
รายช่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันสังคมศึกษาและความรู้ทั่วไป ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

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

ห้องสอบที่  1   หมายเลขห้อง    814    เวลา 11.00 - 12.30 น. วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 
1 นาย ธราดล    สุทุม ม.5 วาปีปทุม 814   

2 นาย ชวัลวชิญ์    ล าภาย ม.5 วาปีปทุม 814   

3 นาย ธนสรณ์    ทองสุทธิ์ ม.5 วาปีปทุม 814   

4 นาย ปริญญา    มั่งมี ม.5 วาปีปทุม 814   

5 นาย ภูวดล    เองวานิช ม.5 วาปีปทุม 814   

6 นาย ทีระภัทร    ไวยมงคุณ ม.5 วาปีปทุม 814   

7 นาย ธราดล    โสดาปัดชา ม.5 วาปีปทุม 814   

8 นาย รชต    สารมาตย ์ ม.5 วาปีปทุม 814   

9 นาย ณัฐนันท ์   ผิวข า ม.5 วาปีปทุม 814   

10 นาย ชุมพล    หองษา ม.5 วาปีปทุม 814   

11 นาย ปนุวัตน์    ปะกิระณา ม.5 วาปีปทุม 814   

12 นาย มงคล    มูลศรี ม.5 วาปีปทุม 814   

13 นาย วัชรินทร์    แสนค า ม.5 วาปีปทุม 814   

14 นาย ขจรศักดิ์    ประธาน ม.5 วาปีปทุม 814   

15 นาย วุฒิชัย    มาตตรา ม.5 วาปีปทุม 814   

16 นาย มังกร    วิเศษศรี ม.5 วาปีปทุม 814   

17 นาย วีรพล    กวางประชัน ม.5 วาปีปทุม 814   

18 นาย ณัฐวุฒิ    ปาสาจะ ม.5 วาปีปทุม 814   

19 นาย ธีรพัฒน์    นาโคช้าง ม.5 วาปีปทุม 814   

20 นาย สิทธิพงศ ์   ปฏิเวชวัฒนางกูร ม.5 วาปีปทุม 814   

21 นางสาว จิรวรรณ    นัดปะโม ม.5 วาปีปทุม 814   

22 นางสาว อัชฌา    จงเทพ ม.5 วาปีปทุม 814   

23 นาย ชลธาร    อุดร ม.5 วาปีปทุม 814   

24 นาย ณัฐพงษ์    โยธะมาตย์ ม.5 วาปีปทุม 814   

25 นาย ธนวัฒน์    มะลาไวย์ ม.5 วาปีปทุม 814   

26 นาย พัฒนวัฒน์    สุทธ ิ ม.5 วาปีปทุม 814   

27 นาย ภานุพงษ ์   โตปะค า ม.5 วาปีปทุม 814   



ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 

28 นางสาว ชณัญชิดา    เพ็ชรแสง ม.5 วาปีปทุม 814   

29 นางสาว ณัฐธิดา    สมเด็จ ม.5 วาปีปทุม 814   

30 นางสาว ธนันญพัช    บุ้งทอง ม.5 วาปีปทุม 814   

31 นางสาว ชาริณี    พลฤทธิ์ ม.5 วาปีปทุม 814   

32 นางสาว ณัฐริกา    ยะถา ม.5 วาปีปทุม 814   

33 นางสาว เพลินพิศ    แก้วสังข์ ม.5 วาปีปทุม 814   

34 นางสาว รัชนีกร    กองบุตร ม.5 วาปีปทุม 814   

35 นางสาว ขวัญเนตร    นนทสิงห์ ม.5 วาปีปทุม 814   

36 นางสาว ชนิตา    นันแก้ว ม.5 วาปีปทุม 814   

37 นางสาว ชมพูนุท    วงษา ม.5 วาปีปทุม 814   

38 นางสาว ธันยวาทินี    ชินภักดี ม.5 วาปีปทุม 814   

39 นางสาว บุณฑริกา    หนูวงษ์ ม.5 วาปีปทุม 814   

40 นางสาว สิริรัฐ    จันทรภ์ักดิ ์ ม.5 วาปีปทุม 814   

41 นางสาว รัตนาวดี    กวดนอก ม.5 วาปีปทุม 814   

42 นางสาว ศศิลักษณ ์   วิโรจนากร ม.5 วาปีปทุม 814   
 

 

 ลงชื่อ………………………………………….กรรมการคุมสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันสังคมศึกษาและความรู้ทั่วไป ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

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

ห้องสอบที่  2    หมายเลขห้อง    815     เวลา 11.00 - 12.30 น. วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 

