
ล าดบั ชัน้ โรงเรียน หมายเหตุ

1 นางสาว กติกา    ประกอบค า ม.5 วาปีปทุม

2 นางสาว กนกวรรณ    ดงกาวัน ม.5 วาปีปทุม

3 นางสาว กนกวรรณ    เมืองศรี ม.5 วาปีปทุม

4 นาย กนนท์    เพชรมีแก้ว ม.5 วาปีปทุม

5 นางสาว กมลธิรา    ค าสะไมล์ ม.5 วาปีปทุม

6 นางสาว กมลเนตร    โพบุญเรือง ม.5 วาปีปทุม

7 นาย กมลภัทร    เปียจ าปา ม.5 วาปีปทุม

8 นางสาว กมลวรรณ    พร่ังพร้อมกุล ม.5 วาปีปทุม

9 นางสาว กรรทิวา    ศรีวรรณะ ม.5 วาปีปทุม

10 นาย กฤษฎาวุฒิ    สุดใจประเสริฐกูร ม.5 วาปีปทุม

11 นาย กฤษณะ    ปะกิสังข์ ม.5 วาปีปทุม

12 นางสาว กฤษณา    สุขเจริญ ม.5 วาปีปทุม

13 นาย กฤษดา    ปะกิระนา ม.5 วาปีปทุม

14 นาย กฤษดา    สิงห์ทอง ม.5 วาปีปทุม

15 นาย กฤษดา    สุจจชารี ม.5 วาปีปทุม

16 นาย กฤษดา    หม่อมกระโทก ม.5 วาปีปทุม

17 นางสาว กัญญารัตน์    ปาสาบุตร ม.5 วาปีปทุม

18 นางสาว กัญฐณา    ปาปะขัง ม.5 วาปีปทุม

19 นาย กัมปนาท    ศรีลาดเลา ม.5 วาปีปทุม

20 นางสาว กัลย์ญารัตน์    มะลิกัน ม.5 วาปีปทุม

21 นางสาว กาญจนา    ดวงแก้ว ม.5 วาปีปทุม

22 นาย กานต์    เอกวิบูลย์ ม.5 วาปีปทุม

23 นาย กิจการ    ประสพบัว ม.5 วาปีปทุม

24 นาย กิตติคุณ    ศรีสังข์ ม.5 วาปีปทุม

25 นาย กิตติศักด์ิ    ชาตรี ม.5 วาปีปทุม

การสอบแข่งขันสังคมศึกษาและความรู้ทั่วไประดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

ครั้งที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2561  ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   โรงเรียนวาปีปทุม   อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม

