชัยสิทธ์ิ    ฤทธ์ิไธสง ม.2 วาปีปทุม

27 เด็กชาย ชาคริต    กางโสภา ม.2 วาปีปทุม

28 เด็กหญิง ชาลิสา    ค าจันดี ม.2 วาปีปทุม

29 เด็กหญิง ชาลิสา    ปะมังคะสัง ม.2 วาปีปทุม

ห้องสอบท่ี 21 (อำคำร 6 ห้อง 614)
ช่ือ- สกุล



30 เด็กหญิง ชาลิสา    ริมมหา ม.2 วาปีปทุม

31 เด็กชาย ชิดชนก    ปกป้อง ม.2 วาปีปทุม

32 เด็กหญิง ชุติกาญจน์    ทองมี ม.2 วาปีปทุม

33 เด็กหญิง ชุติมา    ค ามี ม.2 วาปีปทุม

34 เด็กหญิง ชุติมา    มุงปุก ม.2 วาปีปทุม

35 เด็กหญิง ญัฐวดี    ภูดวงจตร์ ม.2 วาปีปทุม

36 เด็กหญิง ฐานิดา    ศิริจ าปากุล ม.2 วาปีปทุม

37 เด็กหญิง ฐิตาภรณ์    บุญสิทธ์ิ ม.2 วาปีปทุม

38 เด็กชาย ฐิติพงศ์    ปองไป ม.2 วาปีปทุม

39 เด็กชาย ณพพงษ์    ปัดสี ม.2 วาปีปทุม

40 เด็กชาย ณภัทร    ปสาทรัตน์ ม.2 วาปีปทุม

41 เด็กชาย ณรงค์กร    มูลอุดม ม.2 วาปีปทุม

42 เด็กชาย ณัฐกร    บุญสิทธ์ิ ม.2 วาปีปทุม



ล ำดับ ช้ัน โรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กหญิง ณัฐชา    ปะบัวบาน ม.2 วาปีปทุม