1 นางสาว อาทิตยา    โสดาปัดชา ม.5 วาปีปทุม 815   

2 นางสาว รจรินทร์    ประวัติศิษย์ ม.5 วาปีปทุม 815   

3 นางสาว วิราสินี เอ่ือมนอก ม.5 วาปีปทุม 815   

4 นาย ธีรภัทร    วงค์ค าจันทร์ ม.5 วาปีปทุม 815   

5 นาย สิทธิพร    หันดี ม.5 วาปีปทุม 815   

6 นาย นิติพงษ ์   สุ่มมาตย์ ม.5 วาปีปทุม 815   

7 นาย สถาพร    ปะกิระคะ ม.5 วาปีปทุม 815   

8 นาย ชัยพล    เดชรักษา ม.5 วาปีปทุม 815   

9 นาย กฤษณะ    วาตรีบุญเรือง ม.5 วาปีปทุม 815   

10 นางสาว ศรุตา    น้อยศรี ม.5 วาปีปทุม 815   

11 นางสาว อภิรดา    ปาปะแพ ม.5 วาปีปทุม 815   

12 นางสาว ธิดารัตน์    อามาตย์ ม.5 วาปีปทุม 815   

13 นางสาว มานิตา    น้อยศรี ม.5 วาปีปทุม 815   

14 นางสาว ศิริลักษณ ์   มะลาศรี ม.5 วาปีปทุม 815   

15 นางสาว นุศรา    ค าพันธ์ ม.5 วาปีปทุม 815   

16 นางสาว พัชฎาภา    ทานิสุทธิ ์ ม.5 วาปีปทุม 815   

17 นางสาว ศศิธร    โนแก้ว ม.5 วาปีปทุม 815   

18 นางสาว หฤทัย    สุนนนาม ม.5 วาปีปทุม 815   

19 นางสาว คณิศร    ทมานนท์ ม.5 วาปีปทุม 815   

20 นางสาว จุฬารัตน์    ปักการะนัง ม.5 วาปีปทุม 815   

21 นางสาว บัณฑิตา    พรมลี ม.5 วาปีปทุม 815   

22 นางสาว วิยดา    เทพค าภา ม.5 วาปีปทุม 815   

23 นางสาว อาทิตยา    ศรีโสภา ม.5 วาปีปทุม 815   

24 นางสาว อาภัสรา    เบ้าสิงห์ ม.5 วาปีปทุม 815   

25 นางสาว นริศรา    จันทพรม ม.5 วาปีปทุม 815   

26 นางสาว พรธิดา    อุ่นค า ม.5 วาปีปทุม 815   

27 นางสาว กนกวรรณ    ปะเตชะกัง ม.5 วาปีปทุม 815   



ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 

28 นางสาว นริศรา    ปะกิลาพัง ม.5 วาปีปทุม 815   

29 นางสาว สุจิรา    จันทศรี ม.5 วาปีปทุม 815   

30 นางสาว กัลยารัตน์    วงษ์รินทร์ยอง ม.5 วาปีปทุม 815   

31 นางสาว ธันยธรณ์    บุญสอน ม.5 วาปีปทุม 815   

32 นางสาว นันทิยา    ใจดี ม.5 วาปีปทุม 815   

33 นางสาว มรษิา    แผงบุดดา ม.5 วาปีปทุม 815   

34 นางสาว รัชฏาภรณ์    สวัสดิผล ม.5 วาปีปทุม 815   

35 นางสาว สุภาวดี    อ่อนสา ม.5 วาปีปทุม 815   

36 นางสาว อริศรา    ท านานอก ม.5 วาปีปทุม 815   

37 นางสาว อริสรา    บุญประกอบ ม.5 วาปีปทุม 815   

38 นาย ธนันชัย    ไปมา ม.5 วาปีปทุม 815   

39 นาย จุลจักร    ปองตี ม.5 วาปีปทุม 815   

40 นาย นาวี    นนมุลตร ี ม.5 วาปีปทุม 815   

41 นาย ภูวดล    สาสีดา ม.5 วาปีปทุม 815   

42 นาย อนุวัฒน์    พลนวน ม.5 วาปีปทุม 815   
 

  

ลงชื่อ………………………………………….กรรมการคุมสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันสังคมศึกษาและความรู้ทั่วไป ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

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

ห้องสอบที่  3   หมายเลขห้อง   816     เวลา 11.00 - 12.30 น. วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 

