
ล ำดับ ช้ัน โรงเรียน คะแนน รางวัล

1 เด็กชาย ธนภูมิ  วีระพันธ์ ม.2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 64 ชนะเลิศ

2 เด็กชาย พีรพัฒน์    นิราราศน์ ม.2 วาปีปทุม 62 รองชนะเลิศอันดับ 1

3 เด็กหญิง ปาริฉัตร  นามไพร ม.2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 62 รองชนะเลิศอันดับ 2

4 เด็กหญิง ทิชาพร    ปิดสายะ ม.2 วาปีปทุม 61

5 เด็กหญิง ปริญญาภรณ์   ศรีส่อง ม.2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 61

6 เด็กหญิง ภัททิยา  กัลพฤกษ์ ม.2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 61 หมำยเหตุ

7 เด็กชาย ธนวัฒน์    พรมชัย ม.2 วาปีปทุม 60 นักเรียนท่ีมีคะแนน

8 เด็กหญิง พัชราภา  ศรีนวลใหญ่ ม.2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 58 เท่ากันจะเรียงตาม

9 เด็กหญิง ม่ิงกมล  ครองศรัทธา ม.2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 58 สาระการเรียนรู้

10 เด็กชาย วงศกร    คุณแก้ว ม.2 วาปีปทุม 56 ดังต่อไปน้ี

11 เด็กชาย กฤษฏ์ิฑีฆะชนม์    ศรีโยวงค์ ม.2 วาปีปทุม 53 1. พระพุทธศาสนา

12 เด็กชาย พิชิตชัย    สืบสุนทร ม.2 วาปีปทุม 53 2. หน้าท่ีพลเมือง

13 เด็กชาย นวมินทร์    สาแก้ว ม.2 วาปีปทุม 52 3. ภูมิศาสตร์

14 เด็กชาย พชรพล    อันทะลัย ม.2 วาปีปทุม 51 4.เศรษฐศาสตร์

15 เด็กหญิง พันธิฌา    นามพิลา ม.2 วาปีปทุม 51 5.ประวัติศาสตร์

16 เด็กหญิง จินตนา    ปทุมเพ็ชร ม.2 วาปีปทุม 50 6.อาเซียน

17 เด็กหญิง จิรนุช    กองแก้ม ม.2 วาปีปทุม 50

18 เด็กหญิง ธิดาภรณ์    โพธิรุกข์ ม.2 วาปีปทุม 50

19 เด็กหญิง ศศิกานต์    สารขันธ์ ม.2 วาปีปทุม 50

20 เด็กหญิง ทิพศิริ    ทิพศรีราช ม.2 วาปีปทุม 49

21 เด็กหญิง พัชราภา    ธินวล ม.2 วาปีปทุม 49

22 เด็กชาย เกริกพล    นามภักด์ิ ม.2 วาปีปทุม 48

23 เด็กหญิง ชลลดา    ประกิระสา ม.2 วาปีปทุม 48

24 เด็กหญิง เพียงขวัญข้าว    โยทัยเท่ียง ม.2 วาปีปทุม 48

25 เด็กหญิง ภัทรธิดา  ศรีนวลใหญ่ ม.2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 48

26 เด็กชาย ภูตะวัน    โยธะมาตย์ ม.2 วาปีปทุม 48

27 เด็กชาย วุฒินัน    นันทะปัต ม.2 วาปีปทุม 48

ช่ือ- สกุล

กำรสอบแข่งขันสังคมศึกษำและควำมรู้ท่ัวไประดับประถมศึกษำและระดับมัธยมศึกษำ

คร้ังท่ี 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม   โรงเรียนวำปีปทุม



