
รายช่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันสังคมศึกษาและความรู้ทั่วไป ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนวาปีปทุม อ.วาปีปทุม  จ.มหาสารคาม 

ห้องสอบที่ 1   หมายเลขห้อง  512   เวลา 11.00 - 12.30 น. วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 

ที่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 

1 นาย เกริกชัย    สุวรรณพันธ์ ม.4 วาปีปทุม 512   
2 นางสาว เกวลิน    แก้วสามสี ม.4 วาปีปทุม 512   

3 นางสาว เกวลิน    มณีรักษ์ ม.4 วาปีปทุม 512   

4 นางสาว เกวลิน    ม่วงสุด ม.4 วาปีปทุม 512   
5 นาย เกียรติศักดิ์    มาตตรา ม.4 วาปีปทุม 512   

6 นาย เจตริน    ลุนสอน ม.4 วาปีปทุม 512   

7 นางสาว เจนจิรา    แสนโท ม.4 วาปีปทุม 512   
8 นางสาว เด็กหญิงจุฑามาศ    ประกอบใน ม.4 วาปีปทุม 512   

9 นางสาว เติมทรัพย์    ไปวันเสาร์ ม.4 วาปีปทุม 512   

10 นางสาว เบญจมาศ    สีกุลา ม.4 วาปีปทุม 512   
11 นางสาว เบญจวรรณ    น้อยตาแสง ม.4 วาปีปทุม 512   

12 นางสาว เบญยทิพย์    แสนบุญมา ม.4 วาปีปทุม 512   
13 นาย เมธพนธ์    หมายงาม ม.4 วาปีปทุม 512   

14 นางสาว เยาวลักษณ์    ไปป่า ม.4 วาปีปทุม 512   

15 นางสาว เสาวภา    เพชรอาษา ม.4 วาปีปทุม 512   
16 นางสาว เสาวลักษณ์    อุทิศ ม.4 วาปีปทุม 512   

17 นางสาว เอมธิตรา    ชาญฉลาด ม.4 วาปีปทุม 512   

18 นางสาว แคทลียา    วาระทัน ม.4 วาปีปทุม 512   
19 นางสาว แพรวา    แก้วสีขาว ม.4 วาปีปทุม 512   

20 นางสาว แพรวา    พรมแสง ม.4 วาปีปทุม 512   
21 นางสาว แพรวา    อันทะไชย ม.4 วาปีปทุม 512   

22 นาย โชติพัฒน์    สีหาบุญมาก ม.4 วาปีปทุม 512   

23 นางสาว โชษิตา    บุญโพธิ์กอง ม.4 วาปีปทุม 512   
24 นางสาว โรจน์รินทร์    เปียจ าปา ม.4 วาปีปทุม 512   

25 นาย ไตรพัฒน์    พอใจ ม.4 วาปีปทุม 512   

26 นาย ไพโรจน์    โยวะ ม.4 วาปีปทุม 512   
27 นางสาว ไหมทอง    เพียรอุดม ม.4 วาปีปทุม 512   

28 นางสาว กนกพร    ประธิปอาราม ม.4 วาปีปทุม 512   



ที่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 

29 นางสาว กนกพร    มุงคุณ ม.4 วาปีปทุม 512   
30 นางสาว กนกพร    วิชา ม.4 วาปีปทุม 512   

31 นางสาว กนกวรรณ    นาเมือง ม.4 วาปีปทุม 512   

32 นางสาว กมลลักษณ์    แสนมี ม.4 วาปีปทุม 512   
33 นางสาว กรรณิกา    วันวาน ม.4 วาปีปทุม 512   

34 นาย กฤตณัฐ    ลามะให ม.4 วาปีปทุม 512   

35 นาย กฤษฎา    นินทะราช ม.4 วาปีปทุม 512   
36 นาย กฤษนล    ประพฤติใน ม.4 วาปีปทุม 512   

37 นาย กฤษนัย    ปัญจเเก้ว ม.4 วาปีปทุม 512   

38 นางสาว กลิ่นสุคนธ์    สิงห์ดาว ม.4 วาปีปทุม 512   
39 นางสาว กัญจน์วรา    ศรีชุมเวียง ม.4 วาปีปทุม 512   

40 นางสาว กัญญากรณ ์   ประพนแสน ม.4 วาปีปทุม 512   
41 นางสาว กัญญาณัฐ    สัตตรัตน าพร ม.4 วาปีปทุม 512   

42 นางสาว กัญญารัตน์    ขึ้นนกขุ้ม ม.4 วาปีปทุม 512   
 

 

ลงชื่อ………………………………………….กรรมการคุมสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายช่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันสังคมศึกษาและความรู้ทั่วไป ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวาปีปทุม อ.วาปีปทุม  จ.มหาสารคาม 

ห้องสอบที่  2     หมายเลขห้อง 513    เวลา 11.00 - 12.30 น. วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 

ที่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 

1 นางสาว กัญญารัตน์    พรอินทร์ ม.4 วาปีปทุม 513   

2 นางสาว กัญญารัตน์    วัฒนบุตร ม.4 วาปีปทุม 513   
3 นางสาว กัณฑิมา    บุญศร ม.4 วาปีปทุม 513   

4 นาย กันย์นัพภัทร์    เก่งกว่าสิงห์ ม.4 วาปีปทุม 513   

5 นางสาว กัลยกร    วงศ์วิศิษฐ์ ม.4 วาปีปทุม 513   
6 นางสาว กัลยรัตน์    ปาปะข า ม.4 วาปีปทุม 513   

7 นางสาว กัลยา    สกุลรักษ์ ม.4 วาปีปทุม 513   

8 นางสาว กาญจนรัตน์    ประมาระเต ม.4 วาปีปทุม 513   
9 นาย กายสิทธิ์    ลุงไธสง ม.4 วาปีปทุม 513   

10 นาย การัณยภาส    บุญศร ม.4 วาปีปทุม 513   
11 นาย กิตติพงษ ์   เถาลุน ม.4 วาปีปทุม 513   