1 นาย อิทธิเดช    โคตรแก้ว ม.5 วาปีปทุม 816   

2 นาย มงคล    อามาตร ม.5 วาปีปทุม 816   

3 นาย กฤษดินทร์    นินทะราช ม.5 วาปีปทุม 816   

4 นาย เกษฎาพงษ ์   ปาปะไมล์ ม.5 วาปีปทุม 816   

5 นาย ธีรภัทร    อุดมเมฆ ม.5 วาปีปทุม 816   

6 นาย เกริกเกียรติ    ปัดถามา ม.5 วาปีปทุม 816   

7 นาย จิรพงศ์    ประเศรษฐา ม.5 วาปีปทุม 816   

8 นาย ชัยยศ    วิเชียรรมย ์ ม.5 วาปีปทุม 816   

9 นาย พีระพัฒน์  แซ่โค้ว ม.5 วาปีปทุม 816   

10 นาย ณัฐกิตติ ์   อินทรศิลา ม.5 วาปีปทุม 816   

11 นางสาว จรัญญา    ประจะเนย์ ม.5 วาปีปทุม 816   

12 นางสาว ณัฐนิชา    กลิ่นสุคนธ ์ ม.5 วาปีปทุม 816   

13 นางสาว ณีรนุช    ยามด ี ม.5 วาปีปทุม 816   

14 นางสาว ทัศนีย์    สังออน ม.5 วาปีปทุม 816   

15 นางสาว กมลพรรณ    จิตโรภาส ม.5 วาปีปทุม 816   

16 นางสาว ชุตินันท์    ช่างปัน ม.5 วาปีปทุม 816   

17 นางสาว ฉัตรกมล    ส่วนบุญ ม.5 วาปีปทุม 816   

18 นางสาว ชลธิชา    เพชรสุกใส ม.5 วาปีปทุม 816   

19 นางสาว ชลิดา    คุรุทานัง ม.5 วาปีปทุม 816   

20 นางสาว พิราวรรณ    สิงหาราโท ม.5 วาปีปทุม 816   

21 นางสาว วสุนันท์    แก้วหะวงศ์ ม.5 วาปีปทุม 816   

22 นางสาว จิณณพัต    จันทิชัย ม.5 วาปีปทุม 816   

23 นางสาว ธนวรรณ    เฮียงเฮ่ีย ม.5 วาปีปทุม 816   

24 นางสาว ปวีณา    ชิณละวงศ์ ม.5 วาปีปทุม 816   

25 นางสาว ศศิกานต์    ปักกาเต ม.5 วาปีปทุม 816   

26 นางสาว วิลาวัณย์    คุ้มกุดลิง ม.5 วาปีปทุม 816   

27 นางสาว อชิรญาณ์    ฝ่ายค ามี ม.5 วาปีปทุม 816   



ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 

28 นางสาว จีระพัฒน์    คงเป็นนิจ ม.5 วาปีปทุม 816   

29 นางสาว วนิดา    จันโด ม.5 วาปีปทุม 816   

30 นางสาว สุนิสา    ปะโมทานัง ม.5 วาปีปทุม 816   

31 นางสาว สุมิธตา    หงษ์ทอง ม.5 วาปีปทุม 816   

32 นาย สุริโย    ปทุมทอง ม.5 วาปีปทุม 816   

33 นาย เจษฎาภรณ์    เยาวเสริฐ ม.5 วาปีปทุม 816   

34 นาย รัชชานนท์    สธุรรม ม.5 วาปีปทุม 816   

35 นาย ธนาธิป    กกฝ้าย ม.5 วาปีปทุม 816   

36 นาย ภาณุมาศ    มะลาศรี ม.5 วาปีปทุม 816   

37 นาย ยศนนท ์   พิมพ์น้อย ม.5 วาปีปทุม 816   

38 นาย เทพกานต์    ประจะเนย์ ม.5 วาปีปทุม 816   

39 นาย ชินวัตร    บุญโลก ม.5 วาปีปทุม 816   

40 นาย ภราดร    โพธิ์พัฒน ์ ม.5 วาปีปทุม 816   

41 นาย วัชราดล    ทองภูธร ม.5 วาปีปทุม 816   

42 นางสาว พรรภษา    ประทุมแสง ม.5 วาปีปทุม 816   
 

 

 ลงชื่อ………………………………………….กรรมการคุมสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายช่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันสังคมศึกษาและความรู้ทั่วไป ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

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

ห้องสอบที่  4    หมายเลขห้อง    817    เวลา 11.00 - 12.30 น. วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 

1 นางสาว ยุภาวดี    สาดแล่น ม.5 วาปีปทุม 817   

2 นางสาว สิริยากร    พันชาด ม.5 วาปีปทุม 817   

3 นางสาว กัญญาณัฐ    ค าโต ม.5 วาปีปทุม 817   

4 นางสาว ปิยธิดา    ค าสิงห์สัย ม.5 วาปีปทุม 817   

5 นางสาว วิภาวีณี    ไผ่ป้อง ม.5 วาปีปทุม 817   

6 นางสาว เบญจมาศ    ประนัดถานัง ม.5 วาปีปทุม 817   

7 นางสาว มินตรา    สร้อยค า ม.5 วาปีปทุม 817   

8 นางสาว ลินดา    ไลออน ม.5 วาปีปทุม 817   

9 นางสาว วิภาดา    สวุรรณวงศ์ ม.5 วาปีปทุม 817   

10 นางสาว โศรดา    สมบูรณ์ ม.5 วาปีปทุม 817   

11 นางสาว ชรัญธร    ประธรรมสาร ม.5 วาปีปทุม 817   

12 นางสาว ธิติมา    พลอ่อนสา ม.5 วาปีปทุม 817   

13 นางสาว ศิริลักษณ์    ตะชา ม.5 วาปีปทุม 817   

14 นางสาว กัญญารัตน์    บุญสิทธิ์ ม.5 วาปีปทุม 817   

15 นางสาว ทัตพิชา    ลาดนอก ม.5 วาปีปทุม 817   

16 นางสาว เบญจมาศ    ดวงศรี ม.5 วาปีปทุม 817   

17 นางสาว เบญญาภา    นนเทศา ม.5 วาปีปทุม 817   

18 นางสาว ศิริลักษณ์    อันทะชัย ม.5 วาปีปทุม 817   

19 นางสาว อมรรัตน์    ปัญญาละ ม.5 วาปีปทุม 817   

20 นางสาว กัญญารัตน์    โม้ทองศรี ม.5 วาปีปทุม 817   

21 นางสาว ปิยมาลย์    ทะวะลัย ม.5 วาปีปทุม 817   

22 นางสาว ยลดา    ทวีฤทธิ์ ม.5 วาปีปทุม 817   

23 นางสาว ลลิตพรรณ    นามสี ม.5 วาปีปทุม 817   

24 นางสาว วนัสนัน    วรรณปัด ม.5 วาปีปทุม 817   

25 นางสาว สุจิตรา    ดงไมตรี ม.5 วาปีปทุม 817   

26 นาย จตุรวิทย์    ปักเขตานัง ม.5 วาปีปทุม 817   



ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 

27 นาย พงศธร    ทองพา ม.5 วาปีปทุม 817   

28 นาย สุภาษิต    พัฒนิบูลย์ ม.5 วาปีปทุม 817   

29 นาย ธีรภัทร์    พลยางนอก ม.5 วาปีปทุม 817   

30 นาย อิสระ    ครองก่ า ม.5 วาปีปทุม 817   

31 นางสาว ณัชดาภ์    นนยะโส ม.5 วาปีปทุม 817   

32 นางสาว ณัฐริกา    ชาช านาญ ม.5 วาปีปทุม 817   

33 นางสาว เบญจวรรณ    จันทศร ม.5 วาปีปทุม 817   

34 นางสาว รจตนา    เยื่องกระโทก ม.5 วาปีปทุม 817   

35 นางสาว ศศิกานต์    ปะนัดศรี ม.5 วาปีปทุม 817   

36 นางสาว ศุภกาญ    สังขะเพท ม.5 วาปีปทุม 817   

37 นางสาว เพ็ญพิชชา    ปักเขมายัง ม.5 วาปีปทุม 817   

38 นางสาว วณิชยา    ราชมนตร ี ม.5 วาปีปทุม 817   

39 นางสาว ศศิธร    พลก าแหง ม.5 วาปีปทุม 817   

40 นางสาว ชุติตา    คงค าสี ม.5 วาปีปทุม 817   

41 นางสาว พิยะดา    มาตราช ม.5 วาปีปทุม 817   

42 นางสาว นัยชนก    เงินไธสง ม.5 วาปีปทุม 817   
 

 

