
ล ำดับ ช้ัน โรงเรียน หมำยเหตุ

1 นางสาว กนกพร    ประธิปอาราม ม.3 วาปีปทุม

2 นางสาว กนกพร    วิชา ม.3 วาปีปทุม

3 นางสาว กนกวรรณ    นาเมือง ม.3 วาปีปทุม

4 นางสาว กรรณิกา    วันวาน ม.3 วาปีปทุม

5 นาย กฤตณัฐ    ลามะให ม.3 วาปีปทุม

6 นาย กฤษฎา    นินทะราช ม.3 วาปีปทุม

7 นาย กฤษนล    ประพฤติใน ม.3 วาปีปทุม

8 นางสาว กล่ินสุคนธ์    สิงห์ดาว ม.3 วาปีปทุม

9 นางสาว กัญญากรณ์    ประพนแสน ม.3 วาปีปทุม

10 นางสาว กัญญาณัฐ    สัตตรัตน าพร ม.3 วาปีปทุม

11 นางสาว กัญญารัตน์    ข้ึนนกขุ้ม ม.3 วาปีปทุม

12 นางสาว กัญญารัตน์    ประทุมรุ่ง ม.3 วาปีปทุม

13 นางสาว กัญญารัตน์    พรอินทร์ ม.3 วาปีปทุม

14 นางสาว กัญญารัตน์    วัฒนบุตร ม.3 วาปีปทุม

15 นางสาว กัณฑิมา    บุญศร ม.3 วาปีปทุม

16 นาย กันย์นัพภัทร์    เก่งกว่าสิงห์ ม.3 วาปีปทุม

17 เด็กหญิง กัลยกร    วงศ์วิศิษฐ์ ม.3 วาปีปทุม

18 นางสาว กัลยรัตน์    ปาปะข า ม.3 วาปีปทุม

19 นางสาว กัลยา    สกุลรักษ์ ม.3 วาปีปทุม

20 นางสาว กัลยาณี    สมศรี ม.3 วาปีปทุม

21 นางสาว กาญจนรัตน์    ประมาระเต ม.3 วาปีปทุม

22 นาย กายสิทธ์ิ    ลุงไธสง ม.3 วาปีปทุม

23 นาย กิตติพงษ์    เถาลุน ม.3 วาปีปทุม

24 นาย กิตต์ิพิพัฒน์    เรืองสมบัติ ม.3 วาปีปทุม

25 นางสาว กิตติยา    บัวรัตน์ ม.3 วาปีปทุม

กำรสอบแข่งขันสังคมศึกษำและควำมรู้ท่ัวไประดับประถมศึกษำและระดับมัธยมศึกษำ

คร้ังท่ี 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3

กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม   โรงเรียนวำปีปทุม   อ ำเภอวำปีปทุม  จังหวัดมหำสำรคำม