ห้องสอบที่ 12 (อาคาร 6  ห้อง 612)
ชื่อ- สกุล



26 นาย กิตติศักด์ิ    ลีนาค ม.5 วาปีปทุม

27 นาย กิรติ    แหวนหล่อ ม.5 วาปีปทุม

28 นางสาว กุลธิดา    นันชาดี ม.5 วาปีปทุม

29 นางสาว กุลธิดา    วงภูธร ม.5 วาปีปทุม

30 นางสาว กุลสตรี    สระแก้ว ม.5 วาปีปทุม

31 นางสาว กุสุมาลย์    สืบสุนทร ม.5 วาปีปทุม

32 นางสาว เกวลิน    ประกอบกิจ ม.5 วาปีปทุม

33 นางสาว เกวลิน    ประกิสังข์ ม.5 วาปีปทุม

34 นางสาว เกศรา    ประนัดถานัง ม.5 วาปีปทุม

35 นางสาว เกียรติพร    โชติชัยนิรันดร ม.5 วาปีปทุม

36 นาย เกียรติยศ    แสงโทโพ ม.5 วาปีปทุม

37 นางสาว แก้วกัลยา    เฮียงเหีย่ ม.5 วาปีปทุม

38 นาย โกเมน    ปาปะกัง ม.5 วาปีปทุม

39 นาย ขจรยศ    วานิชชัง ม.5 วาปีปทุม

40 นางสาว ขนิษฐา    โพธิว์ิเศษ ม.5 วาปีปทุม

41 นางสาว ขวัญฤทัย    เเท่นหิน ม.5 วาปีปทุม

42 นางสาว ขวัญลิสา    ศรีจันทร์ ม.5 วาปีปทุม



ล าดบั ชัน้ โรงเรียน หมายเหตุ

1 นางสาว เขมิกา    อัศวชัยยานันท์ ม.5 วาปีปทุม

2 นาย จตุพล    แจ่มเรือน ม.5 วาปีปทุม

3 นาย จตุรภัทร    มุขะกัง ม.5 วาปีปทุม

4 นางสาว จรัญญา    พลแสง ม.5 วาปีปทุม

5 นาย จรูญวิทย์    สีมาตร ม.5 วาปีปทุม

6 นาย จักรกฤษณ์    ประภูชะเนย์ ม.5 วาปีปทุม

7 นางสาว จันทร์นิภา    พิมูลมี ม.5 วาปีปทุม

8 นางสาว จันทิมา    พาโคกทม ม.5 วาปีปทุม

9 นางสาว จิตติมา    ปะนันโต ม.5 วาปีปทุม

10 นางสาว จิตประภัส    พ้องเสียง ม.5 วาปีปทุม

11 นางสาว จิตรเลขา    อะเวลา ม.5 วาปีปทุม

12 นางสาว จิตอารีย์    คงทน ม.5 วาปีปทุม

13 นาย จิรทีปต์    กองบุตร ม.5 วาปีปทุม

14 นางสาว จิรนุช    ราชบุรี ม.5 วาปีปทุม

15 นาย จิรภัทร    มะปะโม ม.5 วาปีปทุม

16 นาย จิระพัฒน์    ชาลาด ม.5 วาปีปทุม

17 นางสาว จิรัญญา    สืบสุนทร ม.5 วาปีปทุม

18 นางสาว จิรัฐติกาล    ปทุมเพชร ม.5 วาปีปทุม

19 นางสาว จิราพร    สิทธิภา ม.5 วาปีปทุม

20 นางสาว จิราภรณ์    ประกอบกุล ม.5 วาปีปทุม

21 นางสาว จิราภรณ์    แสงโทโพ ม.5 วาปีปทุม

22 นางสาว จิราภรณ์    อัสดง ม.5 วาปีปทุม

23 นางสาว จิราวรรณ    โคจันดี ม.5 วาปีปทุม

24 นางสาว จีรวรรณ    สัตะโส ม.5 วาปีปทุม

25 นางสาว จุฑาทิพย์    อาทิตย์ต้ัง ม.5 วาปีปทุม

26 นางสาว จุฑามาส    นักท านา ม.5 วาปีปทุม

27 นางสาว จุฑารัตน์    ม่วงวันดี ม.5 วาปีปทุม

28 นางสาว จุทาทิพย์    ดาบุตรดี ม.5 วาปีปทุม

29 นางสาว จุฬาลักษณ์    บัวรัตน์ ม.5 วาปีปทุม

ห้องสอบที่ 13 (อาคาร 6  ห้อง 613)
ชื่อ- สกุล



30 นางสาว เจนจิรา    สุพะก า ม.5 วาปีปทุม

31 นาย เจษฎา    ศรีวรรณ์ ม.5 วาปีปทุม

32 นาย เจษฎาภรณ์    โคตธาดา ม.5 วาปีปทุม

33 นางสาว เจษฎาภรณ์    นนทะค าจันทร์ ม.5 วาปีปทุม

34 นาย ฉัตรพล    ประสานตรี ม.5 วาปีปทุม

35 นางสาว ชญานิษฐ์    สุมาสา ม.5 วาปีปทุม

36 นาย ชนาธิป    มณีทัพ ม.5 วาปีปทุม

37 นางสาว ชนาภรณ์    เปการี ม.5 วาปีปทุม

38 นางสาว ชไมพร    สุริยา ม.5 วาปีปทุม

39 นาย ชยธร    ตะโพธิ์ ม.5 วาปีปทุม

40 นาย ชยากร    ลามะให ม.5 วาปีปทุม

41 นางสาว ชรัญญา    ทบแก้ว ม.5 วาปีปทุม

42 นางสาว ชรามารตี    จันทร์สด ม.5 วาปีปทุม



ล าดบั ชัน้ โรงเรียน หมายเหตุ

1 นางสาว ชลดา    พิมลมาศ ม.5 วาปีปทุม

2 นางสาว ชลธิชา    จูมพลา ม.5 วาปีปทุม

3 นางสาว ชลธิชา    บัวศรีภูมิ ม.5 วาปีปทุม

4 นางสาว ชลธิชา    ประธรรมโย ม.5 วาปีปทุม

5 นางสาว ชลธิชา    ประวันนา ม.5 วาปีปทุม

6 นางสาว ชลธิชา    วานิช ม.5 วาปีปทุม

7 นาย ชลธี    ปิดสายะ ม.5 วาปีปทุม

8 นางสาว ชลนิกานต์    จ านงค์พันธ์ ม.5 วาปีปทุม

9 นาย ชลสิทธิ ์   สีบุญ ม.5 วาปีปทุม

10 นางสาว ชลิดาภรณ์    สุริยะ ม.5 วาปีปทุม

11 นางสาว ชลิตา    สืบสิงห์ ม.5 วาปีปทุม

12 นาย ชัชนันท์    อุปจันทร์ ม.5 วาปีปทุม

13 นาย ชัยณรงค์    สุวรรณพันธ์ ม.5 วาปีปทุม

14 นาย ชัยธวัช    บริวาล ม.5 วาปีปทุม

15 นาย ชุติชัย    ปะกิระคะ ม.5 วาปีปทุม

16 นางสาว ชุตินันท์    จันทิมาศ ม.5 วาปีปทุม

17 นาย โชคชัย    มหาหงส์ ม.5 วาปีปทุม

18 นางสาว ญาสุมินทร์    ทองรอด ม.5 วาปีปทุม

19 นางสาว ฐาปณีกรณ์    ทอนโพธิแ์ก้ว ม.5 วาปีปทุม

20 นาย ฐาปนพงศ์    ส้มเอม ม.5 วาปีปทุม

21 นาย ฐิติพงศ์    กาญจนด ารงนันท์ ม.5 วาปีปทุม

22 นาย ฐิติพงศ์    นาเมืองรักษ์ ม.5 วาปีปทุม

23 นาย ฐิติพันธ์    กาญจนด ารงนันท์ ม.5 วาปีปทุม

24 นางสาว ฐิติมา    ทับสุขา ม.5 วาปีปทุม

25 นางสาว ฐิติมา    พรมศรี ม.5 วาปีปทุม

26 นางสาว ฐิติยา    เราป้อมวาปี ม.5 วาปีปทุม

27 นางสาว ณภัทร    จงจิตร ม.5 วาปีปทุม

28 นางสาว ณวรา    บางวิเศษ ม.5 วาปีปทุม

29 นาย ณัฎฐพัชร    ชนาวุฒิยิ่งรวี ม.5 วาปีปทุม

ชื่อ- สกุล

ห้องสอบที่ 14 (อาคาร 6  ห้อง 614)