 

ลงชื่อ………………………………………….กรรมการคุมสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันสังคมศึกษาและความรู้ทั่วไป ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

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

ห้องสอบที่  5   หมายเลขห้อง   818   เวลา 11.00 - 12.30 น. วันอาทิตย์ท่ี 18 สิงหาคม 2562 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 

1 นางสาว กัญญาณัฐ    อันสุวรรณ ม.5 วาปีปทุม 818   

2 นางสาว น้ าผึ้ง    พรมผุย ม.5 วาปีปทุม 818   

3 นางสาว พัชรพร    ปาปะทัง ม.5 วาปีปทุม 818   

4 นางสาว สโรชา    ปะเสระกัง ม.5 วาปีปทุม 818   

5 นางสาว กุศลิน    โหล ี ม.5 วาปีปทุม 818   

6 นางสาว จริยา    วาลมูลตร ี ม.5 วาปีปทุม 818   

7 นางสาว ชนิตกานต์    บุญละคร ม.5 วาปีปทุม 818   

8 นางสาว ปฐมาวดี    ไปพบ ม.5 วาปีปทุม 818   

9 นางสาว เฟ่ืองลดา    สารพันธ์ ม.5 วาปีปทุม 818   

10 นางสาว สิรินญา    โพธิจักร ม.5 วาปีปทุม 818   

11 นางสาว สุนิชฌาย์    เลิศฤทธิ์ ม.5 วาปีปทุม 818   

12 นางสาว สุวรรณสา    ค ามูล ม.5 วาปีปทุม 818   

13 นาย ปฎิพล    ปัตถามัง ม.5 วาปีปทุม 818   

14 นาย กฤตภพ    ศรีประย่า ม.5 วาปีปทุม 818   

15 นาย กิตติศักดิ ์   ภารตุ้มเหลา ม.5 วาปีปทุม 818   

16 นาย ภูริภัทร    โสมทอง ม.5 วาปีปทุม 818   

17 นาย ธนบดี    มีชัย ม.5 วาปีปทุม 818   

18 นาย ธีระพล    พรไชยสงค์ ม.5 วาปีปทุม 818   

19 นาย พิสิษฐ์    ปทุมวัน ม.5 วาปีปทุม 818   

20 นาย คณาทิป    ภวภูตานนท์ ม.5 วาปีปทุม 818   

21 นาย จักรพงษ ์   เกิดสีทอง ม.5 วาปีปทุม 818   

22 นาย ฉัตรเพชร    ปฏินัดตัง ม.5 วาปีปทุม 818   

23 นาย ภาณุมาศ    จอมศรีกระยอม ม.5 วาปีปทุม 818   

24 นาย วุฒิสิทธิ์    แสนบุญศิร ิ ม.5 วาปีปทุม 818   

25 นาย เทวราช    มาตค ามี ม.5 วาปีปทุม 818   

26 นางสาว สุพัฒนา    มีหา ม.5 วาปีปทุม 818   

27 นางสาว สุภาวดี    สารถี ม.5 วาปีปทุม 818   



ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 

28 นางสาว ธนพร    สมออ่อน ม.5 วาปีปทุม 818   

29 นางสาว มุกระวี    ศรีสุรักษ์ ม.5 วาปีปทุม 818   

30 นางสาว กุลธิดา    จันชา ม.5 วาปีปทุม 818   

31 นางสาว จิรัชญา    โปสันเทียะ ม.5 วาปีปทุม 818   

32 นางสาว จันทร์จิรา    ปะวะขัง ม.5 วาปีปทุม 818   

33 นางสาว นลินทิพย์    ธนะศรี ม.5 วาปีปทุม 818   

34 นางสาว กุลณัฐ    ปะมาระตา ม.5 วาปีปทุม 818   

35 นางสาว เจษฎาพร    ผันอากาศ ม.5 วาปีปทุม 818   

36 นางสาว พรณภา    บัวรัตน์ ม.5 วาปีปทุม 818   

37 นางสาว ศศิวิมล    เรืองพร ม.5 วาปีปทุม 818   

38 นางสาว สิริยากร    สังเจิด ม.5 วาปีปทุม 818   

39 นางสาว วรารัตน์    นนพิภักดิ์ ม.5 วาปีปทุม 818   

40 นางสาว ศรัญญา    กะกุลนิตย์ ม.5 วาปีปทุม 818   

41 นางสาว สุกัญญา    สาระลัย ม.5 วาปีปทุม 818   

42 นางสาว เสาวภา    เจียงยี่หว้า ม.5 วาปีปทุม 818   
 

 

ลงชื่อ………………………………………….กรรมการคุมสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



รายช่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันสังคมศึกษาและความรู้ทั่วไป ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

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

ห้องสอบที่  6   หมายเลขห้อง    822  เวลา 11.00 - 12.30 น. วันอาทิตย์ท่ี 18 สิงหาคม 2562 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 