ห้องสอบท่ี 31 (อำคำร 8 ห้อง 814)
ช่ือ- สกุล



26 นางสาว กิตติยา    ปะภูชะเน ม.3 วาปีปทุม

27 นางสาว กิติญาพร    ไวจันทร์ ม.3 วาปีปทุม

28 นางสาว กิรตรา    สิงจานุสงค์ ม.3 วาปีปทุม

29 นาย กีรติ    เพชรนาวาส ม.3 วาปีปทุม

30 นางสาว กุลปริยา    ไชยปัญหา ม.3 วาปีปทุม

31 นาย เกริกชัย    สุวรรณพันธ์ ม.3 วาปีปทุม

32 นางสาว เกวลิน    แก้วสามสี ม.3 วาปีปทุม

33 นางสาว เกวลิน    มณีรักษ์ ม.3 วาปีปทุม

34 เด็กหญิง เกวลิน    ม่วงสุด ม.3 วาปีปทุม

35 นางสาว ขนิษฐา    วิเศษศรี ม.3 วาปีปทุม

36 นางสาว ขวัญเนตร    ปาริสาเก ม.3 วาปีปทุม

37 นาย คชพล    สกุลจิตจินดา ม.3 วาปีปทุม

38 เด็กชาย คณาธิป    กันยาสนธ์ิ ม.3 วาปีปทุม

39 นาย ครรชิท    เสตสิทธ์ิ ม.3 วาปีปทุม

40 นางสาว แคทลียา    วาระทัน ม.3 วาปีปทุม

41 นางสาว จตุพร    อร่ามพัฒนพงษ์ ม.3 วาปีปทุม

42 นาย จรูญวิทย์    ปทุมชาติพัฒน์ ม.3 วาปีปทุม



ล ำดับ ช้ัน โรงเรียน หมำยเหตุ

1 นางสาว จอมขวัญ    ประกิระสา ม.3 วาปีปทุม

2 นางสาว จารุวรรณ    ปัญญาละ ม.3 วาปีปทุม

3 นางสาว จิรภัทร์    ชามาตร์ ม.3 วาปีปทุม

4 นาย จิรภาส    ดงอุทิศ ม.3 วาปีปทุม

5 นาย จิรวัฒน์    ละทัยนิล ม.3 วาปีปทุม

6 นางสาว จิระนันท์    ก าบังกาย ม.3 วาปีปทุม

7 เด็กหญิง จิรัชญา    ร่ืนเทียน ม.3 วาปีปทุม

8 นางสาว จิราภัทร    บุญไตรย์ ม.3 วาปีปทุม

9 นาย จิรายุ    วันบัวแดง ม.3 วาปีปทุม

10 นาย จิราวุธ    นันทะขัน ม.3 วาปีปทุม

11 นางสาว จีรนันท์    แคนสุนิน ม.3 วาปีปทุม

12 นางสาว จีรนันท์    เบ้าสิงห์ ม.3 วาปีปทุม

13 นางสาว จีรวรรณ    สิงห์กล่ิน ม.3 วาปีปทุม

14 นางสาว จุฑามาศ    จอมศรีกระยอม ม.3 วาปีปทุม

15 เด็กหญิง จุฑามาศ    ประกอบใน ม.3 วาปีปทุม

16 เด็กชาย จุลจักร    มูลจักร ม.3 วาปีปทุม

17 นางสาว จุฬาลักษณ์    อยู่หนูพะเนา ม.3 วาปีปทุม

18 เด็กหญิง เจนจิรา    แสนโท ม.3 วาปีปทุม

19 นางสาว ฉัตรพร    ชาวด่าน ม.3 วาปีปทุม

20 เด็กชาย เฉลิมชัย    แสนบุญศิริ ม.3 วาปีปทุม

21 นาย เฉลิมศักด์ิ    สีเทา ม.3 วาปีปทุม

22 นางสาว ชญานิษฐ์    ปาปะเขา ม.3 วาปีปทุม

23 เด็กหญิง ชฎาพร    มรกต ม.3 วาปีปทุม

24 นาย ชนะชน    สุกรี ม.3 วาปีปทุม

25 นางสาว ชนัญชิดา    ปะนะสุนา ม.3 วาปีปทุม

26 นางสาว ชนัดดา    พงษ์ย้ิม ม.3 วาปีปทุม

27 นางสาว ชนิภา    กิลี ม.3 วาปีปทุม

28 นาย ชลชาติ    ปักโคทะกัง ม.3 วาปีปทุม

29 นางสาว ชลธิชา    ประพฤติใน ม.3 วาปีปทุม

ห้องสอบท่ี 32 (อำคำร 8 ห้อง 815 )
ช่ือ- สกุล



30 นางสาว ชลธิชา    หลักค าพันธ์ ม.3 วาปีปทุม

31 นางสาว ชลลดา    ซุยสูงเนิน ม.3 วาปีปทุม

32 นางสาว ชลิตา    ฉายจิต ม.3 วาปีปทุม

33 นางสาว ชลิตา    ปัจจัยยัง ม.3 วาปีปทุม

34 เด็กหญิง ชัชฏาภรณ์    ประสิระเตนัง ม.3 วาปีปทุม