2 เด็กหญิง ณัฐณิชา    จันทอุตสา ม.2 วาปีปทุม

3 เด็กหญิง ณัฐธญา    ปะบัวบาน ม.2 วาปีปทุม

4 เด็กหญิง ณัฐธิญา    โพธิจักร ม.2 วาปีปทุม

5 เด็กหญิง ณัฐธิดา    ชนะชัย ม.2 วาปีปทุม

6 เด็กหญิง ณัฐธิดา    สาระพิน ม.2 วาปีปทุม

7 เด็กหญิง ณัฐธิดา    สุขากาศ ม.2 วาปีปทุม

8 เด็กหญิง ณัฐนันท์    ค าสอนพันธ์ ม.2 วาปีปทุม

9 เด็กชาย ณัฐพงศ์    ผาค า ม.2 วาปีปทุม

10 เด็กชาย ณัฐพัชร์    ปะก าแหง ม.2 วาปีปทุม

11 เด็กหญิง ณัฐวดี    แคนสี ม.2 วาปีปทุม

12 เด็กหญิง ณัฐวิภา    เกตะลาด ม.2 วาปีปทุม

13 เด็กชาย ณัฐวุฒิ    ปัญจะภักดี ม.2 วาปีปทุม

14 เด็กหญิง ณัฐสุดา    เคนดี ม.2 วาปีปทุม

15 เด็กหญิง ณัฐสุดา    ปัดไชยโย ม.2 วาปีปทุม

16 เด็กหญิง ณิชารีย์    กุลโพนเมือง ม.2 วาปีปทุม

17 เด็กหญิง ดลพร    จันโทสุทธ์ิ ม.2 วาปีปทุม

18 เด็กหญิง ดวงกมล    ทองสาย ม.2 วาปีปทุม

19 เด็กหญิง ดวงใจ    ปัดทุม ม.2 วาปีปทุม

20 เด็กหญิง ดาวฤทัย    สุภาดี ม.2 วาปีปทุม

21 เด็กหญิง ดาววิกา    ศรีกระทุ่ม ม.2 วาปีปทุม

22 เด็กชาย ตระกูลไชย    ไชยรักษ์ ม.2 วาปีปทุม

23 เด็กหญิง ต้องตา    พรมทอง ม.2 วาปีปทุม

24 เด็กชาย ต่อตระกูล    ชินชาด ม.2 วาปีปทุม

25 เด็กชาย ตะวันฉาย    จันบัวลา ม.2 วาปีปทุม

26 เด็กหญิง ตะวันฉาย    สกุลจร ม.2 วาปีปทุม

27 เด็กชาย ทรงพล    ค าภา ม.2 วาปีปทุม

28 เด็กชาย ทวีทรัพย์    ช่วยไชยศรี ม.2 วาปีปทุม

29 เด็กหญิง ทักษอร    พาลเหนือ ม.2 วาปีปทุม

ห้องสอบท่ี 22 (อำคำร 6 ห้อง 615)
ช่ือ- สกุล



30 เด็กหญิง ทัศนีย์    ศัพเสนาะ ม.2 วาปีปทุม

31 เด็กหญิง ทิฆัมพร    เเคนมี ม.2 วาปีปทุม

32 เด็กหญิง ทิชาพร    ปิดสายะ ม.2 วาปีปทุม

33 เด็กหญิง ทิตยา    วงศ์ปุ๋ย ม.2 วาปีปทุม

34 เด็กหญิง ทิพย์สุดา    มูลวัต ม.2 วาปีปทุม

35 เด็กหญิง ทิพศิริ    ทิพศรีราช ม.2 วาปีปทุม

36 เด็กชาย ทิวธวัช    จันทะศร ม.2 วาปีปทุม

37 เด็กชาย ทิวากร    อุทัยแพน ม.2 วาปีปทุม

38 เด็กชาย เทพประทาน    ศรีหามาตย์ ม.2 วาปีปทุม

39 เด็กชาย ธนกร    อินทกรอุดม ม.2 วาปีปทุม

40 เด็กชาย ธนโชค    บุญละคร ม.2 วาปีปทุม

41 เด็กชาย ธนดล    สืบศรี ม.2 วาปีปทุม

42 เด็กชาย ธนเดช    วาตรีบุญเรือง ม.2 วาปีปทุม



ล ำดับ ช้ัน โรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กชาย ธนธัช    ปินะถา ม.2 วาปีปทุม

2 เด็กชาย ธนพัฒน์    สีบุญ ม.2 วาปีปทุม

3 เด็กชาย ธนภัทร    จ าปาโอ้ก ม.2 วาปีปทุม

4 เด็กชาย ธนภัทร    เตชะนอก ม.2 วาปีปทุม

5 เด็กชาย ธนภูมิ    จันทา ม.2 วาปีปทุม

6 เด็กชาย ธนภูมิ  วีระพันธ์ ม.2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

7 เด็กชาย ธนวัฒน์    ดีย่ิง ม.2 วาปีปทุม

8 เด็กชาย ธนวัฒน์    ปาระจูม ม.2 วาปีปทุม

9 เด็กชาย ธนวัฒน์    พรมชัย ม.2 วาปีปทุม

10 เด็กหญิง ธนัชพร    บัวรัตน์ ม.2 วาปีปทุม

11 เด็กชาย ธนาธิป    ศิริส าราญ ม.2 วาปีปทุม

12 เด็กหญิง ธนิดา    ประจิมทิศ ม.2 วาปีปทุม

13 เด็กหญิง ธมลวรรณ    ปฏิตัง ม.2 วาปีปทุม

14 เด็กหญิง ธารารัตน์    หิตายะโส ม.2 วาปีปทุม

15 เด็กหญิง ธิดาภรณ์    โพธิรุกข์ ม.2 วาปีปทุม

16 เด็กหญิง ธิดารัตน์    ลีนาค ม.2 วาปีปทุม

17 เด็กหญิง ธิติมา    หลักค าพันธ์ ม.2 วาปีปทุม

18 เด็กหญิง ธิติสุดา    หลาบสีดา ม.2 วาปีปทุม

19 เด็กหญิง ธีรดา    อาวะรีย์ ม.2 วาปีปทุม

20 เด็กชาย ธีรพล    มัดถาปะตัง ม.2 วาปีปทุม

21 เด็กชาย ธีรพัทร    ปะวันเตา ม.2 วาปีปทุม

22 เด็กชาย ธีรภัทร    ดงปะขา ม.2 วาปีปทุม

23 เด็กหญิง ธีร์สุดา    ภิบาลจอมมี ม.2 วาปีปทุม

24 เด็กชาย เธียรทัต    เวโสวา ม.2 วาปีปทุม

25 เด็กหญิง นพรัตน์    ธรรมานุภาพ ม.2 วาปีปทุม

26 เด็กหญิง นพวรรณ    การค้า ม.2 วาปีปทุม

27 เด็กชาย นพัตธร    วงศ์ภูธร ม.2 วาปีปทุม

28 เด็กหญิง นภัสสร    ทับสุวรรณ ม.2 วาปีปทุม

29 เด็กหญิง นริศรา    ชินเพ็ง ม.2 วาปีปทุม

ห้องสอบท่ี 23 (อำคำร 6 ห้อง 616)
ช่ือ- สกุล



30 เด็กหญิง นริศรา    ดงประการ ม.2 วาปีปทุม

31 เด็กชาย นเรศ    น้อยศรี ม.2 วาปีปทุม

32 เด็กชาย นวพล    สิงห์ค า ม.2 วาปีปทุม

33 เด็กชาย นวมินทร์    สาแก้ว ม.2 วาปีปทุม

34 เด็กหญิง นวรัตน์    งามแสง ม.2 วาปีปทุม

35 เด็กชาย นันทกร    ศรีน้อย ม.2 วาปีปทุม

36 เด็กหญิง นันทการณ์    มุ่งแฝงกลาง ม.2 วาปีปทุม

37 เด็กหญิง นันท์ธิดา    ปาสาจะ ม.2 วาปีปทุม

38 เด็กหญิง นันท์นภัส    แก้วภา ม.2 วาปีปทุม

39 เด็กหญิง นางสาวเภตรา    โบรด ม.2 วาปีปทุม

40 เด็กชาย นายโยนาธาน    เลออน โคลส ม.2 วาปีปทุม

41 เด็กหญิง น  าค้าง    เล็กอรินทร์ ม.2 วาปีปทุม

42 เด็กหญิง นิตยา    ประมังคะตา ม.2 วาปีปทุม



ล ำดับ ช้ัน โรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กชาย นิติกร    ซอนดอก ม.2 วาปีปทุม