1 นางสาว มัลลิกา    บุญภักดี ม.5 วาปีปทุม 822   

2 นางสาว รินลดา    เสตสิทธิ ์ ม.5 วาปีปทุม 822   

3 นางสาว จิรฐา    ธราวุธ ม.5 วาปีปทุม 822   

4 นางสาว ชมพูนุท    จุลศรี ม.5 วาปีปทุม 822   

5 นางสาว ทัศนีย์วรรณ    ไปไกล้ ม.5 วาปีปทุม 822   

6 นางสาว ปรางค์ทอง    ชาวพงษ์ ม.5 วาปีปทุม 822   

7 นางสาว วรกมล    ตัณฑ์ประศาสน์ ม.5 วาปีปทุม 822   

8 นางสาว สุปราณี    ชุมสิงห์ ม.5 วาปีปทุม 822   

9 นางสาว อาทิตยา    ผายแก้ว ม.5 วาปีปทุม 822   

10 นาย ปฏิภัฒณ์    ทิมทอง ม.5 วาปีปทุม 822   

11 นาย เดชฤทธิ์    จิตฤทธิ์ ม.5 วาปีปทุม 822   

12 นาย ธนกร    นามพุทธา ม.5 วาปีปทุม 822   

13 นาย วัฒนา    ปักกะสาตัง ม.5 วาปีปทุม 822   

14 นางสาว ชลลดา    ปาสาใน ม.5 วาปีปทุม 822   

15 นางสาว ฑิตฐิตา    ค านา ม.5 วาปีปทุม 822   

16 นางสาว พิชมญชุ์    บรรณศรี ม.5 วาปีปทุม 822   

17 นางสาว รัตนา    อัตเนย์ ม.5 วาปีปทุม 822   

18 นางสาว ปณิตรา    สิทธิภา ม.5 วาปีปทุม 822   

19 นางสาว ปวีณา    อุปมัย ม.5 วาปีปทุม 822   

20 นางสาว สุปรียา    ชนะพจน์ ม.5 วาปีปทุม 822   

21 นางสาว ชฎาพร    ปะกิระน า ม.5 วาปีปทุม 822   

22 นางสาว นราวัลย์    ครองสี ม.5 วาปีปทุม 822   

23 นางสาว พรอุมา    ประกอบแสง ม.5 วาปีปทุม 822   

24 นางสาว สุพัตรา    ปิสายะสา ม.5 วาปีปทุม 822   

25 นางสาว ณัฐวรรณ    จันทวงศ์ ม.5 วาปีปทุม 822   

26 นางสาว สุภาภรณ์    นันทริด ม.5 วาปีปทุม 822   

27 นางสาว อรัญญา    หิตธิเดช ม.5 วาปีปทุม 822   



ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 

28 นางสาว วิภารัตน์    ปาสานัง ม.5 วาปีปทุม 822   

29 นางสาว อชิรญา    สนุกล้ า ม.5 วาปีปทุม 822   

30 นางสาว นารีรัตน์    สุนทะวงศ์ ม.5 วาปีปทุม 822   

31 นางสาว เบญจพร    ทองทุม ม.5 วาปีปทุม 822   

32 นางสาว ประภัสสร    ค าไลวงค์ ม.5 วาปีปทุม 822   

33 นางสาว พรไพริน    พิชหอม ม.5 วาปีปทุม 822   

34 นางสาว เยาวภา    มะปะรัง ม.5 วาปีปทุม 822   

35 นางสาว สุชัญญา    โพโสภา ม.5 วาปีปทุม 822   

36 นางสาว อรอุษา    พันธ์ชมภู ม.5 วาปีปทุม 822   

37 นาย พัฒนพงศ ์   ปิดสายะ ม.5 วาปีปทุม 822   

38 นาย ศักดิ์สิทธิ์    ไชยคุณ ม.5 วาปีปทุม 822   

39 นาย ณัฐนันท ์   ปลาปัง ม.5 วาปีปทุม 822   

40 นางสาว ชุติมา    แคนวงษ์ ม.5 วาปีปทุม 822   

41 นางสาว ปวีณา    ทานาม ม.5 วาปีปทุม 822   

42 นางสาว จิรนันท์    สายแก้วดี ม.5 วาปีปทุม 822   
 

 

ลงชื่อ………………………………………….กรรมการคุมสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันสังคมศึกษาและความรู้ทั่วไป ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

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

ห้องสอบที่  7   หมายเลขห้อง   823    เวลา 11.00 - 12.30 น. วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 