35 นางสาว ชัญญา    พินิจมนตรี ม.3 วาปีปทุม

36 เด็กชาย ชัยภัทร    สุทธิจักร์ ม.3 วาปีปทุม

37 นาย ชาคริต    จันทรัตน์ ม.3 วาปีปทุม

38 เด็กหญิง ชาณิดา    ตรีประทุม ม.3 วาปีปทุม

39 นางสาว ชิตชฏา    ชัยมาตย์ ม.3 วาปีปทุม

40 นาย ชิตดนัย    โนราช ม.3 วาปีปทุม

41 นาย ชุติพงศ์    มัชปโม ม.3 วาปีปทุม

42 นางสาว ชุติมา    ไปดง ม.3 วาปีปทุม



ล ำดับ ช้ัน โรงเรียน หมำยเหตุ

1 นาย โชติพัฒน์    สีหาบุญมาก ม.3 วาปีปทุม

2 เด็กหญิง โชษิตา    บุญโพธ์ิกอง ม.3 วาปีปทุม

3 นางสาว ฌัชฎาภรณ์    บุญเรือ ม.3 วาปีปทุม

4 นางสาว ญดาวรรณ    จูมเกตุ ม.3 วาปีปทุม

5 เด็กชาย ญาณกร    จิตรม่ัน ม.3 วาปีปทุม

6 นางสาว ญาณาภรณ์    ชัยแหม่ง ม.3 วาปีปทุม

7 นางสาว ญาณิศา    ประสงค์คุณ ม.3 วาปีปทุม

8 นางสาว ญาณิศา    แสงเนตร ม.3 วาปีปทุม

9 นาย ฐาปนา    ทอดแสน ม.3 วาปีปทุม

10 นางสาว ณชา    มะลาศรี ม.3 วาปีปทุม

11 เด็กหญิง ณภัสทรายแก้ว    สิงห์ฉลาด ม.3 วาปีปทุม

12 นาย ณัฎฐพล    วาตรีบุญเรือง ม.3 วาปีปทุม

13 เด็กชาย ณัฏฐ์กฤต    พรหมบังเกิด ม.3 วาปีปทุม

14 นางสาว ณัฏฐณิชา    พร้อมสมุด ม.3 วาปีปทุม

15 นางสาว ณัฐกาญจน์    หาญแรง ม.3 วาปีปทุม

16 นางสาว ณัฐกานต์    สาพันธ์ุ ม.3 วาปีปทุม

17 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ    กิลี ม.3 วาปีปทุม

18 นางสาว ณัฐณิชา    ทองพันธ์ ม.3 วาปีปทุม

19 นางสาว ณัฐพร    ยศม่าว ม.3 วาปีปทุม

20 นาย ณัฐพล    พาละเอน ม.3 วาปีปทุม

21 นาย ณัฐพล    วรเท่า ม.3 วาปีปทุม

22 นางสาว ณัฐภรณ์    อินทไชย์ ม.3 วาปีปทุม

23 นางสาว ณัฐวดี    โพธ์ิที ม.3 วาปีปทุม

24 นางสาว ณัฐวรรณ    ดาบุดดี ม.3 วาปีปทุม

25 นางสาว ณัฐวิภา    วาจาสัตย์ ม.3 วาปีปทุม

26 นาย ณัฐวุฒิ    ช่างเกวียน ม.3 วาปีปทุม

27 นาย ณัฐวุฒิ    ปะวันโน ม.3 วาปีปทุม

28 นาย ณัฐวุฒิ    โยธามาศ ม.3 วาปีปทุม

29 นาย ณัฐสิทธ์ิ    ศรีรักษ์ ม.3 วาปีปทุม

ห้องสอบท่ี 33 (อำคำร 8 ห้อง 816 )
ช่ือ- สกุล



30 เด็กหญิง ดลนภา    ภู่โสภา ม.3 วาปีปทุม

31 นางสาว ดวงหทัย    ยะบุญมี ม.3 วาปีปทุม

32 นางสาว ดัชณีกร    มณีกัลป์ ม.3 วาปีปทุม

33 นาย เด่นภูมิ    พันทองหล่อ ม.3 วาปีปทุม

34 นาย ตะวัน    บริวาล ม.3 วาปีปทุม

35 นาย ตะวัน    สุวรรณโคตร ม.3 วาปีปทุม

36 นาย ติณห์    ผ่ึงบรรหาร ม.3 วาปีปทุม

37 นางสาว เติมทรัพย์    ไปวันเสาร์ ม.3 วาปีปทุม

38 นาย ไตรพัฒน์    พอใจ ม.3 วาปีปทุม

39 นาย ถิรวุฒิ    จันทร์ภักด์ิ ม.3 วาปีปทุม

40 นาย ทศพล    พรหมภา ม.3 วาปีปทุม

41 นางสาว ทัตพิชา    สีหาบุญมาก ม.3 วาปีปทุม

42 นางสาว ทิพย์เนตร    ประสงค์สุข ม.3 วาปีปทุม



ล ำดับ ช้ัน โรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กหญิง ทิพยรัตน์    ม่วงท า ม.3 วาปีปทุม