ล ำดับ ช้ัน โรงเรียน คะแนน รางวัล

28 เด็กหญิง กานต์ปริยา    โยธราช ม.2 วาปีปทุม 47

29 เด็กชาย วงศกร    ปาปะทา ม.2 วาปีปทุม 47

30 เด็กหญิง กฤษณา    โคช่วย ม.2 วาปีปทุม 46

31 เด็กหญิง นันท์นภัส    แก้วภา ม.2 วาปีปทุม 46

32 เด็กหญิง พรรณรายณ์    ผ่องศรีงาม ม.2 วาปีปทุม 46

33 เด็กชาย ภควัฒน์    จันทะค่อม ม.2 วาปีปทุม 46

34 เด็กชาย รัตนชัย    พิมสิม ม.2 วาปีปทุม 46

35 เด็กหญิง หนูวัน    กระทุ่มขันธ์ ม.2 วาปีปทุม 46

36 เด็กหญิง กัญญาวีร์    วงศ์วิศิษฐ์ ม.2 วาปีปทุม 45

37 เด็กหญิง จันทิมา    หร่ายพิมาย ม.2 วาปีปทุม 45

38 เด็กหญิง ธีร์สุดา    ภิบาลจอมมี ม.2 วาปีปทุม 45

39 เด็กหญิง นิภาพร    ปาปะสา ม.2 วาปีปทุม 45

40 เด็กหญิง วรินยา    ปาปะไม ม.2 วาปีปทุม 45

41 เด็กชาย ศิวัช    ดงอุทิศ ม.2 วาปีปทุม 45

42 เด็กหญิง สุพิชฌา    แก้วธานี ม.2 วาปีปทุม 45

43 เด็กหญิง อรัชญา    นครศรี ม.2 วาปีปทุม 45

44 เด็กหญิง อาภัสรา    สังครีต ม.2 วาปีปทุม 45

45 เด็กหญิง สาวิตรี  อรรคฮาดศรี ม.2 เสือโก้กวิทยาสรรค์ 45

46 เด็กหญิง จิรัตติยา    บาริศรี ม.2 วาปีปทุม 44

47 เด็กหญิง ฉัตรติยา    อาปัดชิง ม.2 วาปีปทุม 44

48 เด็กชาย ชัชดนัย    ศรีตระการ ม.2 วาปีปทุม 44

49 เด็กหญิง ณัฐธิดา    สุขากาศ ม.2 วาปีปทุม 44

50 เด็กหญิง ณัฐวิภา    เกตะลาด ม.2 วาปีปทุม 44

51 เด็กหญิง ดลพร    จันโทสุทธ์ิ ม.2 วาปีปทุม 44

52 เด็กชาย ธนพัฒน์    สีบุญ ม.2 วาปีปทุม 44

53 เด็กหญิง พรนภัส    ราชแก้ว ม.2 วาปีปทุม 44

54 เด็กชาย กรกฏ    ป้อมยายับ ม.2 วาปีปทุม 43

55 เด็กหญิง กัญญารัตน์    ยาย่อ ม.2 วาปีปทุม 43

56 เด็กหญิง ขนิษฐา    ราตรีนู ม.2 วาปีปทุม 43

57 เด็กชาย จักรรินทร์    ปะลาด ม.2 วาปีปทุม 43

58 เด็กหญิง นิตยา    ประมังคะตา ม.2 วาปีปทุม 43

ช่ือ- สกุล
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59 เด็กหญิง บุณณิศา    ปะกิสังข์ ม.2 วาปีปทุม 43

60 เด็กหญิง ปภาวรินทร์    จันทะโลก ม.2 วาปีปทุม 43

61 เด็กหญิง ปวิตรา    พรมป้อง ม.2 วาปีปทุม 43

62 เด็กชาย วงศกร    หิตายะโส ม.2 วาปีปทุม 43

63 เด็กหญิง ศศิธร    สมีแจ้ง ม.2 วาปีปทุม 43

64 เด็กหญิง ศศิประภา    ประจวบสุข ม.2 วาปีปทุม 43

65 เด็กชาย สุพีรภัทร    ศรีบุญเรือง ม.2 วาปีปทุม 43

66 เด็กหญิง กนกอร    มาตรสอน ม.2 วาปีปทุม 42

67 เด็กหญิง กฤษณา    น้อยศรี ม.2 วาปีปทุม 42

68 เด็กหญิง จิราพร    อ่อนม่ิง ม.2 วาปีปทุม 42

69 เด็กชาย ธนภูมิ    จันทา ม.2 วาปีปทุม 42

70 เด็กหญิง ธนัชพร    บัวรัตน์ ม.2 วาปีปทุม 42

71 เด็กหญิง ประวีณา    บุญกันหา ม.2 วาปีปทุม 42

72 เด็กหญิง ภัทรธิดา    ภาภักดี ม.2 วาปีปทุม 42

73 เด็กหญิง รุจิรา    คุณหงส์ ม.2 วาปีปทุม 42

74 เด็กหญิง วริศรา    พิมยาง ม.2 วาปีปทุม 42

75 เด็กชาย ศุภณัฐ    โยวะ ม.2 วาปีปทุม 42

76 เด็กหญิง สมฤทัย    อภัยศรี ม.2 วาปีปทุม 42

77 เด็กหญิง อภิญญา    สีวันทา ม.2 วาปีปทุม 42

78 เด็กหญิง อาทิติยา    สุปะโค ม.2 วาปีปทุม 42

79 เด็กหญิง กัลยกร    กระจายศรี ม.2 วาปีปทุม 41

80 เด็กหญิง ต้องตา    พรมทอง ม.2 วาปีปทุม 41

81 เด็กหญิง นริศรา    ดงประการ ม.2 วาปีปทุม 41

82 เด็กหญิง นางสาวเภตรา    โบรด ม.2 วาปีปทุม 41

83 เด็กหญิง ภิชญาภา    จันทร์พรม ม.2 วาปีปทุม 41

84 เด็กหญิง รมิดา    ชลเดช ม.2 วาปีปทุม 41

85 เด็กหญิง วราพร    เกตุมาตย์ ม.2 วาปีปทุม 41

86 เด็กชาย วสุพล    สนามพรม ม.2 วาปีปทุม 41

87 เด็กหญิง เอริกะ    มาทสึอุระ ม.2 วาปีปทุม 41

88 เด็กหญิง กมลชนก    ยางจันทร์ ม.2 วาปีปทุม 40

89 เด็กหญิง กลัชนันท์    สีหาบุญมาก ม.2 วาปีปทุม 40

ช่ือ- สกุล
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90 เด็กชาย จาตุรพงศ์    อันทะวงษ์ ม.2 วาปีปทุม 40

91 เด็กชาย จิรัฐติกาล    กรไชยา ม.2 วาปีปทุม 40

92 เด็กหญิง ฐานิดา    ศิริจ าปากุล ม.2 วาปีปทุม 40

93 เด็กชาย ธนภัทร    จ าปาโอ้ก ม.2 วาปีปทุม 40

94 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา    นาคมี ม.2 วาปีปทุม 40