1 นางสาว ตุลยาณีย์    บุญศิริ ม.5 วาปีปทุม 823   

2 นางสาว มนัชญา    จิตริต ม.5 วาปีปทุม 823   

3 นางสาว มัณฑนา    พานนิล ม.5 วาปีปทุม 823   

4 นางสาว ศศิณ ี   ศรีบัวบาล ม.5 วาปีปทุม 823   

5 นางสาว ญาณิศา    ชุบสุวรรณ ม.5 วาปีปทุม 823   

6 นางสาว ฐิติพร    โพธิ์จักร์ ม.5 วาปีปทุม 823   

7 นางสาว ธิดารัตน์    เข็มเอ่ียม ม.5 วาปีปทุม 823   

8 นางสาว สุพรรษา    สีหาบุดโต ม.5 วาปีปทุม 823   

9 นางสาว กมลา    คุณโน ม.5 วาปีปทุม 823   

10 นางสาว ธิติมา    ขุนพินี ม.5 วาปีปทุม 823   

11 นางสาว ปริยฉัตร    ปักสังคะเนย์ ม.5 วาปีปทุม 823   

12 นางสาว พัชราภรณ์    นามหาพิสม์ ม.5 วาปีปทุม 823   

13 นางสาว ศรสวรรค์    วันไชย ม.5 วาปีปทุม 823   

14 นางสาว อริสา    อารพล ม.5 วาปีปทุม 823   

15 นางสาว ณัฏฐา    มูลพงษ ์ ม.5 วาปีปทุม 823   

16 นางสาว ภัทราพร    แคนเภา ม.5 วาปีปทุม 823   

17 นางสาว มณฑิรา    สุทุม ม.5 วาปีปทุม 823   

18 นางสาว ศิริรัตน์    ไทยโส ม.5 วาปีปทุม 823   

19 นางสาว ศิวัชญา    ค าพันธ์ ม.5 วาปีปทุม 823   

20 นางสาว สุภาพร    จันด า ม.5 วาปีปทุม 823   

21 นางสาว นฤมล    ปาปะเพ ม.5 วาปีปทุม 823   

22 นางสาว วราพร    พันธากูล ม.5 วาปีปทุม 823   

23 นางสาว สรัลพร    ปาปะขัง ม.5 วาปีปทุม 823   

24 นางสาว ปภาวรินทร์    โคตรบรรเทา ม.5 วาปีปทุม 823   

25 นางสาว วิรัณภัทร์    ธนสินบวรศักดิ์ ม.5 วาปีปทุม 823   

26 นางสาว ศศิกานต์    โยต าแย ม.5 วาปีปทุม 823   

27 นาย คชา    ค าด า ม.5 วาปีปทุม 823   



ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 

28 นาย ปกรณ์วัทร์    ลิลากุด ม.5 วาปีปทุม 823   

29 นาย นนทวัฒน์    วันเว ม.5 วาปีปทุม 823   

30 นาย วัชระ    ชะช า ม.5 วาปีปทุม 823   

31 นาย อภิรักษ์    มูลจันทร์ ม.5 วาปีปทุม 823   

32 นาย อภิสิทธิ์    จิตริต ม.5 วาปีปทุม 823   

33 นาย นพัฒน์เกียรติ    ประมาคะเต ม.5 วาปีปทุม 823   

34 นาย อภิรักษ์    ปาปะกัง ม.5 วาปีปทุม 823   

35 นาย ธีรพัทร์    มณีทัพ ม.5 วาปีปทุม 823   

36 นาย จิรวัฒน์    ชินอาด ม.5 วาปีปทุม 823   

37 นาย จิรายุส    มาศมุททิก ม.5 วาปีปทุม 823   

38 นางสาว จิรนันท์    พลยุง ม.5 วาปีปทุม 823   

39 นางสาว วัชรมน    ปัจจัยคา ม.5 วาปีปทุม 823   

40 นางสาว ดลยา    นินทราช ม.5 วาปีปทุม 823   

41 นางสาว เบญญทิพย์    นนทะน า ม.5 วาปีปทุม 823   

42 นางสาว พรนัชชา    มัดถาปะตัง ม.5 วาปีปทุม 823   
 

 

ลงชื่อ………………………………………….กรรมการคุมสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



รายช่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันสังคมศึกษาและความรู้ทั่วไป ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

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

ห้องสอบที่  8    หมายเลขห้อง    824    เวลา 11.00 - 12.30 น. วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 