12 นาย กิตติ์พิพัฒน์    เรืองสมบัติ ม.4 วาปีปทุม 513   

13 นางสาว กิตติยา    ปะภูชะเน ม.4 วาปีปทุม 513   
14 นางสาว กิตติยา  บัวรัตน์    ม.4 สาธิต มมส. 513   

15 นาย กิตติศักดิ ์   ฤกษ์สมพงศ์ ม.4 วาปีปทุม 513   

16 นางสาว กิติญาพร    ไวจันทร์ ม.4 วาปีปทุม 513   
17 นาย กิติศักดิ์    คุณพิพาก ม.4 วาปีปทุม 513   

18 นางสาว กิรตรา    สิงจานุสงค์ ม.4 วาปีปทุม 513   
19 นาย กีรต ิ   เพชรนาวาส ม.4 วาปีปทุม 513   

20 นางสาว กุลปริยา    ไชยปัญหา ม.4 วาปีปทุม 513   

21 นาย ขจรศักดิ์    ปัตถานัง ม.4 วาปีปทุม 513   
22 นางสาว ขนิษฐา    วิเศษศรี ม.4 วาปีปทุม 513   

23 นางสาว ขวัญเนตร    ปาริสาเก ม.4 วาปีปทุม 513   

24 นาย ครรชิท    เสตสิทธิ ์ ม.4 วาปีปทุม 513   
25 นางสาว คุนัญญา    ประดับวัน ม.4 วาปีปทุม 513   

26 นางสาว จตุพร    อร่ามพัฒนพงษ์ ม.4 วาปีปทุม 513   

27 นาย จรูญวิทย์    ปทุมชาติพัฒน์ ม.4 วาปีปทุม 513   



ที่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 

28 นางสาว จอมขวัญ    ประกิระสา ม.4 วาปีปทุม 513   

29 นาย จักรพงษ ์   ชินบุตร ม.4 วาปีปทุม 513   
30 นาย จันทราช    โพธิ์ชัยเลิศ ม.4 วาปีปทุม 513   

31 นางสาว จันทิมาภรณ ์   มาลา ม.4 วาปีปทุม 513   

32 นางสาว จารุณี    พลชัยสงค์ ม.4 วาปีปทุม 513   
33 นางสาว จารุวรรณ    ปัญญาละ ม.4 วาปีปทุม 513   

34 นางสาว จินัดดา    วรรณปะโพธิ์ ม.4 วาปีปทุม 513   
35 นางสาว จิรภัทร์    ชามาตร ์ ม.4 วาปีปทุม 513   

36 นางสาว จิระนันท ์   ก าบังกาย ม.4 วาปีปทุม 513   

37 นาย จิรายุ    วันบัวแดง ม.4 วาปีปทุม 513   
38 นางสาว จีรนันท์    เบ้าสิงห์ ม.4 วาปีปทุม 513   

39 นางสาว จีรนันท์    แคนสุนิน ม.4 วาปีปทุม 513   

40 นางสาว จีรวรรณ    สิงห์กลิ่น ม.4 วาปีปทุม 513   
41 นางสาว จุฑามาศ    จอมศรีกระยอม ม.4 วาปีปทุม 513   

42 นางสาว จุฑารัตน์    ประจันทร์ทัง ม.4 วาปีปทุม 513   

 

 

ลงชื่อ………………………………………….กรรมการคุมสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันสังคมศึกษาและความรู้ทั่วไป ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวาปีปทุม อ.วาปีปทุม  จ.มหาสารคาม 

ห้องสอบที่ 3    หมายเลขห้อง  514   เวลา 11.00 - 12.30 น. วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 

ที่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 

1 นางสาว จุฬาลักษณ ์   อยู่หนูพะเนา ม.4 วาปีปทุม 514   
2 นางสาว จุฬาลัย    ไหปะโท ม.4 วาปีปทุม 514   

3 นาย ฉลองชัย    ปะกิเนทัง ม.4 วาปีปทุม 514   

4 นางสาว ฉัตรพร    ชาวด่าน ม.4 วาปีปทุม 514   
5 นางสาว ชญาดา    ปินะถา ม.4 วาปีปทุม 514   

6 นางสาว ชญานิษฐ์    ปาปะเขา ม.4 วาปีปทุม 514   

7 นางสาว ชญาภา    ฉายจิต ม.4 วาปีปทุม 514   
8 นางสาว ชฎาพร    มรกต ม.4 วาปีปทุม 514   

9 นางสาว ชนัญชิดา    ปะนะสุนา ม.4 วาปีปทุม 514   

10 นางสาว ชนิภา    กิล ี ม.4 วาปีปทุม 514   
11 นางสาว ชลธิชา    ประพฤติใน ม.4 วาปีปทุม 514   

12 นางสาว ชลธิชา    สิมมะลีลาด ม.4 วาปีปทุม 514   
13 นางสาว ชลธิชา    หลักค าพันธ์ ม.4 วาปีปทุม 514   

14 นางสาว ชลลดา    ซุยสูงเนิน ม.4 วาปีปทุม 514   

15 นางสาว ชลิตา    ปัจจัยยัง ม.4 วาปีปทุม 514   
16 นางสาว ชัชฎาภรณ์    ประสิระเตนัง ม.4 วาปีปทุม 514   

17 นาย ชัยภัทร    สุทธิจักร ์ ม.4 วาปีปทุม 514   

18 นาย ชาคริต    จันทรัตน์ ม.4 วาปีปทุม 514   
19 นางสาว ชาณิดา    ตรีประทุม ม.4 วาปีปทุม 514   

20 นางสาว ชิตชฏา    ชัยมาตย์ ม.4 วาปีปทุม 514   
21 นาย ชิตดนัย    โนราช ม.4 วาปีปทุม 514   

22 นาย ชินวัต    วงษา ม.4 วาปีปทุม 514   

23 นาย ชุติพงศ ์   มัชปโม ม.4 วาปีปทุม 514   
24 นางสาว ชุติมา    ไปดง ม.4 วาปีปทุม 514   