95 เด็กหญิง ปาริศรากุล    บุบผาลา ม.2 วาปีปทุม 40

96 เด็กหญิง มนศิชา    มาตจินดา ม.2 วาปีปทุม 40

97 เด็กชาย วุฒิพงษ์    ศิริภักด์ิ ม.2 วาปีปทุม 40

98 เด็กหญิง ศิรินญา    วิเศษ ม.2 วาปีปทุม 40

99 เด็กชาย สรวิศ    ปาปะไมล์ ม.2 วาปีปทุม 40

100 เด็กหญิง สุวิตรา    สีชนะ ม.2 วาปีปทุม 40

101 เด็กหญิง กนกวรรณ    ปะนันโต ม.2 วาปีปทุม 39

102 เด็กหญิง กมลชนก    ทิพศรีราช ม.2 วาปีปทุม 39

103 เด็กชาย ชนะศึก    ประจุดทะเนย์ ม.2 วาปีปทุม 39

104 เด็กหญิง ชุติมา    มุงปุก ม.2 วาปีปทุม 39

105 เด็กหญิง แพรวพรรณ    ปะวะขัง ม.2 วาปีปทุม 39

106 เด็กหญิง ภัทรานี    สิมชาติ ม.2 วาปีปทุม 39

107 เด็กชาย รัฐศาสตร์    ประวัดศรี ม.2 วาปีปทุม 39

108 เด็กหญิง ศิริญา    โพธ์ิพยัคฆ์ ม.2 วาปีปทุม 39

109 เด็กชาย ศิวนารถ    ปะกิลาพัง ม.2 วาปีปทุม 39

110 เด็กหญิง ศุจิกา    เเก้วมุลตรี ม.2 วาปีปทุม 39

111 เด็กหญิง สิรินยาพร    โยอาศรี ม.2 วาปีปทุม 39

112 เด็กชาย อานุภาพ    ปะกิคะเนย์ ม.2 วาปีปทุม 39

113 เด็กหญิง อารยา    บุบผารัตน์ ม.2 วาปีปทุม 39

114 เด็กชาย ก้องเกียรติ    สุ่มมาตย์ ม.2 วาปีปทุม 38

115 เด็กชาย ณัฐพัชร์    ปะก าแหง ม.2 วาปีปทุม 38

116 เด็กชาย ทิวธวัช    จันทะศร ม.2 วาปีปทุม 38

117 เด็กชาย ธนวัฒน์    ดีย่ิง ม.2 วาปีปทุม 38

118 เด็กหญิง นวรัตน์    งามแสง ม.2 วาปีปทุม 38

119 เด็กหญิง ปาริฉัตร    ชุบสุวรรณ ม.2 วาปีปทุม 38

120 เด็กหญิง ปิยมาศ    แสงเนตร ม.2 วาปีปทุม 38

ช่ือ- สกุล
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121 เด็กหญิง มณฑาทิพย์    มาฤทธ์ิ ม.2 วาปีปทุม 38