2 เด็กชาย นิติภูมิ    พวงจ าปี ม.2 วาปีปทุม

3 เด็กชาย นิติรัฐ    ชุมมุง ม.2 วาปีปทุม

4 เด็กหญิง นิธิพร    ชัยลิ นฟ้า ม.2 วาปีปทุม

5 เด็กหญิง นิภาพร    ปาปะสา ม.2 วาปีปทุม

6 เด็กหญิง เนตรชนก    แก้ววัง ม.2 วาปีปทุม

7 เด็กชาย บารมี    ราชแสง ม.2 วาปีปทุม

8 เด็กหญิง บุณณิศา    ปะกิสังข์ ม.2 วาปีปทุม

9 เด็กชาย บุริศร์    อินทะรักษ์ ม.2 วาปีปทุม

10 เด็กหญิง บุษมาศ    วันบัวแดง ม.2 วาปีปทุม

11 เด็กหญิง เบ็ญทิวา    มะปะเม ม.2 วาปีปทุม

12 เด็กหญิง เบญธิทรา    ศิริเลิศ ม.2 วาปีปทุม

13 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ    งามดี ม.2 วาปีปทุม

14 เด็กหญิง ปฏิญญา    คณะศรี ม.2 วาปีปทุม

15 เด็กหญิง ปทิตตา    แสนสิน ม.2 วาปีปทุม

16 เด็กหญิง ปภัสรา    น้อยกัญญา ม.2 วาปีปทุม

17 เด็กหญิง ปภาวรินทร์    จันทะโลก ม.2 วาปีปทุม

18 เด็กชาย ปรเมศร์    ป้อมปาปัง ม.2 วาปีปทุม

19 เด็กชาย ปรเมษฐ์    เดชโคตร ม.2 วาปีปทุม

20 เด็กหญิง ปรวี    บะคะ ม.2 วาปีปทุม

21 เด็กหญิง ประกายเพชร    พลยุง ม.2 วาปีปทุม

22 เด็กหญิง ประกายมาศ    ธิตาแสง ม.2 วาปีปทุม

23 เด็กหญิง ประดับเดือน    ทาหาร ม.2 วาปีปทุม

24 เด็กหญิง ประภัสรา    จันดาเรือง ม.2 วาปีปทุม

25 เด็กหญิง ประภัสสร    ลาดมี ม.2 วาปีปทุม

26 เด็กหญิง ประภาพรรณ    ชัยบุรี ม.2 วาปีปทุม

27 เด็กหญิง ประวีณา    บุญกันหา ม.2 วาปีปทุม

28 เด็กชาย ปราชญ์พลาญชัย    ศรีรินทร์ ม.2 วาปีปทุม

29 เด็กชาย ปราโมทย์    มุ่งร่วมกลาง ม.2 วาปีปทุม

ห้องสอบท่ี 24 (อำคำร 6 ห้อง 621)
ช่ือ- สกุล



30 เด็กหญิง ปรารถนา    ผลาผล ม.2 วาปีปทุม

31 เด็กหญิง ปริญญาภรณ์   ศรีส่อง ม.2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

32 เด็กหญิง ปริยา    บัวรัตน์ ม.2 วาปีปทุม

33 เด็กชาย ปรีชาพล    ปะเภโส ม.2 วาปีปทุม

34 เด็กหญิง ปวิตรา    พรมป้อง ม.2 วาปีปทุม

35 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา    ซุ่นขวาน ม.2 วาปีปทุม

36 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา    นาคมี ม.2 วาปีปทุม

37 เด็กหญิง ปวีณ์สุดา    ปะสังติโย ม.2 วาปีปทุม

38 เด็กหญิง ปวีณา    คงสัตย์ ม.2 วาปีปทุม

39 เด็กหญิง ปัญชิตา    ยางเครือ ม.2 วาปีปทุม

40 เด็กหญิง ปัญญาพร    บาริศรี ม.2 วาปีปทุม

41 เด็กหญิง ปัณฑา    ไซรลบ ม.2 วาปีปทุม

42 เด็กหญิง ปานตะวัน    มัชปาโต ม.2 วาปีปทุม



ล ำดับ ช้ัน โรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กหญิง ปายวดี    มูลกิตติ ม.2 วาปีปทุม

2 เด็กชาย ปารเมศ    ปาสานะตา ม.2 วาปีปทุม

3 เด็กหญิง ปาริฉัตร    ชุบสุวรรณ ม.2 วาปีปทุม

4 เด็กหญิง ปาริฉัตร  นามไพร ม.2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