25 นางสาว ฌัชฎาภรณ์    บุญเรือ ม.4 วาปีปทุม 514   

26 นางสาว ญดาวรรณ    จูมเกตุ ม.4 วาปีปทุม 514   
27 นาย ญาณกร    จิตรมั่น ม.4 วาปีปทุม 514   

28 นางสาว ญาณัฑ    จ้อยศักดา ม.4 วาปีปทุม 514   



ที่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 

29 นางสาว ญาณาภรณ์    ชัยแหม่ง ม.4 วาปีปทุม 514   

30 นางสาว ญาณิศา    แสงเนตร ม.4 วาปีปทุม 514   
31 นางสาว ญาณิศา    แสนเย็น ม.4 วาปีปทุม 514   

32 นาย ฐากรู    สังเจิด ม.4 วาปีปทุม 514   

33 นาย ฐาปนา    ทอดแสน ม.4 วาปีปทุม 514   
34 นางสาว ณชา    มะลาศรี ม.4 วาปีปทุม 514   

35 นางสาว ณภัสทรายแก้ว    สิงห์ฉลาด ม.4 วาปีปทุม 514   
36 นาย ณัฎฐพล    วาตรีบุญเรือง ม.4 วาปีปทุม 514   

37 นางสาว ณัฏฐณิชา    พร้อมสมุด ม.4 วาปีปทุม 514   

38 นางสาว ณัฐกาญจน์    หาญแรง ม.4 วาปีปทุม 514   
39 นางสาว ณัฐกานต ์   สาพันธุ์ ม.4 วาปีปทุม 514   

40 นาย ณัฐกิตติ ์   กิล ี ม.4 วาปีปทุม 514   

41 นางสาว ณัฐณิชา    ทองพันธ์ ม.4 วาปีปทุม 514   
42 นางสาว ณัฐพร    ยศม่าว ม.4 วาปีปทุม 514   

 

 

ลงชื่อ………………………………………….กรรมการคุมสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันสังคมศึกษาและความรู้ทั่วไป ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวาปีปทุม อ.วาปีปทุม  จ.มหาสารคาม 

ห้องสอบที่  4    หมายเลขห้อง  515   เวลา 11.00 - 12.30 น. วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 

ที่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 

1 นาย ณัฐพล    พาละเอน ม.4 วาปีปทุม 515   
2 นางสาว ณัฐวดี    โพธิ์ท ี ม.4 วาปีปทุม 515   

3 นางสาว ณัฐวรรณ    ดาบุดดี ม.4 วาปีปทุม 515   

4 นางสาว ณัฐวิภา    วาจาสัตย์ ม.4 วาปีปทุม 515   
5 นาย ณัฐวุฒิ    ช่างเกวียน ม.4 วาปีปทุม 515   

6 นาย ณัฐวุฒิ    ปะวันโน ม.4 วาปีปทุม 515   

7 นาย ณัฐสิทธิ์    ศรีรักษ์ ม.4 วาปีปทุม 515   
8 นางสาว ดลนภา    ภูโ่สภา ม.4 วาปีปทุม 515   

9 นางสาว ดวงหทัย    ยะบุญมี ม.4 วาปีปทุม 515   

10 นางสาว ดัชณีกร    มณีกัลป์ ม.4 วาปีปทุม 515   
11 นางสาว ดาราวรรณ    เพียรเเก้ว ม.4 วาปีปทุม 515   

12 นาย ตะวัน    นาคเครือ ม.4 วาปีปทุม 515   
13 นาย ติณห ์   ผึ่งบรรหาร ม.4 วาปีปทุม 515   

14 นาย ถิรวุฒิ    จันทร์ภักดิ์ ม.4 วาปีปทุม 515   

15 นาย ทักษิณ    เสาตรง ม.4 วาปีปทุม 515   
16 นาย ทักษิณ    แสนทรัพย์ ม.4 วาปีปทุม 515   

17 นางสาว ทัตพิชา    สีหาบุญมาก ม.4 วาปีปทุม 515   

18 นางสาว ทิพย์เนตร    ประสงค์สุข ม.4 วาปีปทุม 515   
19 นางสาว ทิพยรัตน์    ม่วงท า ม.4 วาปีปทุม 515   

20 นางสาว ทิพย์วดี    เละละ ม.4 วาปีปทุม 515   
21 นาย ธเนศพล    ประภาศรี ม.4 วาปีปทุม 515   

22 นาย ธเนศวร    สังโสม ม.4 วาปีปทุม 515   

23 นาย ธงชัย    สุขส าราญ ม.4 วาปีปทุม 515   
24 นาย ธนโชติ    เกิดมงคล ม.4 วาปีปทุม 515   

25 นาย ธนนันท์    ส าราญสม ม.4 วาปีปทุม 515   

26 นาย ธนพล    กองปัดชา ม.4 วาปีปทุม 515   
27 นาย ธนพล    จันทิชัย ม.4 วาปีปทุม 515   

28 นาย ธนวัฒน์    ชัชวาลมงคล ม.4 วาปีปทุม 515   



ที่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 

29 นาย ธนวิชญ์    จันทร์จ่าย ม.4 วาปีปทุม 515   

30 นาย ธนะรัตน์    นามสมบูรณ์ ม.4 วาปีปทุม 515   
31 นาย ธนากร    บุกกระโทก ม.4 วาปีปทุม 515   

32 นาย ธนากร    ศรีวานิช ม.4 วาปีปทุม 515   

33 นาย ธนาธิป    ปัจจัยคา ม.4 วาปีปทุม 515   
34 นาย ธนานุพล    วาปีนา ม.4 วาปีปทุม 515   

35 นาย ธนินท์    แสนเสนา ม.4 วาปีปทุม 515   
36 นาย ธราเทพ    บุตกะ ม.4 วาปีปทุม 515   

37 นาย ธราดล    นาสูงชน ม.4 วาปีปทุม 515   

38 นางสาว ธรีรัตน์    นามสมบูรณ์ ม.4 วาปีปทุม 515   
39 นางสาว ธวัลรัตน์    ฤทธิ์จันดี ม.4 วาปีปทุม 515   