2 นางสาว ทิพย์วดี    เละละ ม.3 วาปีปทุม

3 นางสาว ทิพาวตรี    ปาติสัตย์ ม.3 วาปีปทุม

4 เด็กชาย ธงชัย    สุขส าราญ ม.3 วาปีปทุม

5 นาย ธนพล    กองปัดชา ม.3 วาปีปทุม

6 เด็กชาย ธนพัฒน์    เรืองชัง ม.3 วาปีปทุม

7 นาย ธนภัทร์    บุญเพชร ม.3 วาปีปทุม

8 นาย ธนภัทร    อินทรณรงค์ ม.3 วาปีปทุม

9 เด็กชาย ธนวัฒน์    ชัชวาลมงคล ม.3 วาปีปทุม

10 นาย ธนวิชญ์    จันทร์จ่าย ม.3 วาปีปทุม

11 นาย ธนวิน    ปักกะทานัง ม.3 วาปีปทุม

12 นาย ธนะรัตน์    นามสมบูรณ์ ม.3 วาปีปทุม

13 นาย ธนากร    บุกกระโทก ม.3 วาปีปทุม

14 นาย ธนานุพล    วาปีนา ม.3 วาปีปทุม

15 นางสาว ธนาภรณ์    แสงแก้ว ม.3 วาปีปทุม

16 นาย ธนินท์    แสนเสนา ม.3 วาปีปทุม

17 นาย ธเนศพล    ประภาศรี ม.3 วาปีปทุม

18 นาย ธเนศวร    ปะจักกะตา ม.3 วาปีปทุม

19 เด็กชาย ธเนศวร    สังโสม ม.3 วาปีปทุม

20 นาย ธราดล    นาสูงชน ม.3 วาปีปทุม

21 เด็กชาย ธราดล    พรมบรรเทา ม.3 วาปีปทุม

22 นาย ธราเทพ    บุตกะ ม.3 วาปีปทุม

23 นางสาว ธรีรัตน์    นามสมบูรณ์ ม.3 วาปีปทุม

24 นางสาว ธวัลรัตน์    ฤทธ์ิจันดี ม.3 วาปีปทุม

25 เด็กหญิง ธัญพิชชา    ไชยเกตุ ม.3 วาปีปทุม

26 นางสาว ธัทรินทร์    สีบุญ ม.3 วาปีปทุม

27 นาย ธานุพงษ์    ไชยบัง ม.3 วาปีปทุม

28 นางสาว ธิติมา    อุปมัย ม.3 วาปีปทุม

29 ด.ญ ธินัดดา    ชาฤทธ์ิ ม.3 วาปีปทุม

ห้องสอบท่ี 34 (อำคำร 8 ห้อง 817 )
ช่ือ- สกุล



30 นาย ธีรพงศ์    สืบสุนทร ม.3 วาปีปทุม

31 นาย ธีรพงษ์    ชัยบุรี ม.3 วาปีปทุม

32 นาย ธีรภัทร    พวงศรี ม.3 วาปีปทุม

33 เด็กชาย ธีรภัทร    โพไพ ม.3 วาปีปทุม

34 นาย ธีรวัฒน์    ขันบ ารุง ม.3 วาปีปทุม

35 นาย ธีระวัฒน์    บุตตะกะ ม.3 วาปีปทุม

36 เด็กชาย นครินทร์    ชาวบ้านใน ม.3 วาปีปทุม

37 นาย นครินทร์    ปะนัดโส ม.3 วาปีปทุม

38 นางสาว นงนุช    โยวะ ม.3 วาปีปทุม

39 เด็กชาย นนทวัช    พรมบรรเทา ม.3 วาปีปทุม

40 นาย นพกฤต    ทอนเสาร์ ม.3 วาปีปทุม

41 นาย นพคุณ    เสริมแสง ม.3 วาปีปทุม

42 เด็กหญิง นรินทรา    พิจุลย์ ม.3 วาปีปทุม



ล ำดับ ช้ัน โรงเรียน หมำยเหตุ

1 นาย นรินธร    ทุดปอ ม.3 วาปีปทุม

2 นางสาว นริสรา    โยธาสุภาพ ม.3 วาปีปทุม

3 นางสาว นริสา    รักธรรม ม.3 วาปีปทุม

4 นางสาว นวพร    โนราช ม.3 วาปีปทุม

5 นาย นวรัตน์    มะลาศรี ม.3 วาปีปทุม

6 นางสาว นัทกรานต์    แก้วหานาม ม.3 วาปีปทุม

7 นางสาว นันท์นภัส    เทียมกลาง ม.3 วาปีปทุม

8 เด็กหญิง นันท์นภัส    อุทัยแพน ม.3 วาปีปทุม

9 เด็กชาย นันทภูมิ    พงษ์พยัคฆ์ ม.3 วาปีปทุม

10 นางสาว นันทิตา    เฮงสวัสด์ิ ม.3 วาปีปทุม

11 นางสาว นันทิยา    ค าสมัย ม.3 วาปีปทุม

12 นางสาว นันภัทร    ปาปะไพ ม.3 วาปีปทุม

13 นางสาว นัยน์ภัค    ศรีบุระ ม.3 วาปีปทุม

14 นางสาว น้ าฝน    ศรีโยธา ม.3 วาปีปทุม

15 นางสาว นิชนิภา    เท่ียงเดช ม.3 วาปีปทุม

16 นางสาว นิชากรณ์    ปะกิคา ม.3 วาปีปทุม

17 นางสาว นิชานันท์    เกตุดี ม.3 วาปีปทุม

18 นาย นิติชัย    บุญทา ม.3 วาปีปทุม

19 นาย นิติพัฒน์    ฆารสว่าง ม.3 วาปีปทุม

20 นางสาว นิธิตา    ทรงวาจา ม.3 วาปีปทุม

21 นางสาว นิพิศพร  จันทรา ม.3 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