5 เด็กหญิง ปาริศรากุล    บุบผาลา ม.2 วาปีปทุม

6 เด็กชาย ปิติภูมินทร์    วงษา ม.2 วาปีปทุม

7 เด็กหญิง ปิยมาศ    แสงเนตร ม.2 วาปีปทุม

8 เด็กชาย ปิยวชิรวีร์    เอกศิริ ม.2 วาปีปทุม

9 เด็กหญิง ปิยวรรณ    ทาทิพย์ ม.2 วาปีปทุม

10 เด็กหญิง ปิยะพร    สมภูมิ ม.2 วาปีปทุม

11 เด็กหญิง ปุณฑริกา    อันทรินทร์ ม.2 วาปีปทุม

12 เด็กชาย ปุณยวีร์    สวาศรี ม.2 วาปีปทุม

13 เด็กหญิง เปรมกมล    บูราณศรี ม.2 วาปีปทุม

14 เด็กหญิง เปรมกมล    ปาปะขา ม.2 วาปีปทุม

15 เด็กชาย พงศกร    ชินชาด ม.2 วาปีปทุม

16 เด็กชาย พงศ์พล    นิสยันท์ ม.2 วาปีปทุม

17 เด็กชาย พงศ์พิสุทธ์ิ    คงแสนแก้ว ม.2 วาปีปทุม

18 เด็กชาย พงษกร    วรรณะวาโค ม.2 วาปีปทุม

19 เด็กชาย พชรพงศ์    มงคลศรี ม.2 วาปีปทุม

20 เด็กหญิง พชรพร    กองเพ็ง ม.2 วาปีปทุม

21 เด็กชาย พชรพล    อันทะลัย ม.2 วาปีปทุม

22 เด็กชาย พณิชพงษ์    ปะนะภูเต ม.2 วาปีปทุม

23 เด็กหญิง พรชิตา    ติสนธิ ม.2 วาปีปทุม

24 เด็กหญิง พรธิชา    โยธมาตร ม.2 วาปีปทุม

25 เด็กหญิง พรนภัส    ราชแก้ว ม.2 วาปีปทุม

26 เด็กหญิง พรพิมล    ธรรมษา ม.2 วาปีปทุม

27 เด็กหญิง พรรณรายณ์    ผ่องศรีงาม ม.2 วาปีปทุม

28 เด็กหญิง พรสวรรค์    บุตรศรีภูมิ ม.2 วาปีปทุม

29 เด็กหญิง พรสุดา    บุบผา ม.2 วาปีปทุม

ห้องสอบท่ี 25 (อำคำร 6 ห้อง 622)
ช่ือ- สกุล



30 เด็กหญิง พฤกษา    ชาวไพร ม.2 วาปีปทุม

31 เด็กชาย พลพล    ปะกิลาพัง ม.2 วาปีปทุม

32 เด็กชาย พลวิวัฒน์    บุตสีสมบูรณ์ ม.2 วาปีปทุม

33 เด็กชาย พลากร    มีวิธี ม.2 วาปีปทุม

34 เด็กหญิง พัชชา    อ านวยโชติสกุล ม.2 วาปีปทุม

35 เด็กชาย พัชรพร    ศรีกลับ ม.2 วาปีปทุม

36 เด็กหญิง พัชราพร    ถมปัด ม.2 วาปีปทุม

37 เด็กหญิง พัชราภรณ์    สระตังหมอง ม.2 วาปีปทุม

38 เด็กหญิง พัชราภา    ธินวล ม.2 วาปีปทุม

39 เด็กหญิง พัชราภา    บุญศรี ม.2 วาปีปทุม

40 เด็กหญิง พัชราภา    ปัญญา ม.2 วาปีปทุม

41 เด็กหญิง พัชราภา  ศรีนวลใหญ่ ม.2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

42 เด็กหญิง พัชรีย์ภรณ์    สอนวงษ์ ม.2 วาปีปทุม



ล ำดับ ช้ัน โรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กหญิง พันธิฌา    นามพิลา ม.2 วาปีปทุม

2 เด็กหญิง พัสสรีพร    ประกายสี ม.2 วาปีปทุม

3 เด็กชาย พิชิตชัย    สืบสุนทร ม.2 วาปีปทุม

4 เด็กหญิง พินยดา    ทิพพิชัย ม.2 วาปีปทุม

5 เด็กหญิง พิมพ์มาดา    แก้วสิงห์ ม.2 วาปีปทุม

6 เด็กหญิง พิริยะดา    ทะลุจิตร์ ม.2 วาปีปทุม

7 เด็กชาย พิษณุวัชร์    หงส์วิไล ม.2 วาปีปทุม

8 เด็กชาย พีรพัฒน์    นิราราศน์ ม.2 วาปีปทุม

9 เด็กหญิง เพ็ญณภัทร    พรรณาภพ ม.2 วาปีปทุม

10 เด็กหญิง เพียงขวัญข้าว    โยทัยเท่ียง ม.2 วาปีปทุม

11 เด็กหญิง แพรลดา    ชาวพงษ์ ม.2 วาปีปทุม

12 เด็กหญิง แพรวพรรณ    ปะวะขัง ม.2 วาปีปทุม

13 เด็กชาย ไพทูรย์    ทิศมนตรี ม.2 วาปีปทุม

14 เด็กชาย ฟ้าชาติ    อัปมะโน ม.2 วาปีปทุม

15 เด็กชาย ภควัฒน์    จันทะค่อม ม.2 วาปีปทุม

16 เด็กชาย ภทรธร    ปาสารักษ์ ม.2 วาปีปทุม

17 เด็กหญิง ภัคจิรา    จันทิชัย ม.2 วาปีปทุม

18 เด็กหญิง ภัทรธิดา    ภาภักดี ม.2 วาปีปทุม

19 เด็กหญิง ภัทรธิดา  ศรีนวลใหญ่ ม.2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