30 นางสาว ณัฏฐณิชา    จันทิชัย ม.5 วาปีปทุม

31 นางสาว ณัฏฐณิชา    ไชยธิสาร ม.5 วาปีปทุม

32 นางสาว ณัฏฐาพร    อัปมะเย ม.5 วาปีปทุม

33 นางสาว ณัฐกาล    แดงสีดา ม.5 วาปีปทุม

34 นางสาว ณัฐฐาพร    นาเมือง ม.5 วาปีปทุม

35 นาย ณัฐดนัย    มะธิปิไข ม.5 วาปีปทุม

36 นางสาว ณัฐธิดา    วงศ์โพธิสาร ม.5 วาปีปทุม

37 นางสาว ณัฐธิดา    วันวาน ม.5 วาปีปทุม

38 นางสาว ณัฐนิชา    บุญหล้า ม.5 วาปีปทุม

39 นางสาว ณัฐวดี    ภูมิกระจ่าง ม.5 วาปีปทุม

40 นางสาว ณัฐวดี    อุตนะ ม.5 วาปีปทุม

41 นาย ณัฐวุฒิ    ชาวสวน ม.5 วาปีปทุม

42 นาย ณัฐวุฒิ    ทุดปอ ม.5 วาปีปทุม



ล าดบั ชัน้ โรงเรียน หมายเหตุ

1 นาย ณัฐวุฒิ    ปุร าพะกา ม.5 วาปีปทุม

2 นาย ณัฐวุฒิ    โลหา ม.5 วาปีปทุม

3 นาย ณัฐวุฒิ    วรรณสินธ์ ม.5 วาปีปทุม

4 นาย ณัฐสิทธิ ์   มนตรีโพธิ์ ม.5 วาปีปทุม

5 นางสาว ณัฐสุดา    บัวเงิน ม.5 วาปีปทุม

6 นางสาว ณัฐสุดา    แสนแก้ว ม.5 วาปีปทุม

7 นางสาว ดวงกมล    โกกระโทก ม.5 วาปีปทุม

8 นาย ตะวัน    พันธ์คลอง ม.5 วาปีปทุม

9 นางสาว ไตรทิพย์สุดา    ปักเคเต ม.5 วาปีปทุม

10 นาย ไตรภพ    รถทอง ม.5 วาปีปทุม

11 นางสาว ทวิกา    ชัยสิงห์ ม.5 วาปีปทุม

12 นาย ทัตพงศ์    วรรณศรี ม.5 วาปีปทุม

13 นางสาว ทัศนวรรณ    รามมะมะ ม.5 วาปีปทุม

14 นางสาว ทัศนีย์    ประวันเนา ม.5 วาปีปทุม

15 นางสาว ทินมณี    ต้ังตระกูล ม.5 วาปีปทุม

16 นางสาว ทิพย์สุดา    ประกอบกิจ ม.5 วาปีปทุม

17 นางสาว ทิพย์อาภา    แป้นไทย ม.5 วาปีปทุม

18 นางสาว ทิพวรรณ    ชนะทะเล ม.5 วาปีปทุม

19 นาย ทิวาพร    กระแสวาส ม.5 วาปีปทุม

20 นาย ธนดล    ยางงาม ม.5 วาปีปทุม

21 นางสาว ธนพร    จันทร์พล ม.5 วาปีปทุม

22 นางสาว ธนพร    อะมะมูล ม.5 วาปีปทุม

23 นาย ธนพล    จันทร์แดง ม.5 วาปีปทุม

24 นาย ธนพัฒน์    แก้ววิเศษ ม.5 วาปีปทุม

25 นางสาว ธนภรณ์    พิมพ์บูลย์ ม.5 วาปีปทุม

26 นาย ธนภัทร    ศรีสุยิ่ง ม.5 วาปีปทุม

27 นาย ธนวัฒน์    เพียงแก้ว ม.5 วาปีปทุม

28 นาย ธนากร    ปะวันเณย์ ม.5 วาปีปทุม

29 นาย ธนาดล    ปินะโต ม.5 วาปีปทุม

ห้องสอบที่ 15 (อาคาร 6  ห้อง 615)
ชื่อ- สกุล



30 นาย ธนารัชจ์กร    ประโคทัง ม.5 วาปีปทุม

31 นาย ธรรมรัตน์    หอมกลาง ม.5 วาปีปทุม

32 นาย ธราดล    มะลาศรี ม.5 วาปีปทุม

33 นางสาว ธัญวรัตน์    มะกา ม.5 วาปีปทุม

34 นางสาว ธัญวรัตม์    ชัยล้ินฟ้า ม.5 วาปีปทุม

35 นางสาว ธัญวราภรณ์    จูมแพงจารุพงศ์ ม.5 วาปีปทุม

36 นางสาว ธิดารัตน์    บิลโภชน์ ม.5 วาปีปทุม

37 นาย ธีรนัย    แน่นชารี ม.5 วาปีปทุม

38 นางสาว ธีรพร    ทับทีศรี ม.5 วาปีปทุม

39 นาย ธีรภัทร    วิเศษศรี ม.5 วาปีปทุม

40 นาย ธีรวัฒน์    โสภาประทุม ม.5 วาปีปทุม

41 นาย ธีรศักด์ิ    ประนิล ม.5 วาปีปทุม

42 นาย ธีรัศมิ์เทพ    สิทธิเสรี ม.5 วาปีปทุม



ล าดบั ชัน้ โรงเรียน หมายเหตุ

1 นาย นครินทร์    โคตรชมภู ม.5 วาปีปทุม

2 นาย นนทิวากร    ครองสม ม.5 วาปีปทุม

3 นาย นพณัฐ    พงษ์วิจิตร ม.5 วาปีปทุม

4 นาย นพดล    อาระหัง ม.5 วาปีปทุม

5 นาย นพพร    ดงตะใน ม.5 วาปีปทุม

6 นางสาว นภัสสร    บุพตา ม.5 วาปีปทุม

7 นางสาว นภัสสร    ปักกาโล ม.5 วาปีปทุม

8 นางสาว นรินทร    ประจุดทะเนย์ ม.5 วาปีปทุม

9 นางสาว นริศรา    วันดี ม.5 วาปีปทุม