22 นางสาว นิศารัตน์    แวงดงบัง ม.3 วาปีปทุม

23 นาย บดินทร์    แสนสุข ม.3 วาปีปทุม

24 นางสาว บุณยจิตร    ไปแดน ม.3 วาปีปทุม

25 เด็กหญิง เบญจมาศ    สีกุลา ม.3 วาปีปทุม

26 เด็กหญิง เบญจวรรณ    น้อยตาแสง ม.3 วาปีปทุม

27 นางสาว เบญยทิพย์    แสนบุญมา ม.3 วาปีปทุม

28 นางสาว ปฐวิกานต์    ประทุมรุ่ง ม.3 วาปีปทุม

29 นางสาว ปนัดดา    ทามาตย์ ม.3 วาปีปทุม

ห้องสอบท่ี 35 (อำคำร 8 ห้อง 818)
ช่ือ- สกุล



30 นางสาว ปนัดดา    อันสุวรรณ ม.3 วาปีปทุม

31 นาย ปภังกร    สิริโชคเจริญ ม.3 วาปีปทุม

32 นางสาว ปภาธิดา    เยาวนารถ ม.3 วาปีปทุม

33 นางสาว ปภาวรินท์    อามาตย์พล ม.3 วาปีปทุม

34 นาย ปรเมษฐ์    ปะระทัง ม.3 วาปีปทุม

35 เด็กหญิง ประดิษฐา    เซ็นนอก ม.3 วาปีปทุม

36 นาย ประภากร    เสาร์วงค์ ม.3 วาปีปทุม

37 เด็กหญิง ปริณดา    กึกก้อง ม.3 วาปีปทุม

38 เด็กหญิง ปวริศา    ภูมิภักด์ิ ม.3 วาปีปทุม

39 นางสาว ปองขวัญ    อินทร์ไชย ม.3 วาปีปทุม

40 นาย ปัฐวิกร    เทพภักดี ม.3 วาปีปทุม

41 นางสาว ปัณณพร    โรมวาปี ม.3 วาปีปทุม

42 นาย ปัตพงษ์    ประทุมรุ่ง ม.3 วาปีปทุม



ล ำดับ ช้ัน โรงเรียน หมำยเหตุ

1 นางสาว ปาณิสรา    ค าสีทา ม.3 วาปีปทุม

2 นางสาว ปานชนก    นัยวัฒน์ ม.3 วาปีปทุม

3 นาย ปานเทพ    คะกะเนปะ ม.3 วาปีปทุม

4 นาย ปารเมศ    ภูส ารอง ม.3 วาปีปทุม

5 นางสาว ปาริฉัตร    อุปโก ม.3 วาปีปทุม

6 นางสาว ปาริษา    โพธ์ิที ม.3 วาปีปทุม

7 เด็กหญิง ปิยฉัตร    ประทุม ม.3 วาปีปทุม

8 นางสาว ปิยธิดา    ภาแก้ว ม.3 วาปีปทุม

9 เด็กชาย ปิยบุตร    ใจภักดี ม.3 วาปีปทุม

10 เด็กชาย ปิยวัฒน์    ปะระตะโก ม.3 วาปีปทุม

11 เด็กหญิง ปิยาพร    สิงห์ค า ม.3 วาปีปทุม

12 นาย พงศ์ภรณ์    สีทอง ม.3 วาปีปทุม

13 เด็กหญิง พรชิตา    โยธานันท์ ม.3 วาปีปทุม

14 นางสาว พรทิดา    มีสูนย์ ม.3 วาปีปทุม

15 นางสาว พรนภา    สัตะโส ม.3 วาปีปทุม

16 นาย พรพิพัฒน์    พิมพล ม.3 วาปีปทุม

17 เด็กหญิง พรไพลิน    จันทะแสง ม.3 วาปีปทุม

18 นางสาว พรรณชมภู    เส่ียงบุญ ม.3 วาปีปทุม

19 นางสาว พลอยชมพู    สุพะก า ม.3 วาปีปทุม

20 เด็กชาย พลาธิป    ประกิระนัง ม.3 วาปีปทุม

21 นางสาว พัชรวรรณ    ไปบน ม.3 วาปีปทุม

22 นางสาว พัชรินทร์    ประทัง ม.3 วาปีปทุม

23 เด็กหญิง พัณณิตา    พิลาโท ม.3 วาปีปทุม

24 นางสาว พัดลัดดา    ปาสาเนย์ ม.3 วาปีปทุม

25 นาย พัสกร    อ่อนสี ม.3 วาปีปทุม

26 เด็กหญิง พิชชาภา    ล าภาย ม.3 วาปีปทุม

27 นางสาว พิชญธิดา    ปะวะเสนะ ม.3 วาปีปทุม

28 นางสาว พิชญา    นวลเอ่ียม ม.3 วาปีปทุม

29 นาย พิชเญศ    มีชัย ม.3 วาปีปทุม

ห้องสอบท่ี 36 (อำคำร 8 ห้อง 822)
ช่ือ- สกุล



30 เด็กหญิง พิณทิพย์    หลักค าพันธ์ ม.3 วาปีปทุม

31 นาย พิทักษ์พงษ์    ม่ังมี ม.3 วาปีปทุม

32 นางสาว พิมพ์    พลสีขาว ม.3 วาปีปทุม

33 นางสาว พิมพ์ญาดา    ปทุมพร ม.3 วาปีปทุม

34 นางสาว พิมพ์นารา    ทนอุบล ม.3 วาปีปทุม

35 นางสาว พิยะดา    อุดทาทอง ม.3 วาปีปทุม

36 นาย พีรวิชญ์    ปะสังติโย ม.3 วาปีปทุม

37 นาย พีระวิชญ์    เพียนู ม.3 วาปีปทุม

38 นาย พุฒิพงศ์    ม่ังค่ัง ม.3 วาปีปทุม

39 นางสาว พุดพิชญา    ปะกิคา ม.3 วาปีปทุม

40 เด็กหญิง แพรกาญจน์    หงส์วิไล ม.3 วาปีปทุม

41 เด็กหญิง แพรวา    แก้วสีขาว ม.3 วาปีปทุม

42 เด็กหญิง แพรวา    พรมแสง ม.3 วาปีปทุม



ล ำดับ ช้ัน โรงเรียน หมำยเหตุ

1 นางสาว แพรวา    อันทะไชย ม.3 วาปีปทุม

2 นาย ไพรโรจน์    โยวะ ม.3 วาปีปทุม

3 เด็กชาย ไพรัช    บัวไข ม.3 วาปีปทุม