20 เด็กชาย ภัทรพร    นุพัฒน์ ม.2 วาปีปทุม

21 เด็กชาย ภัทรพันธ์    เพ่ิงจันดา ม.2 วาปีปทุม

22 เด็กหญิง ภัทรานี    สิมชาติ ม.2 วาปีปทุม

23 เด็กหญิง ภัทราวดี    กมลวราพิทักษ์ ม.2 วาปีปทุม

24 เด็กชาย ภากร    ปัจจัย ม.2 วาปีปทุม

25 เด็กชาย ภาคภูมิ    บุตรกาศ ม.2 วาปีปทุม

26 เด็กชาย ภาณุพงศ์    แสงโทโพ ม.2 วาปีปทุม

27 เด็กชาย ภานุวัฒน์    สาโสก ม.2 วาปีปทุม

28 เด็กหญิง ภาวิตา    ปักกะมานัง ม.2 วาปีปทุม

29 เด็กหญิง ภิชญาภา    จันทร์พรม ม.2 วาปีปทุม

ห้องสอบท่ี 26 (อำคำร 6 ห้อง 623)
ช่ือ- สกุล



30 เด็กชาย ภูตะวัน    ประวันเณย์ ม.2 วาปีปทุม

31 เด็กชาย ภูตะวัน    โยธะมาตย์ ม.2 วาปีปทุม

32 เด็กชาย ภูธเนศ    พวงศรี ม.2 วาปีปทุม

33 เด็กชาย ภูเบศร์    ภูถาวร ม.2 วาปีปทุม

34 เด็กชาย ภูมเรศ    ปังกัง ม.2 วาปีปทุม

35 เด็กชาย ภูมิพิทักษ์    ส่อนราช ม.2 วาปีปทุม

36 เด็กชาย ภูริภัทร    พิมขวัญ ม.2 วาปีปทุม

37 เด็กชาย ภูวดล    ชูไทย ม.2 วาปีปทุม

38 เด็กชาย ภูวริศว์    ยาโพนทัน ม.2 วาปีปทุม

39 เด็กหญิง ภูษิตา    สีหาบุดโต ม.2 วาปีปทุม

40 เด็กชาย มงคล    สืบสุนทร ม.2 วาปีปทุม

41 เด็กหญิง มณฑาทิพย์    มาฤทธ์ิ ม.2 วาปีปทุม

42 เด็กหญิง มธุรส    สอนนอก ม.2 วาปีปทุม



ล ำดับ ช้ัน โรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กหญิง มนศิชา    มาตจินดา ม.2 วาปีปทุม

2 เด็กหญิง มนัสชนก    แสงเนตร ม.2 วาปีปทุม

3 เด็กชาย มัชพล    ชะช า ม.2 วาปีปทุม

4 เด็กชาย มามูน    ราห์มัน ม.2 วาปีปทุม

5 เด็กหญิง ม่ิงกมล  ครองศรัทธา ม.2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