122 เด็กชาย มัชพล    ชะช า ม.2 วาปีปทุม 38

123 เด็กชาย มามูน    ราห์มัน ม.2 วาปีปทุม 38

124 เด็กหญิง วิภาดา    เหลาสนิท ม.2 วาปีปทุม 38

125 เด็กชาย สกลพัฒน์    โคตรโสภา ม.2 วาปีปทุม 38

126 เด็กชาย เสกสันต์    สุขสนิท ม.2 วาปีปทุม 38

127 เด็กหญิง หทัยทิพย์    สมภักดี ม.2 วาปีปทุม 38

128 เด็กหญิง อัญชลี    บุญสิทธ์ิ ม.2 วาปีปทุม 38

129 เด็กหญิง ขวัญนภา    คุณโน ม.2 วาปีปทุม 37

130 เด็กหญิง งามจิต    โกษาทอง ม.2 วาปีปทุม 37

131 เด็กชาย เจษฎาภรณ์    สอนจันทร์ ม.2 วาปีปทุม 37

132 เด็กหญิง ช่อผกามาศ    รุ่งเรือง ม.2 วาปีปทุม 37

133 เด็กหญิง ณัฐธิดา    ชนะชัย ม.2 วาปีปทุม 37

134 เด็กหญิง ดวงใจ    ปัดทุม ม.2 วาปีปทุม 37

135 เด็กชาย ธนภัทร    เตชะนอก ม.2 วาปีปทุม 37

136 เด็กชาย ธนาธิป    ศิริส าราญ ม.2 วาปีปทุม 37

137 เด็กหญิง ธีรดา    อาวะรีย์ ม.2 วาปีปทุม 37

138 เด็กหญิง นพรัตน์    ธรรมานุภาพ ม.2 วาปีปทุม 37

139 เด็กหญิง ปวีณ์สุดา    ปะสังติโย ม.2 วาปีปทุม 37

140 เด็กหญิง พัชชา    อ านวยโชติสกุล ม.2 วาปีปทุม 37

141 เด็กหญิง แพรลดา    ชาวพงษ์ ม.2 วาปีปทุม 37

142 เด็กชาย ภทรธร    ปาสารักษ์ ม.2 วาปีปทุม 37

143 เด็กหญิง วรินญา    ค ามุก ม.2 วาปีปทุม 37

144 เด็กหญิง วริศรา    แก้วกุ่ม ม.2 วาปีปทุม 37

145 เด็กชาย อติรัณณ์    ศรีชาดา ม.2 วาปีปทุม 37

146 เด็กชาย อภิเดช    จันโทสุทธ์ิ ม.2 วาปีปทุม 37

147 เด็กหญิง วิภาดา  เอกรักษา ม.2 เสือโก้กวิทยาสรรค์ 37

148 เด็กชาย กชกิจจพัฒน์    พัตภักด์ิ ม.2 วาปีปทุม 36

149 เด็กหญิง กมลชนก    ปานะสุโต ม.2 วาปีปทุม 36

150 เด็กชาย กาจพล    โกษาทอง ม.2 วาปีปทุม 36

151 เด็กหญิง ขวัญชนก    ชมภูนุช ม.2 วาปีปทุม 36

ช่ือ- สกุล



ล ำดับ ช้ัน โรงเรียน คะแนน รางวัล

152 เด็กหญิง จันทิมา    ประมาคะมา ม.2 วาปีปทุม 36

153 เด็กหญิง จิรภิญญา    ทดทศรี ม.2 วาปีปทุม 36

154 เด็กหญิง ณัฐธิดา    สาระพิน ม.2 วาปีปทุม 36

155 เด็กหญิง ณัฐสุดา    เคนดี ม.2 วาปีปทุม 36

156 เด็กหญิง ตะวันฉาย    สกุลจร ม.2 วาปีปทุม 36

157 เด็กหญิง ทัศนีย์    ศัพเสนาะ ม.2 วาปีปทุม 36

158 เด็กหญิง ทิพย์สุดา    มูลวัต ม.2 วาปีปทุม 36

159 เด็กชาย ธนกร    อินทกรอุดม ม.2 วาปีปทุม 36

160 เด็กชาย ธนดล    สืบศรี ม.2 วาปีปทุม 36

161 เด็กชาย ปราชญ์พลาญชัย    ศรีรินทร์ ม.2 วาปีปทุม 36

162 เด็กชาย ปราโมทย์    มุ่งร่วมกลาง ม.2 วาปีปทุม 36

163 เด็กหญิง ปายวดี    มูลกิตติ ม.2 วาปีปทุม 36

164 เด็กหญิง พฤกษา    ชาวไพร ม.2 วาปีปทุม 36

165 เด็กชาย รัฐธรรมนูญ    ปักกะสาน ม.2 วาปีปทุม 36

166 เด็กหญิง วริศรา    รินกระโทก ม.2 วาปีปทุม 36

167 เด็กชาย วัชรากร    อักษรพิมพ์ ม.2 วาปีปทุม 36

168 เด็กชาย สมชาย    โดเคน ม.2 วาปีปทุม 36

169 เด็กชาย สหชาติ    บุญรักษ์ ม.2 วาปีปทุม 36

170 เด็กหญิง สุภาภร    สอนนา ม.2 วาปีปทุม 36

171 เด็กหญิง สุภิสรัตน์    ธรรมโส ม.2 วาปีปทุม 36

172 เด็กหญิง อภิวรรณ    โยอาศรี ม.2 วาปีปทุม 36

173 เด็กหญิง กัลยาณี    แสงโทโพธ์ิ ม.2 วาปีปทุม 35

174 เด็กชาย โกมิน    ค าหนู ม.2 วาปีปทุม 35

175 เด็กหญิง จินดามณี    ศรีโสภา ม.2 วาปีปทุม 35

176 เด็กหญิง จีระนันท์    อัตเนย์ ม.2 วาปีปทุม 35

177 เด็กหญิง ชนิสรา    อภัยศรี ม.2 วาปีปทุม 35

178 เด็กหญิง ชุติมา    ค ามี ม.2 วาปีปทุม 35

179 เด็กหญิง ฐิตาภรณ์    บุญสิทธ์ิ ม.2 วาปีปทุม 35

180 เด็กชาย ณัฐวุฒิ    ปัญจะภักดี ม.2 วาปีปทุม 35

181 เด็กหญิง ธารารัตน์    หิตายะโส ม.2 วาปีปทุม 35

182 เด็กหญิง นพวรรณ    การค้า ม.2 วาปีปทุม 35

ช่ือ- สกุล



ล ำดับ ช้ัน โรงเรียน คะแนน รางวัล

183 เด็กชาย นเรศ    น้อยศรี ม.2 วาปีปทุม 35

184 เด็กหญิง นิธิพร    ชัยล้ินฟ้า ม.2 วาปีปทุม 35

185 เด็กหญิง เบ็ญทิวา    มะปะเม ม.2 วาปีปทุม 35

186 เด็กหญิง ประกายเพชร    พลยุง ม.2 วาปีปทุม 35

187 เด็กหญิง ศศิกานต์    สุคันธาพฤกษ์ ม.2 วาปีปทุม 35

188 เด็กหญิง สาวิตรี    ใหปะโท ม.2 วาปีปทุม 35

189 เด็กหญิง สุดารัตน์    รมเพ็ง ม.2 วาปีปทุม 35

190 เด็กหญิง กรวี    สุรินทรา ม.2 วาปีปทุม 34

191 เด็กชาย กฤษณะ    บุตรกาศ ม.2 วาปีปทุม 34

192 เด็กชาย ก้องเกียรติ    โคช่วย ม.2 วาปีปทุม 34

193 เด็กหญิง กัลยา    ปาปะกา ม.2 วาปีปทุม 34

194 เด็กหญิง ขนิษฐา    ภูอวด ม.2 วาปีปทุม 34

195 เด็กหญิง ขวัญจิรา    ดงตะใน ม.2 วาปีปทุม 34

196 เด็กหญิง จันจิรา    บุบผารัตน์ ม.2 วาปีปทุม 34

197 เด็กหญิง จุฑารัตน์    พ่ึงศรี ม.2 วาปีปทุม 34

198 เด็กหญิง ฉัตรชญา    ทิพฤาตรี ม.2 วาปีปทุม 34

199 เด็กหญิง ชลลดา    บัวรัตน์ ม.2 วาปีปทุม 34

200 เด็กชาย ณัฐกร    บุญสิทธ์ิ ม.2 วาปีปทุม 34

201 เด็กชาย ณัฐพงศ์    ผาค า ม.2 วาปีปทุม 34

202 เด็กชาย ตะวันฉาย    จันบัวลา ม.2 วาปีปทุม 34

203 เด็กชาย ทวีทรัพย์    ช่วยไชยศรี ม.2 วาปีปทุม 34

204 เด็กชาย ธนเดช    วาตรีบุญเรือง ม.2 วาปีปทุม 34

205 เด็กชาย นันทกร    ศรีน้อย ม.2 วาปีปทุม 34

206 เด็กหญิง น้ าค้าง    เล็กอรินทร์ ม.2 วาปีปทุม 34

207 เด็กหญิง ปรารถนา    ผลาผล ม.2 วาปีปทุม 34

208 เด็กชาย พงศ์พล    นิสยันท์ ม.2 วาปีปทุม 34

209 เด็กหญิง พชรพร    กองเพ็ง ม.2 วาปีปทุม 34

210 เด็กหญิง พัชราภรณ์    สระตังหมอง ม.2 วาปีปทุม 34

211 เด็กชาย อัจฉริยพงศ์    ค าสะอาด ม.2 วาปีปทุม 34

212 เด็กหญิง กชพรรณ    ชมสันเทียะ ม.2 วาปีปทุม 33

213 เด็กหญิง กมลวรรณ    ซาหลาบ ม.2 วาปีปทุม 33

ช่ือ- สกุล
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214 เด็กหญิง เกวริน    ค าทอง ม.2 วาปีปทุม 33