4 นางสาว ไพริน    ปะติตังโข ม.3 วาปีปทุม

5 นาย ฟ้าลิขิต    ประมูลจะนัง ม.3 วาปีปทุม

6 นางสาว ภควดี    ปาปะไพ ม.3 วาปีปทุม

7 นาย ภควัฒน์    ประกอบผล ม.3 วาปีปทุม

8 นาย ภควัต    ปิยะจักรพงศ์ ม.3 วาปีปทุม

9 นาย ภควัต    รัฐเมือง ม.3 วาปีปทุม

10 นางสาว ภัชญา    หาคลัง ม.3 วาปีปทุม

11 นาย ภัทรพล    กงจันดา ม.3 วาปีปทุม

12 นางสาว ภัทรมน    ผลรักษ์ ม.3 วาปีปทุม

13 นางสาว ภัทรลดา    กัณหา ม.3 วาปีปทุม

14 นาย ภัทรศาสตร์    โพธิมาตย์ ม.3 วาปีปทุม

15 นางสาว ภัทราพร    ม่ังมี ม.3 วาปีปทุม

16 นางสาว ภัทราพรรณ    พันชมภู ม.3 วาปีปทุม

17 นางสาว ภาณินี    มูละสิวะ ม.3 วาปีปทุม

18 เด็กชาย ภูดิศ    ธัญญศรี ม.3 วาปีปทุม

19 นาย ภูธเนศ    เมินเทียน ม.3 วาปีปทุม

20 นาย ภูเบศ    ทับสุวรรณ ม.3 วาปีปทุม

21 นาย ภูมินทร์    คุณเทพ ม.3 วาปีปทุม

22 เด็กชาย ภูวดล    ต้นทอง ม.3 วาปีปทุม

23 นาย ภูวดล    ปะมาคะเต ม.3 วาปีปทุม

24 นาย มงคล    ปองไป ม.3 วาปีปทุม

25 นางสาว มธุรส    ลุนราษี ม.3 วาปีปทุม

26 นาย มนตรี    กระทุ่มขันธ์ ม.3 วาปีปทุม

27 นางสาว มนัญญา    สาโก ม.3 วาปีปทุม

28 นางสาว มาวิกา    กิลี ม.3 วาปีปทุม

29 นางสาว เมธาวี    ปะลาด ม.3 วาปีปทุม

ห้องสอบท่ี 37 (อำคำร 8 ห้อง 823 )
ช่ือ- สกุล



30 นางสาว ยลรดา    อุปะเก ม.3 วาปีปทุม

31 นางสาว ยุพเรศ    ภวาระศรี ม.3 วาปีปทุม

32 นางสาว รชยา    ค าขุลี ม.3 วาปีปทุม

33 นางสาว รดา    วิศาลวิเศษวงศ์ ม.3 วาปีปทุม

34 นางสาว รสิตา    ปาปะโพธ์ิ ม.3 วาปีปทุม

35 นางสาว รังรอง    ทองจุลละ ม.3 วาปีปทุม

36 นางสาว รัชฎาพร    ปัตตายะโส ม.3 วาปีปทุม

37 เด็กหญิง รัชฎาภรณ์    ปักกังวะยัง ม.3 วาปีปทุม

38 นางสาว รัชนี    ดวงศรี ม.3 วาปีปทุม

39 นาย รัฐชา    วรหิน ม.3 วาปีปทุม

40 นางสาว รัตติกร    ปักการะสัง ม.3 วาปีปทุม

41 เด็กหญิง รัตติกาล    ค าแพง ม.3 วาปีปทุม

42 นางสาว รัตติกาล    ไม่ยาก ม.3 วาปีปทุม



ล ำดับ ช้ัน โรงเรียน หมำยเหตุ

1 นาย รัตนพล    ม่ันทุกะ ม.3 วาปีปทุม

2 นางสาว รัตนาภรณ์    มะโนชาติ ม.3 วาปีปทุม

3 นางสาว รัศมีรุ่ง    อนุศิริ ม.3 วาปีปทุม

4 นางสาว รามาวดี    อังคะ ม.3 วาปีปทุม

5 นาย รุจิกร    นาวาอนุรักษ์ ม.3 วาปีปทุม

6 นางสาว โรจน์รินทร์    เปียจ าปา ม.3 วาปีปทุม

7 นางสาว ลดาวัลย์    นนลือชา ม.3 วาปีปทุม

8 เด็กชาย ลัญชพัฒน์    แข็งแรง ม.3 วาปีปทุม

9 นางสาว วณิชฌา    ทรงม่ันศีล ม.3 วาปีปทุม

10 นาย วทัญญู    ทิพยะบูลย์ ม.3 วาปีปทุม

11 เด็กหญิง วนิดา    ปฏิสัจจ์ ม.3 วาปีปทุม

12 นางสาว วนิดา    ปองดี ม.3 วาปีปทุม

13 นางสาว วรนันท์    แก้วภา ม.3 วาปีปทุม

14 นางสาว วรรณธิดา    เปการี ม.3 วาปีปทุม

15 นางสาว วรรณษา    โคตรก่ า ม.3 วาปีปทุม

16 นาย วรวรรธ    ดาวุธ ม.3 วาปีปทุม

17 นางสาว วรัญญา    ปาสาจัง ม.3 วาปีปทุม

18 เด็กหญิง วรัญญา    พันเช้ือ ม.3 วาปีปทุม

19 เด็กหญิง วรางคณา    เอกรักษา ม.3 วาปีปทุม

20 นางสาว วราพร    ด้วงกระยอม ม.3 วาปีปทุม

21 นางสาว วรารัตน์    ปาสานะโม ม.3 วาปีปทุม

22 นางสาว วริศรา    ติดวงษา ม.3 วาปีปทุม

23 นางสาว วศินี    ประวรรณถา ม.3 วาปีปทุม

24 นางสาว วัชชิราวรรณ    แสงวิเชียร ม.3 วาปีปทุม

25 นาย วัชรพงษ์    แสนแก้ว ม.3 วาปีปทุม

26 นางสาว วัชราภรณ์    สังสน่ัน ม.3 วาปีปทุม

27 นาย วัชรินทร์    พิมสอน ม.3 วาปีปทุม

28 เด็กหญิง วันวิสา    ปักสังขาเนย์ ม.3 วาปีปทุม

29 นางสาว วาริน    พุฒพันธ์ ม.3 วาปีปทุม

ห้องสอบท่ี 38 (อำคำร 8 ห้อง 824 )