6 เด็กหญิง มิลดา    บัวรัตน์ ม.2 วาปีปทุม

7 เด็กชาย ยุทธชัย    นนทะภา ม.2 วาปีปทุม

8 เด็กหญิง ยุพารัตน์    เปล่ียนรัมย์ ม.2 วาปีปทุม

9 เด็กหญิง โยษิตา    พันธา ม.2 วาปีปทุม

10 เด็กหญิง รมิดา    ชลเดช ม.2 วาปีปทุม

11 เด็กหญิง รวินท์    หารศรีภูมิ ม.2 วาปีปทุม

12 เด็กชาย ระพีพัฒน์    จ าปางาม ม.2 วาปีปทุม

13 เด็กชาย ระพีภัทร    บุตรมะ ม.2 วาปีปทุม

14 เด็กหญิง รังสินี    ราชพันแสน ม.2 วาปีปทุม

15 เด็กหญิง รัชฎาภรณ์    พิมชาด ม.2 วาปีปทุม

16 เด็กชาย รัฐธรรมนูญ    ปักกะสาน ม.2 วาปีปทุม

17 เด็กชาย รัฐศาสตร์    ประวัดศรี ม.2 วาปีปทุม

18 เด็กชาย รัตนชัย    พิมสิม ม.2 วาปีปทุม

19 เด็กหญิง รัตนภรณ์    มูลต้น ม.2 วาปีปทุม

20 เด็กหญิง รัศมี    สีชะนะ ม.2 วาปีปทุม

21 เด็กหญิง รุจิรา    คุณหงส์ ม.2 วาปีปทุม

22 เด็กหญิง ลลิลสิริ    ปิดสายะตัง ม.2 วาปีปทุม

23 เด็กชาย วงศกร    คุณแก้ว ม.2 วาปีปทุม

24 เด็กชาย วงศกร    ปาปะทา ม.2 วาปีปทุม

25 เด็กชาย วงศกร    หิตายะโส ม.2 วาปีปทุม

26 เด็กชาย วงศธร    โสวรรณี ม.2 วาปีปทุม

27 เด็กชาย วชิรากร    ปะกินังเต ม.2 วาปีปทุม

28 เด็กหญิง วรรณพา    ปะวิสุทธ์ิ ม.2 วาปีปทุม

29 เด็กหญิง วรรณิสา    ศรีสมศักด์ิ ม.2 วาปีปทุม

ห้องสอบท่ี 27 (อำคำร 6 ห้อง 624)
ช่ือ- สกุล



30 เด็กหญิง วรัชประภา    จันทร์พินิจ ม.2 วาปีปทุม

31 เด็กหญิง วรัญญา    จันดี ม.2 วาปีปทุม

32 เด็กหญิง วรัญญา    ปทุมานนท์ ม.2 วาปีปทุม

33 เด็กหญิง วราพร    เกตุมาตย์ ม.2 วาปีปทุม

34 เด็กหญิง วราภรณ์    อินธิพัน ม.2 วาปีปทุม

35 เด็กหญิง วรินญา    ค ามุก ม.2 วาปีปทุม

36 เด็กหญิง วรินยา    ปาปะไม ม.2 วาปีปทุม

37 เด็กหญิง วริศรา    แก้วกุ่ม ม.2 วาปีปทุม

38 เด็กหญิง วริศรา    พิมยาง ม.2 วาปีปทุม

39 เด็กหญิง วริศรา    รินกระโทก ม.2 วาปีปทุม

40 เด็กหญิง วลาลี    ประวรรณภา ม.2 วาปีปทุม

41 เด็กหญิง วลิตา    โคหาจักร์ ม.2 วาปีปทุม

42 เด็กชาย วสุกฤต    ประจุดทะศรี ม.2 วาปีปทุม



ล ำดับ ช้ัน โรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กชาย วสุพล    สนามพรม ม.2 วาปีปทุม