10 นางสาว นริศรา    อนุสุเรนทร์ ม.5 วาปีปทุม

11 นางสาว นฤมล    คมจิตร ม.5 วาปีปทุม

12 นางสาว นฤมล    ประวรรณมาตา ม.5 วาปีปทุม

13 นางสาว นฤมล    อ าพินธ์ ม.5 วาปีปทุม

14 นางสาว นวมน    ดาทุมมา ม.5 วาปีปทุม

15 นางสาว นัดสุดา    สีชนะ ม.5 วาปีปทุม

16 นาย นัทธพงศ์    นัดทะยาย ม.5 วาปีปทุม

17 นางสาว นันทนา    ค าอาจ ม.5 วาปีปทุม

18 นางสาว นันทนา    เอื้อประสพผล ม.5 วาปีปทุม

19 นางสาว นันทิยา    ประวิสุทธิ์ ม.5 วาปีปทุม

20 นาย นิกร    กอดทอง ม.5 วาปีปทุม

21 นางสาว นิตยา    ปะติเส ม.5 วาปีปทุม

22 นางสาว นิลพัฒน์    ดีบริสุทธิ์ ม.5 วาปีปทุม

23 นางสาว นุชจรีย์    บังทอง ม.5 วาปีปทุม

24 นางสาว นุชวรา    หิตายะโส ม.5 วาปีปทุม

25 นางสาว บังอร    ศรีบุญเรือง ม.5 วาปีปทุม

26 นางสาว บุณฑริกา    นนท์ตา ม.5 วาปีปทุม

27 นาย บุเรงนอง    อุทปา ม.5 วาปีปทุม

28 นาย ปกรณ์    ประสพมูล ม.5 วาปีปทุม

29 นางสาว ปกิตตา    โคตรแก้ว ม.5 วาปีปทุม

ห้องสอบที่ 16 (อาคาร 6  ห้อง 616)
ชื่อ- สกุล



30 นาย ปฏิพัทธ์    พันชาด ม.5 วาปีปทุม

31 นางสาว ปณิดา    โคตรเเก้ว ม.5 วาปีปทุม

32 นางสาว ปนัดดา    บัวศรีภูมิ ม.5 วาปีปทุม

33 นางสาว ปภาดา    กมลเลิศ ม.5 วาปีปทุม

34 นาย ปรมินทร์    สมภักด์ิ ม.5 วาปีปทุม

35 นางสาว ประภัสสร    ฉิมสีดา ม.5 วาปีปทุม

36 นางสาว ประภัสสร    ปิดตานัง ม.5 วาปีปทุม

37 นางสาว ประวีณา    กองพิมพ์ ม.5 วาปีปทุม

38 นาย ปรัชญา    ปะเภโส ม.5 วาปีปทุม

39 นาย ปราการ    เกิดเทศ ม.5 วาปีปทุม

40 นางสาว ปรารถนา    แผงบุดดา ม.5 วาปีปทุม

41 นางสาว ปรารถนา    หงษ์เจริญ ม.5 วาปีปทุม

42 นางสาว ปริญดา    พรมธิราช ม.5 วาปีปทุม



ล าดบั ชัน้ โรงเรียน หมายเหตุ

1 นางสาว ปรินดา    กัณหา ม.5 วาปีปทุม

2 นางสาว ปร่ิมประภา    ปิยะวงษ์ ม.5 วาปีปทุม

3 นางสาว ปรียาภรณ์    เฮียงเหีย่ ม.5 วาปีปทุม

4 นางสาว ปวีณา    ถิระชัย ม.5 วาปีปทุม

5 นางสาว ปอรรัตน์    คูหนองแต้ ม.5 วาปีปทุม

6 นางสาว ปัทมา    คุณสิทธิวาณิชย์ ม.5 วาปีปทุม

7 นางสาว ปัทมา    ผิวละมัย ม.5 วาปีปทุม

8 นางสาว ปานวาส    สิทธิสาร ม.5 วาปีปทุม

9 นางสาว ปาริฉัตร    จันเรืองศรี ม.5 วาปีปทุม

10 นางสาว ปาริฉัตร    แพงกัญญา ม.5 วาปีปทุม

11 นางสาว ปาริชาติ    ทับดู่ ม.5 วาปีปทุม

12 นางสาว ปิญชาน์    คังดงเค็ง ม.5 วาปีปทุม

13 นางสาว ปิน่สุดา    ชาญฉลาด ม.5 วาปีปทุม

14 นางสาว ปิยดา    ประทุม ม.5 วาปีปทุม

15 นางสาว ปิยธิดา    ปทุมแสง ม.5 วาปีปทุม

16 นางสาว ปิยธิดา    ปะนะพุดโต ม.5 วาปีปทุม

17 นางสาว ปิยธิดา    ปักกะทานัง ม.5 วาปีปทุม

18 นางสาว ปิยะธิดา    ตะชา ม.5 วาปีปทุม

19 นางสาว ปิยะนาถ    จันทนุภา ม.5 วาปีปทุม

20 นาย พงศกร    พม่า ม.5 วาปีปทุม

21 นาย พงศธร    ค้าก าไร ม.5 วาปีปทุม

22 นาย พงศธร    อันตระกูล ม.5 วาปีปทุม

23 นาย พงศ์นริศร์    ราชจันทร์ ม.5 วาปีปทุม

24 นาย พงศ์พันธุ ์   สุภศร ม.5 วาปีปทุม

25 นางสาว พนมพร    ชินชนะ ม.5 วาปีปทุม

26 นางสาว พนัฐดา    พันธ์มุง ม.5 วาปีปทุม

27 นางสาว พนิตสุภา    ล าเหลือ ม.5 วาปีปทุม

28 นางสาว พรจิรา    ประมูลจะนัง ม.5 วาปีปทุม

29 นางสาว พรทิพย์    แก้วเกิด ม.5 วาปีปทุม

ชื่อ- สกุล

ห้องสอบที่ 17 (อาคาร 6  ห้อง 621)