ช่ือ- สกุล



30 นางสาว วิชชุดา    บุษเนตร ม.3 วาปีปทุม

31 นางสาว วิภาดา    ประภาวะนัง ม.3 วาปีปทุม

32 นางสาว วิภาลินี    ปริเตสัง ม.3 วาปีปทุม

33 นางสาว วิภาวดี    มหาวงค์ ม.3 วาปีปทุม

34 นางสาว วิภาวี    ชัยมาตย์ ม.3 วาปีปทุม

35 นางสาว วิยะดา    เขียวชอ้อน ม.3 วาปีปทุม

36 นางสาว วิรัญญา    หม่ืนฤทธ์ิ ม.3 วาปีปทุม

37 เด็กหญิง วิรัลพัชร    วงศ์ค ามา ม.3 วาปีปทุม

38 นางสาว วิลาสินี    โสดาปัดชา ม.3 วาปีปทุม

39 นาย วิศรุต    แก้วลาย ม.3 วาปีปทุม

40 นาย วีรภัทร    จอมศรีกระยอม ม.3 วาปีปทุม

41 เด็กชาย วีรภัทร    ศรีเสนา ม.3 วาปีปทุม

42 นาย วุฒิพร    กุณโฮง ม.3 วาปีปทุม



ล ำดับ ช้ัน โรงเรียน หมำยเหตุ

1 นาย ไวชยา    มัตตนามะ ม.3 วาปีปทุม

2 นางสาว ศราวดี    นามปะเส ม.3 วาปีปทุม

3 นาย ศราวุฒิ    สีทาป ม.3 วาปีปทุม

4 นางสาว ศศิธร    ปะนัดตัง ม.3 วาปีปทุม

5 นางสาว ศศิพิมพ์    ศรีวรรณะ ม.3 วาปีปทุม

6 นาย ศักดินนท์    เพียรไธสง ม.3 วาปีปทุม

7 เด็กชาย ศาสตรานนท์    ปุญยะสาร ม.3 วาปีปทุม

8 นางสาว ศิรัญญา    จันนา ม.3 วาปีปทุม

9 เด็กหญิง ศิริกานต์    แพงค า ม.3 วาปีปทุม

10 นางสาว ศิริโชค    พินิจ ม.3 วาปีปทุม

11 เด็กหญิง ศิริญาภรณ์    ก้อนทอง ม.3 วาปีปทุม

12 นาย ศิริเทพ    ปิยะกาโน ม.3 วาปีปทุม

13 เด็กหญิง ศิรินทร์ญา    ปวงประชัน ม.3 วาปีปทุม

14 นางสาว ศิรินภา    คะมาปะเต ม.3 วาปีปทุม

15 นางสาว ศิริประภา    จันสนิท ม.3 วาปีปทุม

16 นางสาว ศิริพร    ปะโสติยัง ม.3 วาปีปทุม

17 นางสาว ศิริยากร    บุญเข่ือง ม.3 วาปีปทุม

18 เด็กหญิง ศิริรรัตน์    ช่างท า ม.3 วาปีปทุม

19 นางสาว ศิริลักษณ์    ต๊ะสุ ม.3 วาปีปทุม

20 นาย ศิวกร    อนุสา ม.3 วาปีปทุม

21 นาย ศุทธวีร์    สุขวงค์ ม.3 วาปีปทุม

22 นาย ศุภกร    อุ่นพิกุล ม.3 วาปีปทุม

23 เด็กหญิง ศุภกานต์    พันธุวาปี ม.3 วาปีปทุม

24 นาย สมหวัง    สังขทิพย์ ม.3 วาปีปทุม

25 เด็กชาย สรวิชญ์    ยงไธสง ม.3 วาปีปทุม

26 นางสาว สร้อยทิพย์    ปะกิตานัง ม.3 วาปีปทุม

27 นางสาว สรัญญา    ทองพูล ม.3 วาปีปทุม

28 นางสาว สรัลพร    ภูมิดอนขัน ม.3 วาปีปทุม

29 นางสาว สราวดี    อังคะ ม.3 วาปีปทุม

ห้องสอบท่ี 39 (อำคำร 8 ห้อง 825 )
ช่ือ- สกุล



30 นางสาว สโรชา    ธิศาเวช ม.3 วาปีปทุม

31 นางสาว สาวิตรี    เขียวบัว ม.3 วาปีปทุม

32 นางสาว สาวิตรี    แผงบุดดา ม.3 วาปีปทุม

33 นาย สิทธิภูมิ    ปักกุนนัน ม.3 วาปีปทุม

34 เด็กหญิง สิรินธร    ปะนะภูเต ม.3 วาปีปทุม

35 นางสาว สิรินยา    กะวิทาโล ม.3 วาปีปทุม

36 นางสาว สิรินยา    สีก้ิว ม.3 วาปีปทุม

37 นางสาว สิริยุพา    มะธิปิไข ม.3 วาปีปทุม

38 นางสาว สิรีธร    โทโล ม.3 วาปีปทุม

39 นางสาว สุกัญญา    สุขบ ารุง ม.3 วาปีปทุม

40 นางสาว สุจิตรา    สมภาร ม.3 วาปีปทุม

41 นางสาว สุจิรา    ดีปัญญา ม.3 วาปีปทุม

42 นางสาว สุชาดา    บุญวิเศษ ม.3 วาปีปทุม



ล ำดับ ช้ัน โรงเรียน หมำยเหตุ

1 นางสาว สุชาดา    สุขปะโค ม.3 วาปีปทุม

2 นางสาว สุดารัตน์    ประภูชะเนย์ ม.3 วาปีปทุม

3 นาย สุทธิพงศ์    แสนศรี ม.3 วาปีปทุม

4 นางสาว สุทิตา    ค าภักดี ม.3 วาปีปทุม

5 นางสาว สุธาสินี    ปัดตาลาคะ ม.3 วาปีปทุม

6 นางสาว สุธิตา    โทอุดทา ม.3 วาปีปทุม

7 นางสาว สุพรรษา    สุวะมาตย์ ม.3 วาปีปทุม

8 นางสาว สุพัชธิดา    คงสุริโย ม.3 วาปีปทุม

9 นางสาว สุพัตชา    ปะวันเนย์ ม.3 วาปีปทุม

10 นางสาว สุพัตรา    คุ้มแวง ม.3 วาปีปทุม

11 นางสาว สุพัตรา    ปะริเตสัง ม.3 วาปีปทุม