1 นางสาว มนปริยา    ขันตรี ม.5 วาปีปทุม 824   

2 นางสาว อรทัย    ประพลแสน ม.5 วาปีปทุม 824   

3 นางสาว เนตรดาว    วรเท่า ม.5 วาปีปทุม 824   

4 นางสาว มุทิตา    เส็งนา ม.5 วาปีปทุม 824   

5 นางสาว วิชชุลดา    สืบสุนทร ม.5 วาปีปทุม 824   

6 นางสาว พัชญาภรณ์    อนุสา ม.5 วาปีปทุม 824   

7 นางสาว พิมพกา    อัตเนย์ ม.5 วาปีปทุม 824   

8 นางสาว รัชฎาพร    อุปมา ม.5 วาปีปทุม 824   

9 นางสาว อนันตาย์    ศรีสอาด ม.5 วาปีปทุม 824   

10 นางสาว กิ่งกาญจน ์   มูลสมบัติ ม.5 วาปีปทุม 824   

11 นางสาว ขวัญชีวา    ดาแพง ม.5 วาปีปทุม 824   

12 นางสาว วิจิตรา    ดงอุทิศ ม.5 วาปีปทุม 824   

13 นางสาว เกตวดี    ผลสง่า ม.5 วาปีปทุม 824   

14 นางสาว พิมลพรรณ    ปาสาจะ ม.5 วาปีปทุม 824   

15 นางสาว ดาราพรรณ    หนูแก้ว ม.5 วาปีปทุม 824   

16 นางสาว เกตุแก้ว    ดอนขันธ์ ม.5 วาปีปทุม 824   

17 นางสาว จิราภา    เนตะชาติ ม.5 วาปีปทุม 824   

18 นางสาว ธันยาภัทร์    โสระวงค์ธีรกุล ม.5 วาปีปทุม 824   

19 นางสาว พรพิมล    ชัยลิ้นฟ้า ม.5 วาปีปทุม 824   

20 นาย พัสกร    นียากร ม.5 วาปีปทุม 824   

21 นาย จักรพันธ์    อินธิแสง ม.5 วาปีปทุม 824   

22 นาย อภิสิทธิ์    มิมาชา ม.5 วาปีปทุม 824   

23 นาย คงคา    สุคุณา ม.5 วาปีปทุม 824   

24 นาย บริรักษ์    บุพตา ม.5 วาปีปทุม 824   

25 นาย ธนพล    นะทะศิริ ม.5 วาปีปทุม 824   

26 นางสาว กัลยพัชร    ปะวะโข ม.5 วาปีปทุม 824   

27 นางสาว เกวลี    เรืองบุญ ม.5 วาปีปทุม 824   



ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 

28 นางสาว จุฑาภรณ ์   คุณหงษ์ ม.5 วาปีปทุม 824   

29 นางสาว สุดารัตน์    กาฬเนตร์ ม.5 วาปีปทุม 824   

30 นางสาว กัญญาณัฐ    ปัตตานัง ม.5 วาปีปทุม 824   

31 นางสาว นิตชิตา    ชมชา ม.5 วาปีปทุม 824   

32 นางสาว นิรัชพร    ชัยยุทธ ม.5 วาปีปทุม 824   

33 นางสาว นิลาวรรณ    ดาวยันต ์ ม.5 วาปีปทุม 824   

34 นางสาว เบญจมาศ    นวลไธสง ม.5 วาปีปทุม 824   

35 นางสาว ศิวพร    ครองสาดี ม.5 วาปีปทุม 824   

36 นางสาว กัญญารัตน์    โสมนัส ม.5 วาปีปทุม 824   

37 นางสาว กุลนรี    ครองศรี ม.5 วาปีปทุม 824   

38 นางสาว ชรินรัตน์    พิเมย ม.5 วาปีปทุม 824   

39 นางสาว ฐิติภา    จันทศร ม.5 วาปีปทุม 824   

40 นางสาว ธารทิพย์    กมุทรัตน์ ม.5 วาปีปทุม 824   

41 นางสาว ธิดารัตน์    นามไห ม.5 วาปีปทุม 824   

42 นางสาว ปานทิพย์    รัตนฐานู ม.5 วาปีปทุม 824   
 

 

ลงชื่อ………………………………………….กรรมการคุมสอบ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันสังคมศึกษาและความรู้ทั่วไป ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

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

ห้องสอบที่  9    หมายเลขห้อง     825   เวลา 11.00 - 12.30 น. วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 

1 นางสาว ปิยพร    ประมูลจะนัง ม.5 วาปีปทุม 825   

2 นางสาว ภัทรวรินทร์    สุจจะชาร ี ม.5 วาปีปทุม 825   

3 นางสาว รชยา    วาตรีบุญเรือง ม.5 วาปีปทุม 825   

4 นางสาว รัชนีกร    กลิ่นขาว ม.5 วาปีปทุม 825   

5 นางสาว วชิรญาณ์    สังฆมณี ม.5 วาปีปทุม 825   

6 นางสาว จิระนันท ์   จูมเกตุ ม.5 วาปีปทุม 825   

7 นางสาว ปิยดา    พุดลา ม.5 วาปีปทุม 825   

8 นางสาว พิมพ์ชนก    ศรีสังข์ ม.5 วาปีปทุม 825   

9 นางสาว สไบทิพย์    เพชรอินทร์ ม.5 วาปีปทุม 825   

10 นางสาว สุชาวดี    นนตะส ี ม.5 วาปีปทุม 825   

11 นางสาว สุภาวดี    ชินค า ม.5 วาปีปทุม 825   

12 นางสาว อินทิรา    ปัดถามา ม.5 วาปีปทุม 825   

13 นางสาว ฐิติพร    ไชยรถ ม.5 วาปีปทุม 825   

14 นางสาว ตรีรนุช    ขันทะวงษ์ ม.5 วาปีปทุม 825   

15 นางสาว พิชญาดา    ศรมณี ม.5 วาปีปทุม 825   

16 นางสาว เพ็ญนภา    โพธิ์พยัคฆ์ ม.5 วาปีปทุม 825   

17 นางสาว วรัชญา    จัตุชัย ม.5 วาปีปทุม 825   

18 นาย คณิศร    อาจอารี ม.5 วาปีปทุม 825   

19 นาย ประสบโชค    แสนสุภา ม.5 วาปีปทุม 825   

20 นาย พงษ์เจริญ    ดอกแขมกลาง ม.5 วาปีปทุม 825   

21 นาย วิศวะ    ไชยรักษ์ ม.5 วาปีปทุม 825   

22 นาย โสภณัฐ    ปราณี ม.5 วาปีปทุม 825   

23 นาย พชร    มัชปะโม ม.5 วาปีปทุม 825   

24 นาย ภชร    พวงสีเคน ม.5 วาปีปทุม 825   

25 นาย ธนธัช    ภูวะพันธุ ์ ม.5 วาปีปทุม 825   

26 นาย วชิรปรินทร์    ปาสาบุตร ม.5 วาปีปทุม 825   

27 นาย ปรเมศ    ปะระทัง ม.5 วาปีปทุม 825   



ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 

28 นาย อภิวัฒน์    ปะนัดเท ม.5 วาปีปทุม 825   

29 นางสาว จิรวดี    ปิยวัฒนปรชีา ม.5 วาปีปทุม 825   

30 นางสาว นิสากร    ปะติตังโข ม.5 วาปีปทุม 825   

31 นางสาว ปราริฉัตร    มลาศรี ม.5 วาปีปทุม 825   

32 นางสาว พรรณวรินทร์    จันทะแสง ม.5 วาปีปทุม 825   

33 นางสาว ภควดี    ประทุม ม.5 วาปีปทุม 825   

34 นางสาว ธวัลรัตน์    จันปุ่ม ม.5 วาปีปทุม 825   

35 นางสาว บุญธิชา    แก้วธาน ี ม.5 วาปีปทุม 825   

36 นางสาว บุญษณิศา    ไสยลักษณ์ ม.5 วาปีปทุม 825   

37 นางสาว ภัทราภรณ์    ตันติโน ม.5 วาปีปทุม 825   

38 นางสาว ศุภาวรรณ    ศิริส าราญ ม.5 วาปีปทุม 825   

39 นางสาว สุวิชา    ปะนันโต ม.5 วาปีปทุม 825   

40 นางสาว ธนพร    ชาวแขก ม.5 วาปีปทุม 825   

41 นางสาว ภาตะวัน    ชาวพงษ์ ม.5 วาปีปทุม 825   

42 นางสาว มินตรา    ขันมะณี ม.5 วาปีปทุม 825   
 

 