2 เด็กชาย วัชรากร    ดงขันตี ม.2 วาปีปทุม

3 เด็กชาย วัชรากร    อักษรพิมพ์ ม.2 วาปีปทุม

4 เด็กชาย วัชรินทร์    สืบส าราญ ม.2 วาปีปทุม

5 เด็กชาย วันชัย    อินสุวรรณ์ ม.2 วาปีปทุม

6 เด็กชาย วายุ    ประสังติโย ม.2 วาปีปทุม

7 เด็กชาย วิชญ์ภาส    แปลงมาลย์ ม.2 วาปีปทุม

8 เด็กชาย วิชญะ    ปะกิสังข์ ม.2 วาปีปทุม

9 เด็กหญิง วิชญาดา    จ้อยนุแสง ม.2 วาปีปทุม

10 เด็กหญิง วิชญาพร    นิมาลา ม.2 วาปีปทุม

11 เด็กหญิง วิชุดา    จ าปาหอม ม.2 วาปีปทุม

12 เด็กชาย วิทวัฒน์    ปะมา ม.2 วาปีปทุม

13 เด็กหญิง วิภาดา    เหลาสนิท ม.2 วาปีปทุม

14 เด็กชาย วีรวัฒน์    รัชบัวชุม ม.2 วาปีปทุม

15 เด็กชาย วุฒินัน    นันทะปัต ม.2 วาปีปทุม

16 เด็กชาย วุฒิพงษ์    ศิริภักด์ิ ม.2 วาปีปทุม

17 เด็กชาย ศตวรรษ    พลพิทักษ์ ม.2 วาปีปทุม

18 เด็กชาย ศรัณยู    สุปะเท ม.2 วาปีปทุม

19 เด็กหญิง ศศิกานต์    สารขันธ์ ม.2 วาปีปทุม

20 เด็กหญิง ศศิกานต์    สุคันธาพฤกษ์ ม.2 วาปีปทุม

21 เด็กหญิง ศศิธร    ชัยธานี ม.2 วาปีปทุม

22 เด็กหญิง ศศิธร    สมีแจ้ง ม.2 วาปีปทุม

23 เด็กหญิง ศศินิภา    แจ่มใส ม.2 วาปีปทุม

24 เด็กหญิง ศศิประภา    ประจวบสุข ม.2 วาปีปทุม

25 เด็กหญิง ศศิมณฑา    ปุรินัน ม.2 วาปีปทุม

26 เด็กหญิง ศิริญา    โพธ์ิพยัคฆ์ ม.2 วาปีปทุม

27 เด็กหญิง ศิรินญา    วิเศษ ม.2 วาปีปทุม

28 เด็กชาย ศิรินทร์    ศรีณรงค์ ม.2 วาปีปทุม

29 เด็กหญิง ศิรินพร    สิงธิมาตย์ ม.2 วาปีปทุม

ห้องสอบท่ี 28 (อำคำร 6 ห้อง 625)
ช่ือ- สกุล



30 เด็กชาย ศิวนารถ    ปะกิลาพัง ม.2 วาปีปทุม

31 เด็กชาย ศิวัช    ดงอุทิศ ม.2 วาปีปทุม

32 เด็กหญิง ศุจิกา    เเก้วมุลตรี ม.2 วาปีปทุม

33 เด็กหญิง ศุภกาญจน์    วานิชชัง ม.2 วาปีปทุม

34 เด็กชาย ศุภณัฐ    โยวะ ม.2 วาปีปทุม

35 เด็กชาย สกลพัฒน์    โคตรโสภา ม.2 วาปีปทุม

36 เด็กชาย สกลพัฒน์    ศรีสุข ม.2 วาปีปทุม

37 เด็กชาย สมชาย    โดเคน ม.2 วาปีปทุม

38 เด็กหญิง สมฤทัย    อภัยศรี ม.2 วาปีปทุม

39 เด็กชาย สมิทธิพล    โพธิวงษ์ ม.2 วาปีปทุม

40 เด็กชาย สรวิศ    ปาปะไมล์ ม.2 วาปีปทุม

41 เด็กชาย สรายุทธ    บุญใหม่ ม.2 วาปีปทุม

42 เด็กชาย สหชาติ    บุญรักษ์ ม.2 วาปีปทุม



ล ำดับ ช้ัน โรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กหญิง สาวิตรี    ใหปะโท ม.2 วาปีปทุม

2 เด็กชาย สิทธิชัย    อุปมัย ม.2 วาปีปทุม

3 เด็กชาย สิทธิพงษ์    บุญเรือง ม.2 วาปีปทุม

4 เด็กชาย สิรวิชญ์    โยธามาตย์ ม.2 วาปีปทุม

5 เด็กหญิง สิรินยาพร    โยอาศรี ม.2 วาปีปทุม

6 เด็กหญิง สิรีธร    จันทิชัย ม.2 วาปีปทุม

7 เด็กหญิง สุชานันท์    ชัยปราบ ม.2 วาปีปทุม

8 เด็กหญิง สุชานันท์    สุวรรณพันธ์ ม.2 วาปีปทุม

9 เด็กหญิง สุชาวดี    จงจิตต์ ม.2 วาปีปทุม

10 เด็กหญิง สุดารัตน์    รมเพ็ง ม.2 วาปีปทุม

11 เด็กหญิง สุทราศิณี    ม่วงท า ม.2 วาปีปทุม

12 เด็กหญิง สุธิดา    ปาปะโข ม.2 วาปีปทุม

13 เด็กหญิง สุพัตรา    โพธ์ินอก ม.2 วาปีปทุม

14 เด็กหญิง สุพิชฌา    แก้วธานี ม.2 วาปีปทุม

15 เด็กชาย สุพีรภัทร    ศรีบุญเรือง ม.2 วาปีปทุม

16 เด็กหญิง สุภัชชา    ถาวรรัมย์ ม.2 วาปีปทุม

17 เด็กหญิง สุภาภร    สอนนา ม.2 วาปีปทุม

18 เด็กหญิง สุภารัตน์    รอดสุโข ม.2 วาปีปทุม

19 เด็กหญิง สุภิสรัตน์    ธรรมโส ม.2 วาปีปทุม

20 เด็กหญิง สุมารินทร์    สมสวัสด์ิ ม.2 วาปีปทุม

21 เด็กหญิง สุวิตรา    สีชนะ ม.2 วาปีปทุม

22 เด็กชาย สุวิทย์    มูลอ าคา ม.2 วาปีปทุม

23 เด็กชาย เสกสันต์    สุขสนิท ม.2 วาปีปทุม

24 เด็กหญิง หทัยทิพย์    สมภักดี ม.2 วาปีปทุม

25 เด็กหญิง หนูวัน    กระทุ่มขันธ์ ม.2 วาปีปทุม

26 เด็กหญิง หฤทัย    อุดมเมฆ ม.2 วาปีปทุม

27 เด็กชาย อณภัทร    สุชัยสิทธ์ิ ม.2 วาปีปทุม

28 เด็กหญิง อณัฐชา    ชาวบ้านใน ม.2 วาปีปทุม

29 เด็กหญิง อติกานต์    พัตรพักตร์ ม.2 วาปีปทุม

ช่ือ- สกุล

ห้องสอบท่ี 29 (อำคำร 6 ห้อง 626)