215 เด็กชาย เกียรติก้อง    โคช่วย ม.2 วาปีปทุม 33

216 เด็กชาย เจษฎ์บดินทร์    จันทวิมล ม.2 วาปีปทุม 33

217 เด็กหญิง ชนัสถ์นันท์    ศรีอ่อนหล้า ม.2 วาปีปทุม 33

218 เด็กหญิง ณัฐธญา    ปะบัวบาน ม.2 วาปีปทุม 33

219 เด็กหญิง ดาวฤทัย    สุภาดี ม.2 วาปีปทุม 33

220 เด็กหญิง ดาววิกา    ศรีกระทุ่ม ม.2 วาปีปทุม 33

221 เด็กชาย ธนธัช    ปินะถา ม.2 วาปีปทุม 33

222 เด็กชาย ปรเมษฐ์    เดชโคตร ม.2 วาปีปทุม 33

223 เด็กหญิง ปรวี    บะคะ ม.2 วาปีปทุม 33

224 เด็กหญิง ปริยา    บัวรัตน์ ม.2 วาปีปทุม 33

225 เด็กหญิง เปรมกมล    บูราณศรี ม.2 วาปีปทุม 33

226 เด็กหญิง พัชราพร    ถมปัด ม.2 วาปีปทุม 33

227 เด็กหญิง พัชราภา    ปัญญา ม.2 วาปีปทุม 33

228 เด็กหญิง พัสสรีพร    ประกายสี ม.2 วาปีปทุม 33

229 เด็กหญิง ภัทราวดี    กมลวราพิทักษ์ ม.2 วาปีปทุม 33

230 เด็กชาย ภาคภูมิ    บุตรกาศ ม.2 วาปีปทุม 33

231 เด็กหญิง มธุรส    สอนนอก ม.2 วาปีปทุม 33

232 เด็กหญิง มิลดา    บัวรัตน์ ม.2 วาปีปทุม 33

233 เด็กหญิง วรัชประภา    จันทร์พินิจ ม.2 วาปีปทุม 33

234 เด็กหญิง วรัญญา    ปทุมานนท์ ม.2 วาปีปทุม 33

235 เด็กชาย วิชญ์ภาส    แปลงมาลย์ ม.2 วาปีปทุม 33

236 เด็กหญิง วิชญาดา    จ้อยนุแสง ม.2 วาปีปทุม 33

237 เด็กหญิง ศศิธร    ชัยธานี ม.2 วาปีปทุม 33

238 เด็กชาย สกลพัฒน์    ศรีสุข ม.2 วาปีปทุม 33

239 เด็กชาย สิรวิชญ์    โยธามาตย์ ม.2 วาปีปทุม 33

240 เด็กหญิง สุชานันท์    สุวรรณพันธ์ ม.2 วาปีปทุม 33

241 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ    พืชสิงห์ ม.2 วาปีปทุม 33

242 เด็กชาย อิศวรักษ์    ยะถา ม.2 วาปีปทุม 33

243 เด็กชาย จักรพงษ์    มะธิเปนา ม.2 วาปีปทุม 32

244 เด็กหญิง ชนิสรา    นนทะ ม.2 วาปีปทุม 32

ช่ือ- สกุล
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245 เด็กหญิง ชลชนก    ปุจฉาธรรม ม.2 วาปีปทุม 32

246 เด็กชาย ชัชฤทธ์ิ    ทองพูล ม.2 วาปีปทุม 32

247 เด็กชาย ชัยสิทธ์ิ    ฤทธ์ิไธสง ม.2 วาปีปทุม 32

248 เด็กหญิง ณัฐธิญา    โพธิจักร ม.2 วาปีปทุม 32

249 เด็กชาย ปุณยวีร์    สวาศรี ม.2 วาปีปทุม 32

250 เด็กหญิง พรสวรรค์    บุตรศรีภูมิ ม.2 วาปีปทุม 32

251 เด็กหญิง พิริยะดา    ทะลุจิตร์ ม.2 วาปีปทุม 32

252 เด็กหญิง รังสินี    ราชพันแสน ม.2 วาปีปทุม 32

253 เด็กหญิง วรรณพา    ปะวิสุทธ์ิ ม.2 วาปีปทุม 32

254 เด็กหญิง วลาลี    ประวรรณภา ม.2 วาปีปทุม 32

255 เด็กหญิง สุภารัตน์    รอดสุโข ม.2 วาปีปทุม 32

256 เด็กหญิง อธุรดา    มาฤทธ์ิ ม.2 วาปีปทุม 32

257 เด็กชาย อัครชัย    แคนราษฎร ม.2 วาปีปทุม 32

258 เด็กหญิง ชลิตา  เสตะสิทธ์ิ ม.2 หัวเรือพิทยาคม 32

259 เด็กชาย จิรวัฒน์    ประมูลจะนัง ม.2 วาปีปทุม 31

260 เด็กชาย จิรัชชัย    พิจุลย์ ม.2 วาปีปทุม 31

261 เด็กหญิง ชนาภา    คุรุทานัง ม.2 วาปีปทุม 31

262 เด็กชาย ชัยมงคล    วังสาร ม.2 วาปีปทุม 31

263 เด็กหญิง ทิฆัมพร    เเคนมี ม.2 วาปีปทุม 31

264 เด็กหญิง ธิติสุดา    หลาบสีดา ม.2 วาปีปทุม 31

265 เด็กหญิง เบญธิทรา    ศิริเลิศ ม.2 วาปีปทุม 31

266 เด็กหญิง ประภัสรา    จันดาเรือง ม.2 วาปีปทุม 31

267 เด็กหญิง ปัญญาพร    บาริศรี ม.2 วาปีปทุม 31

268 เด็กชาย พงศกร    ชินชาด ม.2 วาปีปทุม 31

269 เด็กชาย พิษณุวัชร์    หงส์วิไล ม.2 วาปีปทุม 31

270 เด็กชาย ภูริภัทร    พิมขวัญ ม.2 วาปีปทุม 31

271 เด็กหญิง รวินท์    หารศรีภูมิ ม.2 วาปีปทุม 31

272 เด็กหญิง วลิตา    โคหาจักร์ ม.2 วาปีปทุม 31

273 เด็กชาย ศตวรรษ    พลพิทักษ์ ม.2 วาปีปทุม 31

274 เด็กหญิง สุธิดา    ปาปะโข ม.2 วาปีปทุม 31

275 เด็กหญิง สุพัตรา    โพธ์ินอก ม.2 วาปีปทุม 31

ช่ือ- สกุล
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276 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ    อัปมะโต ม.2 วาปีปทุม 31