40 นางสาว ธัญพิชชา    ไชยเกตุ ม.4 วาปีปทุม 515   

41 นางสาว ธัทรินทร์    สีบุญ ม.4 วาปีปทุม 515   
42 นาย ธานุพงษ ์   ไชยบัง ม.4 วาปีปทุม 515   

 

 

ลงชื่อ………………………………………….กรรมการคุมสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันสังคมศึกษาและความรู้ทั่วไป ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวาปีปทุม อ.วาปีปทุม  จ.มหาสารคาม 

ห้องสอบที่  5    หมายเลขห้อง  516   เวลา 11.00 - 12.30 น. วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 

ที่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 

1 นางสาว ธาราทิพย์    จูมเกตุ ม.4 วาปีปทุม 516   
2 นางสาว ธิติมา    อุปมัย ม.4 วาปีปทุม 516   

3 นางสาว ธินัดดา    ชาฤทธิ ์ ม.4 วาปีปทุม 516   

4 นาย ธีรพงศ์    สืบสุนทร ม.4 วาปีปทุม 516   
5 นาย ธีรภัทร    โพไพ ม.4 วาปีปทุม 516   

6 นาย ธีรภัทร    ประวัดศรี ม.4 วาปีปทุม 516   

7 นาย ธีรภัทร์    พวงศร ี ม.4 วาปีปทุม 516   
8 นาย ธีรวัฒน์    ขันบ ารุง ม.4 วาปีปทุม 516   

9 นาย ธีระวัฒน์    บุตตะกะ ม.4 วาปีปทุม 516   

10 นาย นครินทร์    ชาวบ้านใน ม.4 วาปีปทุม 516   
11 นางสาว นงนุช    โยวะ ม.4 วาปีปทุม 516   

12 นาย นนทวัช    พรมบรรเทา ม.4 วาปีปทุม 516   
13 นาย นพกฤต    ทอนเสาร์ ม.4 วาปีปทุม 516   

14 นาย นพคุณ    เสริมแสง ม.4 วาปีปทุม 516   

15 นางสาว นรินทรา    พิจุลย์ ม.4 วาปีปทุม 516   
16 นาย นรินธร    ทุดปอ ม.4 วาปีปทุม 516   

17 นางสาว นริสรา    โยธาสุภาพ ม.4 วาปีปทุม 516   

18 นางสาว นวพร    โนราช ม.4 วาปีปทุม 516   
19 นางสาว นัทกรานต ์   แก้วหานาม ม.4 วาปีปทุม 516   

20 นางสาว นันท์นภัส    เทียมกลาง ม.4 วาปีปทุม 516   
21 นางสาว นันท์นภัส    อุทัยแพน ม.4 วาปีปทุม 516   

22 นางสาว นันภัทร    ปาปะไพ ม.4 วาปีปทุม 516   

23 นางสาว นัยน์ภัค    ศรีบุระ ม.4 วาปีปทุม 516   
24 นางสาว น้ าฝน    ศรีโยธา ม.4 วาปีปทุม 516   

25 นางสาว นิชนิภา    เที่ยงเดช ม.4 วาปีปทุม 516   

26 นางสาว นิชากรณ์    ปะกิคา ม.4 วาปีปทุม 516   
27 นางสาว นิชานันท์    เกตุด ี ม.4 วาปีปทุม 516   

28 นาย นิติพัฒน์    ฆารสว่าง ม.4 วาปีปทุม 516   



ที่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 

29 นางสาว นิศารัตน์    แวงดงบัง ม.4 วาปีปทุม 516   

30 นาย บดินทร์    แสนสุข ม.4 วาปีปทุม 516   
31 นางสาว บุณยจิตร    ไปแดน ม.4 วาปีปทุม 516   

32 นางสาว ปฐวิกานต์    ประทุมรุ่ง ม.4 วาปีปทุม 516   

33 นางสาว ปนัดดา    ทามาตย์ ม.4 วาปีปทุม 516   
34 นางสาว ปนัดดา    มะสุริน ม.4 วาปีปทุม 516   

35 นางสาว ปนัดดา    อันสุวรรณ ม.4 วาปีปทุม 516   
36 นางสาว ปภาธิดา    เยาวนารถ ม.4 วาปีปทุม 516   

37 นางสาว ปภาวรินท์    อามาตย์พล ม.4 วาปีปทุม 516   

38 นาย ปรเมศ    สุปะเม ม.4 วาปีปทุม 516   
39 นาย ปรเมษฐ์    ปะระทัง ม.4 วาปีปทุม 516   

40 นางสาว ประดิษฐา    เซ็นนอก ม.4 วาปีปทุม 516   

41 นาย ประภากร    เสาร์วงค์ ม.4 วาปีปทุม 516   
42 นางสาว ปริณดา    กึกก้อง ม.4 วาปีปทุม 516   

 

 

ลงชื่อ………………………………………….กรรมการคุมสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันสังคมศึกษาและความรู้ทั่วไป ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวาปีปทุม อ.วาปีปทุม  จ.มหาสารคาม 

ห้องสอบที่  6    หมายเลขห้อง  521   เวลา 11.00 - 12.30 น. วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 

ที่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 

1 นางสาว ปลายฟ้า    ปาปะกัง ม.4 วาปีปทุม 521   
2 นางสาว ปวริศา    ภูมิภักดิ์ ม.4 วาปีปทุม 521   

3 นางสาว ปองขวัญ    อินทร์ไชย ม.4 วาปีปทุม 521   

4 นางสาว ปัณณพร    โรมวาปี ม.4 วาปีปทุม 521   
5 นางสาว ปาณิสรา    ค าสีทา ม.4 วาปีปทุม 521   

6 นางสาว ปานชนก    นัยวัฒน ์ ม.4 วาปีปทุม 521   

7 นาย ปารเมศ    ภูส ารอง ม.4 วาปีปทุม 521   
8 นางสาว ปาริฉัตร    อุปโก ม.4 วาปีปทุม 521   