30 เด็กชาย อติรัณณ์    ศรีชาดา ม.2 วาปีปทุม

31 เด็กหญิง อธุรดา    มาฤทธ์ิ ม.2 วาปีปทุม

32 เด็กชาย อนุชา    จันทอุตสา ม.2 วาปีปทุม

33 เด็กชาย อนุภัทร    เสนาโนฤทธ์ิ ม.2 วาปีปทุม

34 เด็กชาย อนุมัติ    มูลตะกร ม.2 วาปีปทุม

35 เด็กหญิง อภิญญา    ภูแก้ว ม.2 วาปีปทุม

36 เด็กหญิง อภิญญา    สีวันทา ม.2 วาปีปทุม

37 เด็กชาย อภิเดช    จันโทสุทธ์ิ ม.2 วาปีปทุม

38 เด็กหญิง อภิวรรณ    โยอาศรี ม.2 วาปีปทุม

39 เด็กชาย อภิวิชญ์    ภูญาดาว ม.2 วาปีปทุม

40 เด็กหญิง อภิสมัย    บุตรศรีภูมิ ม.2 วาปีปทุม

41 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ    พืชสิงห์ ม.2 วาปีปทุม

42 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ    อัปมะโต ม.2 วาปีปทุม



ล ำดับ ช้ัน โรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กหญิง อรณี    สุนทวงศ์ ม.2 วาปีปทุม

2 เด็กหญิง อรนลิน    อาทิตย์ตั ง ม.2 วาปีปทุม

3 เด็กชาย อรรถเดช    ดุรงค์พันธ์ุ ม.2 วาปีปทุม

4 เด็กชาย อรรถวิทย์    นาราษฏร์ ม.2 วาปีปทุม

5 เด็กหญิง อรอุมา    แพงจ าปา ม.2 วาปีปทุม

6 เด็กหญิง อรัชญา    นครศรี ม.2 วาปีปทุม

7 เด็กหญิง อริสรา    รังมาตย์ ม.2 วาปีปทุม

8 เด็กชาย อลงกรณ์    นะคะจัด ม.2 วาปีปทุม

9 เด็กหญิง อลิสา    พันชาด ม.2 วาปีปทุม

10 เด็กชาย อัครชัย    แคนราษฎร ม.2 วาปีปทุม

11 เด็กชาย อัครพล    ฉัตรศรี ม.2 วาปีปทุม

12 เด็กหญิง อัจจิมา    เลาป้อมวาปี ม.2 วาปีปทุม

13 เด็กหญิง อัจฉรา    ปองไป ม.2 วาปีปทุม

14 เด็กชาย อัจฉริยพงศ์    ค าสะอาด ม.2 วาปีปทุม

15 เด็กหญิง อัญชลี    บุญสิทธ์ิ ม.2 วาปีปทุม

16 เด็กหญิง อัมรา    ค าภูผา ม.2 วาปีปทุม

17 เด็กชาย อัษฎาวุธ    บุญเลี ยง ม.2 วาปีปทุม

18 เด็กชาย อัษฎาวุธ    มาดาโต ม.2 วาปีปทุม

19 เด็กชาย อัสนี    ปทุมข า ม.2 วาปีปทุม

20 เด็กชาย อาชาไนย    วรโชติ ม.2 วาปีปทุม

21 เด็กหญิง อาทิติยา    สุปะโค ม.2 วาปีปทุม

22 เด็กชาย อานุภาพ    ปะกิคะเนย์ ม.2 วาปีปทุม

23 เด็กหญิง อาภัสรา    สังครีต ม.2 วาปีปทุม

24 เด็กหญิง อารยา    บุบผารัตน์ ม.2 วาปีปทุม

25 เด็กหญิง อารยา    วิเศษศรี ม.2 วาปีปทุม

26 เด็กหญิง อารีรัตน์    ศิริเลี ยง ม.2 วาปีปทุม

27 เด็กหญิง อินทิรา    เทพวงค์ ม.2 วาปีปทุม

28 เด็กชาย อิศวรักษ์    ยะถา ม.2 วาปีปทุม

29 เด็กหญิง เอริกะ    มาทสึอุระ ม.2 วาปีปทุม

ห้องสอบท่ี 30 (อำคำร 6 ห้อง 627)
ช่ือ- สกุล



30 เด็กชาย เฉลิมชัย  ปาสาบุตร ม.2 วาปีปทุม เพ่ิมเติม

31 เด็กชาย สิรวิชญ์   ปะวะโข ม.2 วาปีปทุม เพ่ิมเติม

32 เด็กชาย กมลชนก  ปะติตังโข ม.2 วาปีปทุม เพ่ิมเติม

33 เด็กชาย พิมพ์พิไล  สมวงษ์ ม.2 วาปีปทุม เพ่ิมเติม

34 เด็กชาย ศศิธร  ดอนละภา ม.2 วาปีปทุม เพ่ิมเติม

35 เด็กชาย ศุภิสรา  จันทะศิลป์ ม.2 วาปีปทุม เพ่ิมเติม

36 เด็กชาย จิรายุส  ไชยวงษา ม.2 เสือโก้กวิทยาสรรค์ เพ่ิมเติม

37 เด็กหญิง วิภาดา  เอกรักษา ม.2 เสือโก้กวิทยาสรรค์ เพ่ิมเติม

38 เด็กหญิง สาวิตรี  อรรคฮาดศรี ม.2 เสือโก้กวิทยาสรรค์ เพ่ิมเติม
























