277 เด็กหญิง อารีรัตน์    ศิริเล้ียง ม.2 วาปีปทุม 31

278 เด็กชาย เกรียงสิทธ์ิ    วันจงค า ม.2 วาปีปทุม 30

279 เด็กหญิง ชัชชญาภา    ปัจจัย ม.2 วาปีปทุม 30

280 เด็กหญิง ธมลวรรณ    ปฏิตัง ม.2 วาปีปทุม 30

281 เด็กหญิง ปวีณา    คงสัตย์ ม.2 วาปีปทุม 30

282 เด็กหญิง สุมารินทร์    สมสวัสด์ิ ม.2 วาปีปทุม 30

283 เด็กหญิง อติกานต์    พัตรพักตร์ ม.2 วาปีปทุม 30

284 เด็กชาย จิรายุส  ไชยวงษา ม.2 เสือโก้กวิทยาสรรค์ 30

285 เด็กหญิง จิณณรัตน์  พัฒอ าพันธ์ ม.2 วาปีปทุม 30

286 เด็กหญิง กัญญานิษฐ์    เพชรอาวุธ ม.2 วาปีปทุม 29

287 เด็กหญิง ชลธิชา    แก้วธานี ม.2 วาปีปทุม 29

288 เด็กหญิง ปฏิญญา    คณะศรี ม.2 วาปีปทุม 29

289 เด็กชาย ปรีชาพล    ปะเภโส ม.2 วาปีปทุม 29

290 เด็กหญิง ปานตะวัน    มัชปาโต ม.2 วาปีปทุม 29

291 เด็กหญิง ปิยวรรณ    ทาทิพย์ ม.2 วาปีปทุม 29

292 เด็กชาย พลพล    ปะกิลาพัง ม.2 วาปีปทุม 29

293 เด็กชาย ภูตะวัน    ประวันเณย์ ม.2 วาปีปทุม 29

294 เด็กหญิง ยุพารัตน์    เปล่ียนรัมย์ ม.2 วาปีปทุม 29

295 เด็กหญิง รัตนภรณ์    มูลต้น ม.2 วาปีปทุม 29

296 เด็กหญิง ศศิมณฑา    ปุรินัน ม.2 วาปีปทุม 29

297 เด็กหญิง สิรีธร    จันทิชัย ม.2 วาปีปทุม 29

298 เด็กชาย อัษฎาวุธ    มาดาโต ม.2 วาปีปทุม 29

299 เด็กหญิง กรรณิการ์    โพธ์ิไทร ม.2 วาปีปทุม 28

300 เด็กชาย กฤษนัย    สกุลแก้ว ม.2 วาปีปทุม 28

301 เด็กชาย จิรายุวัฒน์    กางโหลน ม.2 วาปีปทุม 28

302 เด็กชาย เจตน์สฤษฎ์ิ    แก้วแผ่ว ม.2 วาปีปทุม 28

303 เด็กชาย ชวิศ    แก้วสังข์ ม.2 วาปีปทุม 28

304 เด็กชาย ทรงพล    ค าภา ม.2 วาปีปทุม 28

305 เด็กชาย นพัตธร    วงศ์ภูธร ม.2 วาปีปทุม 28

306 เด็กหญิง นภัสสร    ทับสุวรรณ ม.2 วาปีปทุม 28

ช่ือ- สกุล



ล ำดับ ช้ัน โรงเรียน คะแนน รางวัล

307 เด็กชาย พัชรพร    ศรีกลับ ม.2 วาปีปทุม 28

308 เด็กหญิง เพ็ญณภัทร    พรรณาภพ ม.2 วาปีปทุม 28

309 เด็กชาย ภูเบศร์    ภูถาวร ม.2 วาปีปทุม 28

310 เด็กหญิง โยษิตา    พันธา ม.2 วาปีปทุม 28

311 เด็กหญิง รัชฎาภรณ์    พิมชาด ม.2 วาปีปทุม 28

312 เด็กหญิง วราภรณ์    อินธิพัน ม.2 วาปีปทุม 28

313 เด็กหญิง อภิสมัย    บุตรศรีภูมิ ม.2 วาปีปทุม 28

314 เด็กหญิง อินทิรา    เทพวงค์ ม.2 วาปีปทุม 28

315 เด็กหญิง กาญจนาพร    ท่อนแก้ว ม.2 วาปีปทุม 27

316 เด็กชาย จักรินทร์    ประกิระโส ม.2 วาปีปทุม 27

317 เด็กหญิง ชลธิชา    ทัดไทย ม.2 วาปีปทุม 27

318 เด็กชาย ณรงค์กร    มูลอุดม ม.2 วาปีปทุม 27

319 เด็กชาย ภัทรพร    นุพัฒน์ ม.2 วาปีปทุม 27

320 เด็กชาย ภูวริศว์    ยาโพนทัน ม.2 วาปีปทุม 27

321 เด็กชาย วิชญะ    ปะกิสังข์ ม.2 วาปีปทุม 27

322 เด็กหญิง ศุภกาญจน์    วานิชชัง ม.2 วาปีปทุม 27

323 เด็กชาย สิทธิพงษ์    บุญเรือง ม.2 วาปีปทุม 27

324 เด็กหญิง อรอุมา    แพงจ าปา ม.2 วาปีปทุม 27

325 เด็กหญิง อลิสา    พันชาด ม.2 วาปีปทุม 27

326 เด็กชาย ศุภิสรา  จันทะศิลป์ ม.2 วาปีปทุม 27

327 เด็กหญิง กัลยารัตน์    จันดีกระยอม ม.2 วาปีปทุม 26

328 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ    ชัยเฉลิม ม.2 วาปีปทุม 26

329 เด็กหญิง ชนิดา    เกิดเกตุ ม.2 วาปีปทุม 26

330 เด็กชาย ชิดชนก    ปกป้อง ม.2 วาปีปทุม 26

331 เด็กหญิง ชุติกาญจน์    ทองมี ม.2 วาปีปทุม 26

332 เด็กชาย ณพพงษ์    ปัดสี ม.2 วาปีปทุม 26

333 เด็กหญิง ณัฐวดี    แคนสี ม.2 วาปีปทุม 26

334 เด็กหญิง ดวงกมล    ทองสาย ม.2 วาปีปทุม 26

335 เด็กชาย ธีรพัทร    ปะวันเตา ม.2 วาปีปทุม 26

336 เด็กหญิง ปทิตตา    แสนสิน ม.2 วาปีปทุม 26

337 เด็กหญิง ปภัสรา    น้อยกัญญา ม.2 วาปีปทุม 26

ช่ือ- สกุล
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338 เด็กหญิง ประดับเดือน    ทาหาร ม.2 วาปีปทุม 26