30 นางสาว พรธีรา    แสงโทโพธิ์ ม.5 วาปีปทุม

31 นางสาว พรนภา    น้อยศรี ม.5 วาปีปทุม

32 นางสาว พรนภา    สืบสุนทร ม.5 วาปีปทุม

33 นางสาว พรปิยา    ปาปะไพ ม.5 วาปีปทุม

34 นางสาว พรพิมล    อันน้อยนนท์ ม.5 วาปีปทุม

35 นางสาว พรรณพษา    เดชวงษา ม.5 วาปีปทุม

36 นางสาว พรวิภา    พืชสิงห์ ม.5 วาปีปทุม

37 นาย พลพล    โพธิบุตร ม.5 วาปีปทุม

38 นาย พลภัทร    บุตรวงศ์ ม.5 วาปีปทุม

39 นางสาว พลอยวรีย์    สมอค า ม.5 วาปีปทุม

40 นาย พลาดร    ประทุมเพชร ม.5 วาปีปทุม

41 นางสาว พัชธิมา    ภูตเขต ม.5 วาปีปทุม

42 นางสาว พัชนิดา  ประวันเนย์ ม.5 เสือโก้กวิทยาสรรค์



ล าดบั ชัน้ โรงเรียน หมายเหตุ

1 นางสาว พัชรนันท์    ประดิษฐ์ ม.5 วาปีปทุม

2 นางสาว พัชรพร    อ่อนสีพัน ม.5 วาปีปทุม

3 นาย พัชรพล    ชุมสิงห์ ม.5 วาปีปทุม

4 นางสาว พัชรินทร์    จุมพล ม.5 วาปีปทุม

5 นางสาว พัชรินทร์    วรรณสินธ์ ม.5 วาปีปทุม

6 นาย พัทสกรณ์    ปาปะเพ ม.5 วาปีปทุม

7 นางสาว พันพสา    สิงห์ขรณ์ ม.5 วาปีปทุม

8 นาย พาดล    ปัญโยชัย ม.5 วาปีปทุม

9 นางสาว พิชญพัชร    ไชยฤทธิ์ ม.5 วาปีปทุม

10 นางสาว พิชามญช์ุ    ปรีฉันท์ ม.5 วาปีปทุม

11 นางสาว พิมพ์ลดา    นามสมบูรณ์ ม.5 วาปีปทุม

12 นางสาว พิมพ์ลภัส    มิตะนุ ม.5 วาปีปทุม

13 นางสาว พิมพิสา    ยังคุณ ม.5 วาปีปทุม

14 นางสาว พิมมพัฒน์    แสนสะท้าน ม.5 วาปีปทุม

15 นางสาว พิยะดา    พรมมี ม.5 วาปีปทุม

16 นาย พีรพัฒน์    วัฒนบุตร ม.5 วาปีปทุม

17 นางสาว พีรยา    ปองไป ม.5 วาปีปทุม

18 นางสาว พุทธรักษา    สุทธิเจริญ ม.5 วาปีปทุม

19 นาย พูนทรัพย์    พาชัย ม.5 วาปีปทุม

20 นางสาว เพชรรัตน์    เรืองวงษ์ ม.5 วาปีปทุม

21 นางสาว เพ็ญนภา    เวสา ม.5 วาปีปทุม

22 นางสาว เพ็ญนภา  สุคุณา ม.5 เสือโก้กวิทยาสรรค์

23 นางสาว ไพลิน    ทุมพล ม.5 วาปีปทุม

24 นางสาว ภทรพรรณ    เกษมราษฎร์ ม.5 วาปีปทุม

25 นางสาว ภัคจิรา    บุญบาล ม.5 วาปีปทุม

26 นางสาว ภัทธราภรณ์    ชูสันเทียะ ม.5 วาปีปทุม

27 นาย ภัทรภูมิ    นครศรี ม.5 วาปีปทุม

28 นางสาว ภัทรวดี    ไปวันเสาร์ ม.5 วาปีปทุม

29 นางสาว ภัทรวรินทร์    อูปแก้ว ม.5 วาปีปทุม

ห้องสอบที่ 18 (อาคาร 6  ห้อง 622)
ชื่อ- สกุล



30 นางสาว ภัทราภรณ์    สีหาพงษ์ ม.5 วาปีปทุม

31 นางสาว ภัทราวดี    สีสมเตรียม ม.5 วาปีปทุม

32 นาย ภัธนวุฒิ    พรมลี ม.5 วาปีปทุม

33 นาย ภานุวัฒน์    สุวรรณพันธ์ ม.5 วาปีปทุม

34 นางสาว ภิญญดา    ปักกังเวสัง ม.5 วาปีปทุม

35 นาย ภิยวัฒน์    เมืองโคกลี ม.5 วาปีปทุม

36 นาย ภูมินทร์    ปาปะแพ ม.5 วาปีปทุม

37 นาย ภูษณ    ภูมิสถาน ม.5 วาปีปทุม

38 นาย มงคล    บรรเลิศ ม.5 วาปีปทุม

39 นาย มงคล    ยุบลศาสตร์ ม.5 วาปีปทุม

40 นางสาว มณทิรา    ทิพมลตรี ม.5 วาปีปทุม

41 นาย มณเทียน    โพธิแ์กะ ม.5 วาปีปทุม

42 นางสาว มณีรัตนา    ทอนเสาร์ ม.5 วาปีปทุม



ล าดบั ชัน้ โรงเรียน หมายเหตุ

1 นางสาว มลฑิรา    บุญศร ม.5 วาปีปทุม

2 นางสาว มลรักษ์    ชินชาด ม.5 วาปีปทุม

3 นางสาว มัชฌลิตา    ราชมนตรี ม.5 วาปีปทุม

4 นางสาว มาริสา    ครองสิงห์ ม.5 วาปีปทุม

5 นาย เมธัส    ธรรมมา ม.5 วาปีปทุม

6 นางสาว เมธาวี    บัวบุญ ม.5 วาปีปทุม

7 นางสาว ยศวดี    ชายทวีป ม.5 วาปีปทุม

8 นาย ยุทธการ    ยาย่อ ม.5 วาปีปทุม