9 นางสาว ปาริษา    โพธิ์ที ม.4 วาปีปทุม 521   

10 นางสาว ปาลิกา    โยธาราษฎร ์ ม.4 วาปีปทุม 521   
11 นางสาว ปาลิตา    ปูลา ม.4 วาปีปทุม 521   

12 นางสาว ปิยฉัตร    ประทุม ม.4 วาปีปทุม 521   
13 นางสาว ปิยธิดา    ภาแก้ว ม.4 วาปีปทุม 521   

14 นางสาว ปิยธิดา    อินธิราช ม.4 วาปีปทุม 521   

15 นาย ปิยบุตร    ใจภักด ี ม.4 วาปีปทุม 521   
16 นาย ปิยวัฒน์    ปะระตะโก ม.4 วาปีปทุม 521   

17 นาย พงพนา    ศรีสุนนท์พันธ์ ม.4 วาปีปทุม 521   

18 นาย พงศ์เทพ    จันทจิตร ม.4 วาปีปทุม 521   
19 นาย พงศพัศ    ทับภูตา ม.4 วาปีปทุม 521   

20 นาย พงศ์ภรณ์    สีทอง ม.4 วาปีปทุม 521   
21 นาย พงษ์เดช    วัฒนบุตร ม.4 วาปีปทุม 521   

22 นาย พงษ์พัฒน์    บาริศรี ม.4 วาปีปทุม 521   

23 นางสาว พรไพลิน    จันทะแสง ม.4 วาปีปทุม 521   
24 นางสาว พรทิดา    มีสูนย์ ม.4 วาปีปทุม 521   

25 นางสาว พรนภา    สัตะโส ม.4 วาปีปทุม 521   

26 นาย พรพิพัฒน์    พิมพล ม.4 วาปีปทุม 521   
27 นางสาว พรรณชมภู    เสี่ยงบุญ ม.4 วาปีปทุม 521   

28 นางสาว พรรณิภา    แก้วภา ม.4 วาปีปทุม 521   



ที่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 

29 นางสาว พลอยชมพู    สุพะก า ม.4 วาปีปทุม 521   

30 นาย พลาธิป    ประกิระนัง ม.4 วาปีปทุม 521   
31 นางสาว พัชรวรรณ    ไปบน ม.4 วาปีปทุม 521   

32 นางสาว พัชรวรรณ    พรมจักร์ ม.4 วาปีปทุม 521   

33 นางสาว พัชรินทร์    ประทัง ม.4 วาปีปทุม 521   
34 นางสาว พัณณิตา    พิลาโท ม.4 วาปีปทุม 521   

35 นางสาว พัดลัดดา    ปาสาเนย์ ม.4 วาปีปทุม 521   
36 นาย พัทธพล    พรมโคตร ม.4 วาปีปทุม 521   

37 นาย พัสกร    อ่อนสี ม.4 วาปีปทุม 521   

38 นาย พายุพัชร์    แดงแก้ว ม.4 วาปีปทุม 521   
39 นาย พิชเญศ    มีชัย ม.4 วาปีปทุม 521   

40 นางสาว พิชชาภา    ล าภาย ม.4 วาปีปทุม 521   

41 นางสาว พิชญธิดา    ปะวะเสนะ ม.4 วาปีปทุม 521   
42 นาย พิทักษ์พงษ ์   มั่งมี ม.4 วาปีปทุม 521   

 

 

ลงชื่อ………………………………………….กรรมการคุมสอบ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันสังคมศึกษาและความรู้ทั่วไป ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวาปีปทุม อ.วาปีปทุม  จ.มหาสารคาม 

ห้องสอบที่  7   หมายเลขห้อง  522   เวลา 11.00 - 12.30 น. วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 

ที่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 

1 นางสาว พิมพ์ญาดา    ปทุมพร ม.4 วาปีปทุม 522   
2 นางสาว พิมพ์นารา    ทนอุบล ม.4 วาปีปทุม 522   

3 นางสาว พิมศิริ    บุญเลี้ยง ม.4 วาปีปทุม 522   

4 นางสาว พิยะดา    อุดทาทอง ม.4 วาปีปทุม 522   
5 นาย พีรวิชญ์    ปะสังติโย ม.4 วาปีปทุม 522   

6 นาย พีระวิชญ์    เพียนู ม.4 วาปีปทุม 522   

7 นาย พุฒิพงศ ์   มั่งค่ัง ม.4 วาปีปทุม 522   
8 นาย พุฒิพงศ ์   มูลทาดี ม.4 วาปีปทุม 522   

9 นางสาว พุดพิชญา    ปะกิคา ม.4 วาปีปทุม 522   

10 นางสาว ภควดี    ปาปะไพ ม.4 วาปีปทุม 522   
11 นาย ภควัฒน์    ประกอบผล ม.4 วาปีปทุม 522   

12 นาย ภควัต    ปิยะจักรพงศ์ ม.4 วาปีปทุม 522   
13 นาย ภควัต    รัฐเมือง ม.4 วาปีปทุม 522   

14 นาย ภมรินทร์    มะนีสุข ม.4 วาปีปทุม 522   

15 นางสาว ภัชญา    หาคลัง ม.4 วาปีปทุม 522   
16 นางสาว ภัชราภา    สุเพ็งค า ม.4 วาปีปทุม 522   

17 นางสาว ภัทรมน    ผลรักษ์ ม.4 วาปีปทุม 522   

18 นางสาว ภัทรลดา    กัณหา ม.4 วาปีปทุม 522   
19 นาย ภัทรศาสตร์    โพธิมาตย์ ม.4 วาปีปทุม 522   

20 นางสาว ภัทราพร    มั่งมี ม.4 วาปีปทุม 522   
21 นางสาว ภัทราพรรณ    พันชมภู ม.4 วาปีปทุม 522   

22 นางสาว ภาณิน ี   มูละสิวะ ม.4 วาปีปทุม 522   

23 นาย ภูเบศ    ทับสุวรรณ ม.4 วาปีปทุม 522   
24 นาย ภูธเนศ    เมินเทียน ม.4 วาปีปทุม 522   