339 เด็กหญิง ประภัสสร    ลาดมี ม.2 วาปีปทุม 26

340 เด็กชาย ปิติภูมินทร์    วงษา ม.2 วาปีปทุม 26

341 เด็กชาย พงษกร    วรรณะวาโค ม.2 วาปีปทุม 26

342 เด็กชาย พณิชพงษ์    ปะนะภูเต ม.2 วาปีปทุม 26

343 เด็กหญิง พัชราภา    บุญศรี ม.2 วาปีปทุม 26

344 เด็กชาย ภานุวัฒน์    สาโสก ม.2 วาปีปทุม 26

345 เด็กชาย วัชรากร    ดงขันตี ม.2 วาปีปทุม 26

346 เด็กชาย วีรวัฒน์    รัชบัวชุม ม.2 วาปีปทุม 26

347 เด็กชาย อภิวิชญ์    ภูญาดาว ม.2 วาปีปทุม 26

348 เด็กหญิง อริสรา    รังมาตย์ ม.2 วาปีปทุม 26

349 เด็กหญิง เบญจพร  ม.2 วาปีปทุม 26

350 เด็กหญิง กมลชนก    ปะติตังโข ม.2 วาปีปทุม 25

351 เด็กหญิง กัญจน์ชญา    คลังดงเค็ง ม.2 วาปีปทุม 25

352 เด็กหญิง เจียรนัย    ทองดี ม.2 วาปีปทุม 25

353 เด็กชาย ฐิติพงศ์    ปองไป ม.2 วาปีปทุม 25

354 เด็กหญิง ณัฐชา    ปะบัวบาน ม.2 วาปีปทุม 25

355 เด็กหญิง นริศรา    ชินเพ็ง ม.2 วาปีปทุม 25

356 เด็กหญิง พรชิตา    ติสนธิ ม.2 วาปีปทุม 25

357 เด็กหญิง ศศินิภา    แจ่มใส ม.2 วาปีปทุม 25

358 เด็กหญิง อารยา    วิเศษศรี ม.2 วาปีปทุม 25

359 เด็กชาย สิรวิชญ์   ปะวะโข ม.2 วาปีปทุม 25

360 เด็กชาย ศศิธร  ดอนละภา ม.2 วาปีปทุม 25

361 เด็กชาย ตระกูลไชย    ไชยรักษ์ ม.2 วาปีปทุม 24

362 เด็กหญิง ทักษอร    พาลเหนือ ม.2 วาปีปทุม 24

363 เด็กชาย ทิวากร    อุทัยแพน ม.2 วาปีปทุม 24

364 เด็กหญิง นันท์ธิดา    ปาสาจะ ม.2 วาปีปทุม 24

365 เด็กหญิง เนตรชนก    แก้ววัง ม.2 วาปีปทุม 24

366 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ    งามดี ม.2 วาปีปทุม 24

367 เด็กชาย ปารเมศ    ปาสานะตา ม.2 วาปีปทุม 24

368 เด็กหญิง พรพิมล    ธรรมษา ม.2 วาปีปทุม 24

ช่ือ- สกุล
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369 เด็กหญิง ภาวิตา    ปักกะมานัง ม.2 วาปีปทุม 24

370 เด็กหญิง ภูษิตา    สีหาบุดโต ม.2 วาปีปทุม 24

371 เด็กชาย มงคล    สืบสุนทร ม.2 วาปีปทุม 24

372 เด็กชาย ยุทธชัย    นนทะภา ม.2 วาปีปทุม 24

373 เด็กหญิง วรัญญา    จันดี ม.2 วาปีปทุม 24

374 เด็กชาย วิทวัฒน์    ปะมา ม.2 วาปีปทุม 24

375 เด็กหญิง อรนลิน    อาทิตย์ต้ัง ม.2 วาปีปทุม 24

376 เด็กหญิง อัมรา    ค าภูผา ม.2 วาปีปทุม 24

377 เด็กชาย จักรพงษ์    โยวะ ม.2 วาปีปทุม 23

378 เด็กหญิง ทิตยา    วงศ์ปุ๋ย ม.2 วาปีปทุม 23

379 เด็กหญิง พิมพ์มาดา    แก้วสิงห์ ม.2 วาปีปทุม 23

380 เด็กชาย ภูมเรศ    ปังกัง ม.2 วาปีปทุม 23

381 เด็กหญิง สุชานันท์    ชัยปราบ ม.2 วาปีปทุม 23

382 เด็กหญิง สุภัชชา    ถาวรรัมย์ ม.2 วาปีปทุม 23

383 เด็กหญิง อัจฉรา    ปองไป ม.2 วาปีปทุม 23

384 เด็กชาย กิตติพงษ์    โยวะ ม.2 วาปีปทุม 22

385 เด็กหญิง พรสุดา    บุบผา ม.2 วาปีปทุม 22

386 เด็กหญิง มนัสชนก    แสงเนตร ม.2 วาปีปทุม 22

387 เด็กชาย วสุกฤต    ประจุดทะศรี ม.2 วาปีปทุม 22

388 เด็กชาย สิทธิชัย    อุปมัย ม.2 วาปีปทุม 22

389 เด็กชาย สุวิทย์    มูลอ าคา ม.2 วาปีปทุม 22

390 เด็กชาย พิมพ์พิไล  สมวงษ์ ม.2 วาปีปทุม 22

391 เด็กชาย สรายุทธ    บุญใหม่ ม.2 วาปีปทุม 21

392 เด็กชาย อนุมัติ    มูลตะกร ม.2 วาปีปทุม 21

393 เด็กชาย เฉลิมชัย  ปาสาบุตร ม.2 วาปีปทุม 21

394 เด็กหญิง สุดธิดา  ปะกาเวสัง ม.2 วาปีปทุม 21

395 เด็กชาย ชญานนท์    แนวก าพล ม.2 วาปีปทุม 20

396 เด็กชาย ชญานนท์    อุปะกัง ม.2 วาปีปทุม 20

397 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา    ซุ่นขวาน ม.2 วาปีปทุม 20