9 นาย ยุทธณา    วงศิลา ม.5 วาปีปทุม

10 นาย รชานนท์    โคตรสีเขียว ม.5 วาปีปทุม

11 นางสาว รสสุคนธ์    พรมเทศน์ ม.5 วาปีปทุม

12 นางสาว ระวิวรรณ    กัลยาลือ ม.5 วาปีปทุม

13 นางสาว รังสิมา    ปัจจัยคา ม.5 วาปีปทุม

14 นาย รัชชานนท์    สิงสา ม.5 วาปีปทุม

15 นาย รัชพล    ประชายกา ม.5 วาปีปทุม

16 นาย รัฐกิจ    ปะมาคะเต ม.5 วาปีปทุม

17 นาย รัฐกิจ    ปาปะขัง ม.5 วาปีปทุม

18 นาย รัฐศาสตร์    แกมจินดา ม.5 วาปีปทุม

19 นางสาว รัตติกาล    สะแกทอง ม.5 วาปีปทุม

20 นางสาว รัตน์ติการณ์    แสนรัง ม.5 วาปีปทุม

21 นาย ราชันย์    ปัตติลาพัง ม.5 วาปีปทุม

22 นางสาว รุ่งนภารัตน์    ประมายะยัง ม.5 วาปีปทุม

23 นาย ฤทธิพงษ์    ดงหิงษ์ ม.5 วาปีปทุม

24 นางสาว ลดารัตน์    เสนาจันทร์ ม.5 วาปีปทุม

25 นางสาว ลักษณารีย์    ไชยประโคม ม.5 วาปีปทุม

26 นางสาว ล าใย    ปะนามะโกสา ม.5 วาปีปทุม

27 นางสาว วชิรดา    วิเศษศรี ม.5 วาปีปทุม

28 นาย วชิรวุธ    ตาลวงค์ ม.5 วาปีปทุม

29 นางสาว วชิราภรณ์    ไชยสถาน ม.5 วาปีปทุม

ห้องสอบที่ 19 (อาคาร 6  ห้อง 623)
ชื่อ- สกุล



30 นางสาว วนิดา    บุตรมาตร ม.5 วาปีปทุม

31 นางสาว วนิษา    ชัยบุรี ม.5 วาปีปทุม

32 นางสาว วนุษรา    สุขมหาหลวง ม.5 วาปีปทุม

33 นางสาว วรดา    สีหาพล ม.5 วาปีปทุม

34 นางสาว วรัญญา    ชารีโย ม.5 วาปีปทุม

35 นางสาว วรัญญา    ปะติเพนัง ม.5 วาปีปทุม

36 นางสาว วริศรา    ปะติเส ม.5 วาปีปทุม

37 นาย วโรดม    ผ่านสะอาด ม.5 วาปีปทุม

38 นาย วโรดม    สืบสุนทร ม.5 วาปีปทุม

39 นาย วศิน    เดชะธรณินท์ ม.5 วาปีปทุม

40 นาย วัชรพงศ์    โพธิไ์พร ม.5 วาปีปทุม

41 นาย วัชรพล    ปะมาคะมา ม.5 วาปีปทุม

42 นางสาว วัชราภรณ์    ชินชาด ม.5 วาปีปทุม



ล าดบั ชัน้ โรงเรียน หมายเหตุ

1 นางสาว วัชราภรณ์    หิตธิเดช ม.5 วาปีปทุม

2 นาย วัชรินทร์    ศรีมาศ ม.5 วาปีปทุม

3 นางสาว วันทนีย์    ยะชมภู ม.5 วาปีปทุม

4 นางสาว วารี    ศิริเล้ียง ม.5 วาปีปทุม

5 นางสาว วาสนา    สมอบ้าน ม.5 วาปีปทุม

6 นางสาว วิมลสิริ    สีหาบุตโต ม.5 วาปีปทุม

7 นางสาว วิริยาภรณ์    ลอมไธสงค์ ม.5 วาปีปทุม

8 นางสาว วิลาวรรณ    ประทุมวัง ม.5 วาปีปทุม

9 นางสาว วิลาวรรณ    สุนทะวงศ์ ม.5 วาปีปทุม

10 นาย วีรพล    ศรีประดู่ ม.5 วาปีปทุม

11 นาย วีรภัทร    เตชะ ม.5 วาปีปทุม

12 นาย วีระเดช    ปะเทนันตา ม.5 วาปีปทุม

13 นาย วีระพงษ์    จันทรัง ม.5 วาปีปทุม

14 นาย วุฒิชัย    คุ้มทรัพย์ ม.5 วาปีปทุม

15 นาย วุฒิพงค์    ปะมาถา ม.5 วาปีปทุม

16 นางสาว ศจี    เชิดสันเทียะ ม.5 วาปีปทุม

17 นางสาว ศรสวรรค์    บุญพา ม.5 วาปีปทุม

18 นางสาว ศรัญญา    ปะกินัง ม.5 วาปีปทุม

19 นางสาว ศรัญญา    อัปมะโท ม.5 วาปีปทุม

20 นาย ศรัณย์    ปะโมโท ม.5 วาปีปทุม

21 นางสาว ศรุตา    หนันดี ม.5 วาปีปทุม

22 นางสาว ศลิษา    ประสีระตา ม.5 วาปีปทุม

23 นางสาว ศศิกานต์    ขุลีรัง ม.5 วาปีปทุม

24 นางสาว ศศิกานต์    มูลหนองแวง ม.5 วาปีปทุม

25 นางสาว ศศิญา    จันทิชัย ม.5 วาปีปทุม

26 นางสาว ศศิธร    ปัทมาตร ม.5 วาปีปทุม

27 นางสาว ศศิธร    หนันดี ม.5 วาปีปทุม

28 นางสาว ศศินา    คะชาแก้ว ม.5 วาปีปทุม

29 นางสาว ศศินา    จิตรเจริญ ม.5 วาปีปทุม

ชื่อ- สกุล

ห้องสอบที่ 20 (อาคาร 6  ห้อง 624)