12 นางสาว สุภจิรา    จ่าพา ม.3 วาปีปทุม

13 นางสาว สุภัสตรา    นันทชาด ม.3 วาปีปทุม

14 นางสาว สุภาพร    แสงอรุณ ม.3 วาปีปทุม

15 นางสาว สุภาวดี    ศรีวันค า ม.3 วาปีปทุม

16 เด็กหญิง สุภาวิณี    สิทธิสาร ม.3 วาปีปทุม

17 นางสาว สุภาวิดา    เหลาคม ม.3 วาปีปทุม

18 นาย สุเมธัส    โคตรโสภา ม.3 วาปีปทุม

19 นางสาว สุรัชนี    วรรณศรี ม.3 วาปีปทุม

20 นางสาว สุวดี    สว่างภพ ม.3 วาปีปทุม

21 นาย สุวิชชา    อ่านเขียน ม.3 วาปีปทุม

22 นางสาว สุวิสา    ภูตาเลิศ ม.3 วาปีปทุม

23 นางสาว เสาวภา    เพชรอาษา ม.3 วาปีปทุม

24 นางสาว เสาวลักษณ์    อุทิศ ม.3 วาปีปทุม

25 นางสาว หทัยรัตน์    ประเมทะโก ม.3 วาปีปทุม

26 นาย อดิศร    เละละ ม.3 วาปีปทุม

27 นาย อติชาต    คัดทะจันทร์ ม.3 วาปีปทุม

28 นางสาว อทิตติยา    ชมภูหลง ม.3 วาปีปทุม

29 นาย อนพัทย์    มาแก้ว ม.3 วาปีปทุม

ห้องสอบท่ี 40 (อำคำร 8 ห้อง 826 )
ช่ือ- สกุล



30 นาย อนุวัฒน์    ปาปะเพ ม.3 วาปีปทุม

31 เด็กชาย อนุวัฒน์    อาจอัน ม.3 วาปีปทุม

32 นางสาว อภิชญา    บุญมาศ ม.3 วาปีปทุม

33 นางสาว อภิญญา    นามเหลา ม.3 วาปีปทุม

34 นางสาว อภิญญา    พลพิทักษ์ ม.3 วาปีปทุม

35 นางสาว อภิญญา    วรรณปะเก ม.3 วาปีปทุม

36 นาย อภิรักษ์    เลาป้อมวาปี ม.3 วาปีปทุม

37 นาย อภิสิทธ์    กองบุตร ม.3 วาปีปทุม

38 นาย อภิสิทธ์ิ    จรรยา ม.3 วาปีปทุม

39 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ    บัวสอน ม.3 วาปีปทุม

40 นาย อภิสิทธ์ิ    บุดดา ม.3 วาปีปทุม

41 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ    ประทุมแสง ม.3 วาปีปทุม

42 นางสาว อมรรัตน์    จันทร์ภักด์ิ ม.3 วาปีปทุม



ล ำดับ ช้ัน โรงเรียน หมำยเหตุ

1 นางสาว อรกัญญา    ปานจ าลอง ม.3 วาปีปทุม

2 นางสาว อรพรรณ    แตงอ่อน ม.3 วาปีปทุม

3 เด็กหญิง อริสรา    ปองไป ม.3 วาปีปทุม

4 นางสาว อรุณรุ่ง    ฝางเสน ม.3 วาปีปทุม

5 นางสาว อลิษา    พัฒอ าพันธ์ ม.3 วาปีปทุม

6 เด็กชาย อัครพล    ปล้ืมใจ ม.3 วาปีปทุม

7 นาย อังกูร    ผาสุข ม.3 วาปีปทุม

8 เด็กหญิง อัจฉรา    ชาวแขก ม.3 วาปีปทุม

9 เด็กหญิง อันธิกา    มะลาศรี ม.3 วาปีปทุม

10 นาย อัษฎาวุธ    บุตรกาศ ม.3 วาปีปทุม

11 นาย อาชัญ    อ่านเร่ือง ม.3 วาปีปทุม

12 นางสาว อาทิติยา    แผงบุดดา ม.3 วาปีปทุม

13 นางสาว อาภาพร    ปะมาคะเต ม.3 วาปีปทุม

14 นางสาว อารียา    พรดี ม.3 วาปีปทุม

15 นางสาว อารียาภรณ์    ราชจันทร์ ม.3 วาปีปทุม

16 นางสาว อิศราภรณ์    สุวรรณสนธ์ิ ม.3 วาปีปทุม

17 นางสาว อุมาภรณ์    วังทอง ม.3 วาปีปทุม

18 เด็กหญิง เอมธิตรา    ชาญฉลาด ม.3 วาปีปทุม

19 เด็กชาย สุประวีณ์  มาดาโต ม.3 วาปีปทุม เพ่ิมเติม

20 เด็กหญิง แพรการญจน์  หงส์วิไล ม.3 วาปีปทุม เพ่ิมเติม

21 เด็กชาย เจตริน  ลุนสอน ม.3 วาปีปทุม เพ่ิมเติม

22 เด็กชาย ธนากร  ศรีวานิช ม.3 วาปีปทุม เพ่ิมเติม

23 นางสาว ญาณิศา  แสนเย็น ม.3 วาปีปทุม เพ่ิมเติม

24 นางสาว สุจิรา  ชัยบ ารุง ม.3 วาปีปทุม เพ่ิมเติม

25 เด็กชาย ปรเมศ  สุปะเม ม.3 วาปีปทุม เพ่ิมเติม

26 เด็กชาย พัทธพล  พรมโคตร ม.3 วาปีปทุม เพ่ิมเติม

27 เด็กชาย อาทิตย์  ฤทธาโย ม.3 วาปีปทุม เพ่ิมเติม

28 เด็กหญิง คุนัญญา  ประดับวัน ม.3 วาปีปทุม เพ่ิมเติม

29 เด็กชาย เจษฎาวุฒิ  แปะสา ม.3 วาปีปทุม เพ่ิมเติม

ช่ือ- สกุล

ห้องสอบท่ี 41 (อำคำร 8 ห้อง 827 )



30 เด็กชาย ธีรภัทร  ประวัดศรี ม.3 วาปีปทุม เพ่ิมเติม

31 เด็กชาย พงพนา  ศรีสุนนท์พันธ์ ม.3 วาปีปทุม เพ่ิมเติม