25 นาย ภูวดล    ต้นทอง ม.4 วาปีปทุม 522   

26 นาย ภูวดล    ปะมาคะเต ม.4 วาปีปทุม 522   
27 นาย มงคล    ปองไป ม.4 วาปีปทุม 522   

28 นางสาว มธุรส    ลุนราษ ี ม.4 วาปีปทุม 522   



ที่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 

29 นาย มนตรี    กระทุ่มขันธ์ ม.4 วาปีปทุม 522   

30 นางสาว มนัญญา    สาโก ม.4 วาปีปทุม 522   
31 นางสาว มาวิกา    กิล ี ม.4 วาปีปทุม 522   

32 นางสาว ยลรดา    อุปะเก ม.4 วาปีปทุม 522   

33 นางสาว ยุพเรศ    ภวาระศรี ม.4 วาปีปทุม 522   
34 นางสาว รชยา    ค าขุลี ม.4 วาปีปทุม 522   

35 นางสาว รังรอง    ทองจุลละ ม.4 วาปีปทุม 522   
36 นางสาว รัชฎาพร    ปัตตายะโส ม.4 วาปีปทุม 522   

37 นางสาว รัชฎาภรณ์    ปักกังวะยัง ม.4 วาปีปทุม 522   

38 นาย รัฐชา    วรหิน ม.4 วาปีปทุม 522   
39 นางสาว รัตติกร    ปักการะสัง ม.4 วาปีปทุม 522   

40 นางสาว รัตติกาล    ไม่ยาก ม.4 วาปีปทุม 522   

41 นางสาว รัตติกาล    ค าแพง ม.4 วาปีปทุม 522   
42 นางสาว รัตติยากร    จันปัดสา ม.4 วาปีปทุม 522   

 

 

ลงชื่อ………………………………………….กรรมการคุมสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันสังคมศึกษาและความรู้ทั่วไป ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวาปีปทุม อ.วาปีปทุม  จ.มหาสารคาม 

ห้องสอบที่ 8   หมายเลขห้อง 523    เวลา 11.00 - 12.30 น. วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 

ที่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 

1 นาย รัตนพล    มั่นทุกะ ม.4 วาปีปทุม 523   
2 นางสาว รัตนาภรณ์    มะโนชาติ ม.4 วาปีปทุม 523   

3 นางสาว รามาวดี    อังคะ ม.4 วาปีปทุม 523   

4 นาย รุจิกร    นาวาอนุรักษ์ ม.4 วาปีปทุม 523   
5 นางสาว ลดาวัลย์    นนลือชา ม.4 วาปีปทุม 523   

6 นาย ลัญชพัฒน์    แข็งแรง ม.4 วาปีปทุม 523   

7 นางสาว วณิชฌา    ทรงมั่นศีล ม.4 วาปีปทุม 523   
8 นาย วทัญญ ู   ทิพยะบูลย์ ม.4 วาปีปทุม 523   

9 นางสาว วนิดา    ปฏิสัจจ ์ ม.4 วาปีปทุม 523   

10 นางสาว วนิดา    ปองดี ม.4 วาปีปทุม 523   
11 นางสาว วรรณดี    วงษ์ไทย ม.4 วาปีปทุม 523   

12 นางสาว วรรณธิดา    เปการ ี ม.4 วาปีปทุม 523   
13 นางสาว วรรณษา    โคตรก่ า ม.4 วาปีปทุม 523   

14 นางสาว วรรณิกา    เทศเกิด ม.4 วาปีปทุม 523   

15 นางสาว วรัญญา    ปาสาจัง ม.4 วาปีปทุม 523   
16 นางสาว วรัญญา    พันเชื้อ ม.4 วาปีปทุม 523   

17 นางสาว วรางคณา    เอกรักษา ม.4 วาปีปทุม 523   

18 นางสาว วราพร    ด้วงกระยอม ม.4 วาปีปทุม 523   
19 นางสาว วริศรา    ติดวงษา ม.4 วาปีปทุม 523   

20 นางสาว วริศรา    ศรีสุวงศ ์ ม.4 วาปีปทุม 523   
21 นางสาว วศินี    ประวรรณถา ม.4 วาปีปทุม 523   

22 นาย วัชรพงษ์    แสนแก้ว ม.4 วาปีปทุม 523   

23 นาย วัชรินทร์    พิมสอน ม.4 วาปีปทุม 523   
24 นางสาว วันวิสา    ปักสังขาเนย์ ม.4 วาปีปทุม 523   

25 นางสาว วาริน    พุฒพันธ์ ม.4 วาปีปทุม 523   

26 นางสาว วิชชุดา    บุษเนตร ม.4 วาปีปทุม 523   
27 นางสาว วิภาดา    ประภาวะนัง ม.4 วาปีปทุม 523   

28 นางสาว วิภาลินี    ปริเตสัง ม.4 วาปีปทุม 523   



ที่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 

29 นางสาว วิรัลพัชร    วงศ์ค ามา ม.4 วาปีปทุม 523   

30 นาย วีรภัทร    จอมศรีกระยอม ม.4 วาปีปทุม 523   
31 นาย วีรภัทร    ศรีเสนา ม.4 วาปีปทุม 523   

32 นาย วุฒิชัย    ทองจุลละ ม.4 วาปีปทุม 523   

33 นางสาว ศราวดี    นามปะเส ม.4 วาปีปทุม 523   
34 นาย ศราวุฒิ    สีทาป ม.4 วาปีปทุม 523   

35 นางสาว ศศิกานต์    สุนทะวงษ์ ม.4 วาปีปทุม 523   
36 นางสาว ศศิธร    ปะนัดตัง ม.4 วาปีปทุม 523   

37 นางสาว ศศิพิมพ์    ศรีวรรณะ ม.4 วาปีปทุม 523   

38 นาย ศักดินนท์    เพียรไธสง ม.4 วาปีปทุม 523   
39 นาย ศาสตรานนท ์   ปุญยะสาร ม.4 วาปีปทุม 523   