30 นางสาว ศศิมาพร    ชิลวงษ์ ม.5 วาปีปทุม

31 นางสาว ศิรดา    ประวัดศรี ม.5 วาปีปทุม

32 นาย ศิรวิทย์    ปะวันโน ม.5 วาปีปทุม

33 นาย ศิรวิทย์    โยธะมาตย์ ม.5 วาปีปทุม

34 นางสาว ศิริเขต    มะปะเม ม.5 วาปีปทุม

35 นางสาว ศิรินดา    พรมมานอก ม.5 วาปีปทุม

36 นางสาว ศิริมา    ทาพิลา ม.5 วาปีปทุม

37 นางสาว ศิริลักษณ์    ภวาระศรี ม.5 วาปีปทุม

38 นางสาว ศิริลักษณ์    วรรณปะโพธิ์ ม.5 วาปีปทุม

39 นางสาว ศิริลักษณ์    วิโรจนากร ม.5 วาปีปทุม

40 นางสาว ศิริวรรณ    พลสุวรรณ ม.5 วาปีปทุม

41 นาย ศิริวัฒน์    ขอสูงเนิน ม.5 วาปีปทุม

42 นาย ศิวกร    อ าพินธ์ ม.5 วาปีปทุม



ล าดบั ชัน้ โรงเรียน หมายเหตุ

1 นาย ศุภกร    แก้วภา ม.5 วาปีปทุม

2 นาย ศุภกฤต    โพธิไ์ทรย์ ม.5 วาปีปทุม

3 นาย ศุภกิตต์ิ    ทาสีแก้ว ม.5 วาปีปทุม

4 นาย ศุภโชค    วรรณปโพธิ์ ม.5 วาปีปทุม

5 นาย ศุภณัฐ    บุญเข็ม ม.5 วาปีปทุม

6 นางสาว ศุภรินทร์    บัวลอย ม.5 วาปีปทุม

7 นาย ศุภฤกษ์    ปะกาเวสา ม.5 วาปีปทุม

8 นางสาว สโรชา    วันเลิศ ม.5 วาปีปทุม

9 นาย สหภูมิ    มูลสาร ม.5 วาปีปทุม

10 นาย สหัสนัยน์    ใจดี ม.5 วาปีปทุม

11 นางสาว สายชล    รักษาพล ม.5 วาปีปทุม

12 นางสาว สาลินี    เกตราช ม.5 วาปีปทุม

13 นาย สิทธิชัย    ชาวเกวียน ม.5 วาปีปทุม
14 นาย สิทธิโชค    แน่นชารี ม.5 วาปีปทุม