ลงชื่อ………………………………………….กรรมการคุมสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



รายช่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันสังคมศึกษาและความรู้ทั่วไป ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

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

ห้องสอบที่  10    หมายเลขห้อง    826    เวลา 11.00 - 12.30 น. วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 

1 นางสาว สิริธิดา    ค าสะไมล์ ม.5 วาปีปทุม 826   

2 นางสาว สิริยากร    เราะไทยสงค์ ม.5 วาปีปทุม 826   

3 นางสาว อรอิศรา    อินศร ม.5 วาปีปทุม 826   

4 นางสาว นิธยาภรณ์    ศรีวรขันธุ ์ ม.5 วาปีปทุม 826   

5 นางสาว นุชจรี    ศรีกระทุ่ม ม.5 วาปีปทุม 826   

6 นางสาว สุกุลยา    แขวงเมือง ม.5 วาปีปทุม 826   

7 นางสาว วิชญาดา    ปะวะเสนะ ม.5 วาปีปทุม 826   

8 นางสาว ชนกานต์    บุดดีคง ม.5 วาปีปทุม 826   

9 นางสาว สุรางค์    ค าเรือง ม.5 วาปีปทุม 826   

10 นางสาว เสาวลักษณ์    นามสมบูรณ์ ม.5 วาปีปทุม 826   

11 นางสาว อทิติยา    ยะถีโล ม.5 วาปีปทุม 826   

12 นาย ปรวรรตน์    พลกุล ม.5 วาปีปทุม 826   

13 นาย สุรเกียรติ    ภิบาลจอมมี ม.5 วาปีปทุม 826   

14 นาย รติพงษ์    ราชพันแสน ม.5 วาปีปทุม 826   

15 นาย วัทธิกร    มะธุเสน ม.5 วาปีปทุม 826   

16 นาย ศิริเกียรติ    สิงห์ไชย ม.5 วาปีปทุม 826   

17 นาย สิริชัย    อุปกัง ม.5 วาปีปทุม 826   

18 นาย อนุวัฒน์    คอนรัมย์ ม.5 วาปีปทุม 826   

19 นาย เอกภพ    แสนบุตรดา ม.5 วาปีปทุม 826   

20 นางสาว กัญญารัตน์    แสงจันทร์ ม.5 วาปีปทุม 826   

21 นางสาว ณัฐนันท ์   ปามุทา ม.5 วาปีปทุม 826   

22 นางสาว พิมพ์นรี    สุนทรสนิท ม.5 วาปีปทุม 826   

23 นางสาว ภิญญดา    หลาบมาลา ม.5 วาปีปทุม 826   

24 นางสาว ภิราวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา ม.5 วาปีปทุม 826   

25 นางสาว ชุติกาญจน์    วันละ ม.5 วาปีปทุม 826   

26 นางสาว เนตรดาว    ค าภูมี ม.5 วาปีปทุม 826   

27 นางสาว บุณฑริกา    บุตตะคาม ม.5 วาปีปทุม 826   



ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 

28 นางสาว ปัทมพร    ยางจันทร์ ม.5 วาปีปทุม 826   

29 นางสาว ปิยพร    จันทร์ควง ม.5 วาปีปทุม 826   

30 นางสาว มลชยา    บุพตา ม.5 วาปีปทุม 826   

31 นางสาว วรนุช    หนูแก้ว ม.5 วาปีปทุม 826   

32 นางสาว สิรินาถ    จันทรเจริญ ม.5 วาปีปทุม 826   

33 นางสาว สุปรียา    ศรีวะรมย์ ม.5 วาปีปทุม 826   

34 นางสาว สุมิตรา    ยะถา ม.5 วาปีปทุม 826   

35 นางสาว กีรติกานต์    วัฒนบุตร ม.5 วาปีปทุม 826   

36 นางสาว เกศกนก    มูลสมบัติ ม.5 วาปีปทุม 826   

37 นางสาว ชญาดา    นงนวล ม.5 วาปีปทุม 826   

38 นางสาว ณภัทรชนก    บุตคาม ม.5 วาปีปทุม 826   

39 นางสาว นลินี    กระทุ่มขันธ์ ม.5 วาปีปทุม 826   

40 นางสาว ประภาณัท    อาณารัตน์ ม.5 วาปีปทุม 826   

41 นางสาว รวีวรรณ    พวงจ าป ี ม.5 วาปีปทุม 826   

*42 นางสาว จีรนันท์  อัยยะโก ม.5 วาปีปทุม 826  
 

 

 ลงชื่อ………………………………………….กรรมการคุมสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันสังคมศึกษาและความรู้ทั่วไป ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

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

ห้องสอบที่  11   หมายเลขห้อง    827    เวลา 11.00 - 12.30 น. วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ- สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ห้องสอบ ลายมือชื่อ 

1 นาย มินรดา  ปะโปตินัง ม.5 วาปีปทุม 827   

2 นาย พงศภัค  ยุซิ ม.5 วาปีปทุม 827   

3 นางสาว ฐิติมา  วรรณทอง ม.5 วาปีปทุม 827   

4 นาย ปัญจพล  ตะชา ม.5 วาปีปทุม 827  

5 นาย ธีรภัทร  แสงชา ม.5 วาปีปทุม 827  

6 นางสาว ปิยะธิดา   โกกิลารัตน์ ม.5 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 827  

7       

8       

9       

10       

11       

12       
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ลงชื่อ………………………………………….กรรมการคุมสอบ 

  