40 นาย ศิขรินทร์    ผายแก้ว ม.4 วาปีปทุม 523   

41 นาย ศิรวิทย์    สุนทวงษ ์ ม.4 วาปีปทุม 523   
42 นางสาว ศิรัญญา    จันนา ม.4 วาปีปทุม 523   

 

 

ลงชื่อ………………………………………….กรรมการคุมสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันสังคมศึกษาและความรู้ทั่วไป ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวาปีปทุม อ.วาปีปทุม  จ.มหาสารคาม 

ห้องสอบที่  9    หมายเลขห้อง  524   เวลา 11.00 - 12.30 น. วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 

ที่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 

1 นาย ศิริเทพ    ปิยะกาโน ม.4 วาปีปทุม 524   
2 นางสาว ศิริโชค    พินิจ ม.4 วาปีปทุม 524   

3 นางสาว ศิริกานต์    แพงค า ม.4 วาปีปทุม 524   

4 นางสาว ศิริญาภรณ ์   ก้อนทอง ม.4 วาปีปทุม 524   
5 นางสาว ศิรินทร์ญา    ปวงประชัน ม.4 วาปีปทุม 524   

6 นางสาว ศิรินภา    คะมาปะเต ม.4 วาปีปทุม 524   

7 นางสาว ศิริประภา    จันสนิท ม.4 วาปีปทุม 524   
8 นางสาว ศิริพร    ปะโสติยัง ม.4 วาปีปทุม 524   

9 นางสาว ศิริยากร    บุญเขื่อง ม.4 วาปีปทุม 524   

10 นางสาว ศิลป์สุภา    ปะนะภูเต ม.4 วาปีปทุม 524   
11 นาย ศิวกร    อนุสา ม.4 วาปีปทุม 524   

12 นาย ศุภกร    อุ่นพิกุล ม.4 วาปีปทุม 524   
13 นางสาว ศุภกานต ์   พันธุวาปี ม.4 วาปีปทุม 524   

14 นางสาว ศุภรัตน์    วิเชียร ม.4 วาปีปทุม 524   

15 นางสาว สโรชา    ธิศาเวช ม.4 วาปีปทุม 524   
16 นาย สมหวัง    สังขทิพย์ ม.4 วาปีปทุม 524   

17 นางสาว สร้อยทิพย์    ปะกิตานัง ม.4 วาปีปทุม 524   

18 นางสาว สรัญญา    ทองพูล ม.4 วาปีปทุม 524   
19 นางสาว สรัลพร    ภูมิดอนขัน ม.4 วาปีปทุม 524   

20 นางสาว สราวดี    อังคะ ม.4 วาปีปทุม 524   
21 นางสาว สาวิตรี    เขียวบัว ม.4 วาปีปทุม 524   

22 นางสาว สาวิตรี    แผงบุดดา ม.4 วาปีปทุม 524   

23 นาย สิทธิภูมิ    ปักกุนนัน ม.4 วาปีปทุม 524   
24 นางสาว สิริชัญญา    พินิจมนตรี ม.4 วาปีปทุม 524   

25 นางสาว สิริน    ศรีเมืองช้าง ม.4 วาปีปทุม 524   

26 นางสาว สิรินธร    ปะนะภูเต ม.4 วาปีปทุม 524   
27 นางสาว สิรินยา    กะวิทาโล ม.4 วาปีปทุม 524   

28 นางสาว สิรินยา    สีกิ้ว ม.4 วาปีปทุม 524   



ที่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 

29 นางสาว สิริยุพา    มะธิปิไข ม.4 วาปีปทุม 524   

30 นางสาว สิรีธร    โทโล ม.4 วาปีปทุม 524   
31 นาย สุเมธัส    โคตรโสภา ม.4 วาปีปทุม 524   

32 นางสาว สุกัญญา    สุขบ ารุง ม.4 วาปีปทุม 524   

33 นางสาว สุจิตรา    ปินะกาตัง ม.4 วาปีปทุม 524   
34 นางสาว สุจิตรา    สมภาร ม.4 วาปีปทุม 524   

35 นางสาว สุจิตรา    อินธิสาร ม.4 วาปีปทุม 524   
36 นางสาว สุจิรา    ชัยบ ารุง ม.4 วาปีปทุม 524   

37 นางสาว สุชาดา    บุญวิเศษ ม.4 วาปีปทุม 524   

38 นางสาว สุชาดา    สุขปะโค ม.4 วาปีปทุม 524   
39 นางสาว สุดารัตน์    ประภูชะเนย์ ม.4 วาปีปทุม 524   

40 นาย สุทธิพงศ ์   แสนศรี ม.4 วาปีปทุม 524   

41 นางสาว สุธาสินี    ปัดตาลาคะ ม.4 วาปีปทุม 524   
42 นางสาว สุธิตา    โทอุดทา ม.4 วาปีปทุม 524   

 

 

ลงชื่อ………………………………………….กรรมการคุมสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันสังคมศึกษาและความรู้ทั่วไป ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวาปีปทุม อ.วาปีปทุม  จ.มหาสารคาม 

ห้องสอบที่  10   หมายเลขห้อง 525    เวลา 11.00 - 12.30 น. วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 

ที่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 

1 นางสาว สุนันทา    ปัดสังข ์ ม.4 วาปีปทุม 525   
2 นาย สุประวีณ์    มาดาโต ม.4 วาปีปทุม 525   

3 นางสาว สุพรรษา    สุวะมาตย์ ม.4 วาปีปทุม 525   

4 นางสาว สุพัชธิดา    คงสุริโย ม.4 วาปีปทุม 525   
5 นางสาว สุพัตชา    ปะวันเนย์ ม.4 วาปีปทุม 525   

6 นางสาว สุพัตรา    โพธิ์ศรีขาม ม.4 วาปีปทุม 525   

7 นางสาว สุพัตรา    ปะริเตสัง ม.4 วาปีปทุม 525   
8 นางสาว สุภจิรา    จ่าพา ม.4 วาปีปทุม 525   