15 นาย สิทธิศักด์ิ    ไชยกิจ ม.5 วาปีปทุม

16 นาย สิรวิชญ์    ปานจ าลอง ม.5 วาปีปทุม

17 นางสาว สิริกัญญา    ปาติสัตย์ ม.5 วาปีปทุม

18 นางสาว สิรินทรา    สืบเมืองซ้าย ม.5 วาปีปทุม

19 นางสาว สิริยากร    สัตนาโค ม.5 วาปีปทุม

20 นางสาว สิริรัตน์    บุปะปา ม.5 วาปีปทุม

21 นางสาว สิริวรินทร์ มาด า ม.5 เสือโก้กวิทยาสรรค์

22 นางสาว สิริวิมล    สืบสุนทร ม.5 วาปีปทุม

23 นางสาว สุกัญญา    หอมประสิทธิ์ ม.5 วาปีปทุม

24 นางสาว สุกุลยา    ติชะรา ม.5 วาปีปทุม

25 นางสาว สุจิตรา    ค้าภูเขียว ม.5 วาปีปทุม

26 นางสาว สุจิตรา    ปะจุดทะโก ม.5 วาปีปทุม

27 นางสาว สุจิตรา    พืชสิงห์ ม.5 วาปีปทุม

28 นางสาว สุจิรา    บุตรกาศ ม.5 วาปีปทุม

29 นางสาว สุฑาทิพย์    พันธ์คลอง ม.5 วาปีปทุม

ห้องสอบที่ 21 (อาคาร 6  ห้อง 625)
ชื่อ- สกุล



30 นางสาว สุดารัตน์    ชินชาด ม.5 วาปีปทุม

31 นางสาว สุดารัตน์    ปาปะสิม ม.5 วาปีปทุม

32 นางสาว สุทธิดา    ทองก าไร ม.5 วาปีปทุม

33 นางสาว สุทธิดา    ยอดสะเทิน ม.5 วาปีปทุม

34 นางสาว สุนิศา    โพธิดี์ ม.5 วาปีปทุม

35 นางสาว สุพรรณี    บุตะกะ ม.5 วาปีปทุม

36 นางสาว สุพรรษา    จรรยา ม.5 วาปีปทุม

37 นางสาว สุภัทรา    บัวบาน ม.5 วาปีปทุม

38 นางสาว สุภาพร    ชาววาปี ม.5 วาปีปทุม

39 นางสาว สุภาพร    อุณาธิเนย์ ม.5 วาปีปทุม

40 นางสาว สุภาวรรณ    ด่อนแผ้ว ม.5 วาปีปทุม

41 นางสาว สุรัสวดี    เจริญถนอม ม.5 วาปีปทุม

42 นางสาว สุวลี    เมินเทียน ม.5 วาปีปทุม



ล าดบั ชัน้ โรงเรียน หมายเหตุ

1 นางสาว สุวิมล    ภูตาเลิศ ม.5 วาปีปทุม

2 นางสาว สุอังคนา    ธิศาเวช ม.5 วาปีปทุม

3 นางสาว เสาวลักษณ์    โพธิไ์พ ม.5 วาปีปทุม

4 นางสาว โสภิดา    ชินะรา ม.5 วาปีปทุม

5 นางสาว หนึ่งฤทัย    แก้วอนันต์ ม.5 วาปีปทุม

6 นางสาว อชิรญา    วีระพันธุ์ ม.5 วาปีปทุม

7 นางสาว อติกาญจน์    แสนวัง ม.5 วาปีปทุม

8 นางสาว อนัญญา    บุบผาวัน ม.5 วาปีปทุม

9 นางสาว อนัญญา    โสภากุล ม.5 วาปีปทุม

10 นางสาว อนันท์ญา    อุดร ม.5 วาปีปทุม

11 นาย อนันทภพ    ช านาญสิงห์ ม.5 วาปีปทุม

12 นาย อนันทวัฒน์    ยางนอก ม.5 วาปีปทุม

13 นาย อนุกฤษณ์    จันทร์จ่าย ม.5 วาปีปทุม

14 นางสาว อนุชรา    มาแก้ว ม.5 วาปีปทุม

15 นาย อนุชิต   จันแก้ว ม.5 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

16 นาย อนุวัฒน์    อรรถวรวินิจ ม.5 วาปีปทุม

17 นาย อนุศิษฐ์    ดวงส าราญ ม.5 วาปีปทุม

18 นางสาว อภิญญา    จุมพล ม.5 วาปีปทุม

19 นางสาว อภิญญา    เพชรอาษา ม.5 วาปีปทุม

20 นางสาว อภิญญา    รุ่งเรือง ม.5 วาปีปทุม

21 นาย อภิเดช    สุขากาศ ม.5 วาปีปทุม

22 นางสาว อภิภาวดี    ไชยเกตุ ม.5 วาปีปทุม

23 นาย อภิรักษ์    ศรีชะนะ ม.5 วาปีปทุม

24 นาย อภิลักษณ์    ชินชาด ม.5 วาปีปทุม

25 นาย อภิสิทธิ ์   แคนเภา ม.5 วาปีปทุม
26 นาย อภิสิทธิ ์   ฉัตรศรี ม.5 วาปีปทุม
27 นาย อภิสิทธิ ์   ลาวงษา ม.5 วาปีปทุม
28 นางสาว อรญา    ทับชม ม.5 วาปีปทุม
29 นางสาว อรณิช    ปะกิน าหัง ม.5 วาปีปทุม

30 นางสาว อรทัย    ทอนเสาร์ ม.5 วาปีปทุม

ห้องสอบที่ 22 (อาคาร 6  ห้อง 626)
ชื่อ- สกุล



31 นางสาว อรนภา    มาแก้ว ม.5 วาปีปทุม

32 นางสาว อรนิสา    แสงเดช ม.5 วาปีปทุม

33 นางสาว อรปรียา    โทอุดทา ม.5 วาปีปทุม

34 นางสาว อรปรียา    ผายกลาง ม.5 วาปีปทุม
35 นางสาว อรปรียา    มูลธิยะ ม.5 วาปีปทุม
36 นางสาว อรอนงค์    ชิณศรี ม.5 วาปีปทุม
37 นางสาว อรอุมา    แสนวัง ม.5 วาปีปทุม
38 นาย อริญชัย    ปาสาน า ม.5 วาปีปทุม
39 นาย อลงกรณ์    สิงห์ฉลาด ม.5 วาปีปทุม
40 นางสาว อวัสดา    สังโสม ม.5 วาปีปทุม
41 นาย อัครเดช    ปนะทานัง ม.5 วาปีปทุม
42 นาย อัครพล    นันทชาด ม.5 วาปีปทุม



ล าดบั ชัน้ โรงเรียน หมายเหตุ

1 นางสาว อัจฉรา    จันโทสุทธิ์ ม.5 วาปีปทุม
2 นางสาว อัญชริการ์    พัตรพักตร์ ม.5 วาปีปทุม
3 นางสาว อัญชลี    เพชรอาษา ม.5 วาปีปทุม
4 นางสาว อัญญาณี    ใจซ่ือ ม.5 วาปีปทุม
5 นางสาว อาทิญา    อันทะวงษ์ ม.5 วาปีปทุม
6 นางสาว อาทิตยา    คัดทะจันทร์ ม.5 วาปีปทุม
7 นางสาว อาทิตยา    ปนัดสาโก ม.5 วาปีปทุม
8 นางสาว อาทิติยา    ปะบัวบาน ม.5 วาปีปทุม
9 นางสาว อาภาพร    สาวัตถี ม.5 วาปีปทุม
10 นางสาว อารยา    มะธิตะนัง ม.5 วาปีปทุม
11 นางสาว อารียา    ดงตะวัน ม.5 วาปีปทุม
12 นางสาว อารียา    บัวรัตน์ ม.5 วาปีปทุม
13 นางสาว อารียา    วรรณวงษา ม.5 วาปีปทุม
14 นางสาว อารียา    สุขเกษม ม.5 วาปีปทุม
15 นาย อิงครัต    คณะโท ม.5 วาปีปทุม
16 นางสาว อุมา    พานิชย์ ม.5 วาปีปทุม

17 นาย เอกรินทร์    ค าชัย ม.5 วาปีปทุม

18 นาย เอกรินทร์    ปะริเตนัง ม.5 วาปีปทุม
19 นางสาว ไอรัตน์ดา    โยธราช ม.5 วาปีปทุม
20 นาย ศุภณัฐ    มานะดี ม.5 วาปีปทุม
21 นาย อรรถพล  หอมดี ม.5 วาปีปทุม
22 นาย สุจินดา  ปาปะเถ ม.5 วาปีปทุม

ชื่อ- สกุล

ห้องสอบที่ 23 (อาคาร 6  ห้อง 627)