9 นางสาว สุภัสตรา    นันทชาด ม.4 วาปีปทุม 525   

10 นางสาว สุภาพร    แสงอรุณ ม.4 วาปีปทุม 525   
11 นางสาว สุภาวณี    มาลาศร ี ม.4 วาปีปทุม 525   

12 นางสาว สุภาวดี    ศรีวันค า ม.4 วาปีปทุม 525   
13 นางสาว สุภาวิณี    สิทธสิาร ม.4 วาปีปทุม 525   

14 นางสาว สุภาวิดา    เหลาคม ม.4 วาปีปทุม 525   

15 นาย สุรเชษฐ์    ประนนท์ ม.4 วาปีปทุม 525   
16 นางสาว สุรัชนี    วรรณศรี ม.4 วาปีปทุม 525   

17 นางสาว สุวดี    สว่างภพ ม.4 วาปีปทุม 525   

18 นาย สุวิชชา    อ่านเขียน ม.4 วาปีปทุม 525   
19 นางสาว สุวิมล    อ้วนมะโฮง ม.4 วาปีปทุม 525   

20 นางสาว สุวิสา    ภูตาเลิศ ม.4 วาปีปทุม 525   
21 นางสาว หทัยรัตน์    ประเมทะโก ม.4 วาปีปทุม 525   

22 นาย อดิศร    เละละ ม.4 วาปีปทุม 525   

23 นาย อดิศักดิ ์   โคตรสีเขียว ม.4 วาปีปทุม 525   
24 นาย อติชาต    คัดทะจันทร์ ม.4 วาปีปทุม 525   

25 นางสาว อทิตติยา    ชมภูหลง ม.4 วาปีปทุม 525   

26 นาย อนพัทย์    มาแก้ว ม.4 วาปีปทุม 525   
27 นางสาว อนันตญา    อ่ิมนาง ม.4 วาปีปทุม 525   

28 นาย อนุวัฒน์    ปาปะเพ ม.4 วาปีปทุม 525   



ที่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 

29 นางสาว อภิชญา    บุญมาศ ม.4 วาปีปทุม 525   

30 นางสาว อภิญญา    นามเหลา ม.4 วาปีปทุม 525   
31 นางสาว อภิญญา    พลพิทักษ์ ม.4 วาปีปทุม 525   

32 นางสาว อภิญญา    วรรณปะเก ม.4 วาปีปทุม 525   

33 นาย อภิลักษณ์    ศรีสังข์ ม.4 วาปีปทุม 525   
34 นาย อภิสิทธิ์    จรรยา ม.4 วาปีปทุม 525   

35 นาย อภิสิทธิ์    บัวสอน ม.4 วาปีปทุม 525   
36 นาย อภิสิทธิ์    ประทุมแสง ม.4 วาปีปทุม 525   

37 นางสาว อมรรัตน์    จันทร์ภักดิ์ ม.4 วาปีปทุม 525   

38 นางสาว อรกัญญา    ปานจ าลอง ม.4 วาปีปทุม 525   
39 นางสาว อรปรียา    ไชยสันต์ ม.4 วาปีปทุม 525   

40 นางสาว อรพรรณ    แตงอ่อน ม.4 วาปีปทุม 525   

41 นางสาว อริสรา    ปองไป ม.4 วาปีปทุม 525   
42 นางสาว อรุณรุ่ง    ฝางเสน ม.4 วาปีปทุม 525   

 

 

ลงชื่อ………………………………………….กรรมการคุมสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันสังคมศึกษาและความรู้ทั่วไป ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวาปีปทุม อ.วาปีปทุม  จ.มหาสารคาม 

ห้องสอบที่ 11   หมายเลขห้อง  526   เวลา 11.00 - 12.30 น. วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 

ที่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 

1 นาย อลงกรณ ์   พรมธิดา ม.4 วาปีปทุม 526   
2 นางสาว อลิษา    พัฒอ าพันธ์ ม.4 วาปีปทุม 526   

3 นางสาว อักษรสวรรค์    สุวรรณศรี ม.4 วาปีปทุม 526   

4 นาย อัครพล    ปลื้มใจ ม.4 วาปีปทุม 526   
5 นาย อังกูร    ผาสุข ม.4 วาปีปทุม 526   

6 นางสาว อัจฉรา    ชาวแขก ม.4 วาปีปทุม 526   

7 นางสาว อันธิกา    มะลาศรี ม.4 วาปีปทุม 526   
8 นาย อัษฎาวุธ    บุตรกาศ ม.4 วาปีปทุม 526   

9 นาย อาทิตย ์   เทียบแสง ม.4 วาปีปทุม 526   

10 นาย อาทิตย ์   ฤทธาโย ม.4 วาปีปทุม 526   
11 นางสาว อาทิติยา    แผงบุดดา ม.4 วาปีปทุม 526   

12 นางสาว อาภาพร    ปะมาคะเต ม.4 วาปีปทุม 526   
13 นางสาว อารียาภรณ์    ราชจันทร์ ม.4 วาปีปทุม 526   

14 นางสาว อิศราภรณ ์   สุวรรณสนธิ์ ม.4 วาปีปทุม 526   

15 นางสาว อุมาภรณ ์   วังทอง ม.4 วาปีปทุม 526   
*16 นาย วทัญญู  ทิพยะบูลย์ ม.4 วาปีปทุม 526  

17 นางสาว ปิยาพร  สิงห์ค า ม.4 วาปีปทุม 526  

18 นางสาว จุฑารัตน์  ประจันทร์ทัง ม.4 วาปีปทุม 526  
19 นาย ธีรพงศ์  สืบสุนทร ม.4 วาปีปทุม 526  

20       
21       

22       

23       
24       

25       

26       
27       

28       



29       

30       
31       

32       

33       
34       

35       

36       
37       

38       
39       

40       

41       
42       

 

ลงชื่อ………………………………………….กรรมการคุมสอบ 

 

 