398 เด็กชาย ปิยวชิรวีร์    เอกศิริ ม.2 วาปีปทุม 20

399 เด็กหญิง ปิยะพร    สมภูมิ ม.2 วาปีปทุม 20
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400 เด็กชาย ภาณุพงศ์    แสงโทโพ ม.2 วาปีปทุม 20

401 เด็กชาย อนุชา    จันทอุตสา ม.2 วาปีปทุม 20

402 เด็กชาย กฤษณ์    พงษ์สวรรค์ ม.2 วาปีปทุม 19

403 เด็กชาย จิรวัฒน์    ชาวเกวียน ม.2 วาปีปทุม 19

404 เด็กหญิง ชาลิสา    ริมมหา ม.2 วาปีปทุม 19

405 เด็กชาย ธีรพล    มัดถาปะตัง ม.2 วาปีปทุม 19

406 เด็กชาย ภากร    ปัจจัย ม.2 วาปีปทุม 19

407 เด็กชาย วงศธร    โสวรรณี ม.2 วาปีปทุม 19

408 เด็กชาย อณภัทร    สุชัยสิทธ์ิ ม.2 วาปีปทุม 19

409 เด็กชาย จิรายุทธ    กางโหลน ม.2 วาปีปทุม 18

410 เด็กหญิง ชัญญานุช    ปะวันเด ม.2 วาปีปทุม 18

411 เด็กชาย บารมี    ราชแสง ม.2 วาปีปทุม 18

412 เด็กหญิง ประภาพรรณ    ชัยบุรี ม.2 วาปีปทุม 18

413 เด็กชาย พงศ์พิสุทธ์ิ    คงแสนแก้ว ม.2 วาปีปทุม 18

414 เด็กชาย ศรัณยู    สุปะเท ม.2 วาปีปทุม 18

415 เด็กชาย อรรถวิทย์    นาราษฏร์ ม.2 วาปีปทุม 18

416 เด็กหญิง ขวัญฤดี    จันทับ ม.2 วาปีปทุม 17

417 เด็กหญิง ฉัตรพร    สีแวงเขตร์ ม.2 วาปีปทุม 17

418 เด็กชาย กรดนัย    จันทศร ม.2 วาปีปทุม 16

419 เด็กชาย ปรเมศร์    ป้อมปาปัง ม.2 วาปีปทุม 16

420 เด็กชาย วชิรากร    ปะกินังเต ม.2 วาปีปทุม 16

421 เด็กชาย อัษฎาวุธ    บุญเล้ียง ม.2 วาปีปทุม 16

422 เด็กชาย อาชาไนย    วรโชติ ม.2 วาปีปทุม 15

423 เด็กชาย เธียรทัต    เวโสวา ม.2 วาปีปทุม 14

424 เด็กชาย นิติรัฐ    ชุมมุง ม.2 วาปีปทุม 14

425 เด็กหญิง เปรมกมล    ปาปะขา ม.2 วาปีปทุม 14

426 เด็กชาย ธีรภัทร    ดงปะขา ม.2 วาปีปทุม 12

427 เด็กชาย ชาคริต    กางโสภา ม.2 วาปีปทุม 11

428 เด็กหญิง กฤษณา    ประทุมแสง ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

429 เด็กชาย กฤษวัฒน์    ประวันจะ ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

430 เด็กหญิง กัญญาพร    พันชมภู ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ
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431 เด็กหญิง กัณทิมา    สารจิต ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

432 เด็กชาย กิตติพงษ์    วงภูธร ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

433 เด็กหญิง กิติยากร    ปะโสทานัง ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

434 เด็กหญิง กุลปรียา    สีวันดี ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

435 เด็กหญิง ขิมเงิน    ศิริพรทุม ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

436 เด็กหญิง จุฑามณี    ค าด า ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

437 เด็กหญิง เจนจิรา    จันโทสุทธ์ิ ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

438 เด็กหญิง ชฎาพร    ทองจันทร์ ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

439 เด็กหญิง ชลธิชา    ปะนัดตะเน ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

440 เด็กชาย ชัชพล    เดชศิริ ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

441 เด็กหญิง ชาลิสา    ค าจันดี ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

442 เด็กหญิง ชาลิสา    ปะมังคะสัง ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

443 เด็กหญิง ญัฐวดี    ภูดวงจตร์ ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

444 เด็กชาย ณภัทร    ปสาทรัตน์ ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

445 เด็กหญิง ณัฐณิชา    จันทอุตสา ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

446 เด็กหญิง ณัฐนันท์    ค าสอนพันธ์ ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

447 เด็กหญิง ณัฐสุดา    ปัดไชยโย ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

448 เด็กหญิง ณิชารีย์    กุลโพนเมือง ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

449 เด็กชาย ต่อตระกูล    ชินชาด ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

450 เด็กชาย เทพประทาน    ศรีหามาตย์ ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

451 เด็กชาย ธนโชค    บุญละคร ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

452 เด็กชาย ธนวัฒน์    ปาระจูม ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

453 เด็กหญิง ธนิดา    ประจิมทิศ ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

454 เด็กหญิง ธิดารัตน์    ลีนาค ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

455 เด็กหญิง ธิติมา    หลักค าพันธ์ ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

456 เด็กชาย นวพล    สิงห์ค า ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

457 เด็กหญิง นันทการณ์    มุ่งแฝงกลาง ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

458 เด็กชาย นายโยนาธาน    เลออน โคลส ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

459 เด็กชาย นิติกร    ซอนดอก ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

460 เด็กชาย นิติภูมิ    พวงจ าปี ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

461 เด็กชาย บุริศร์    อินทะรักษ์ ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ
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462 เด็กหญิง บุษมาศ    วันบัวแดง ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

463 เด็กหญิง ประกายมาศ    ธิตาแสง ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

464 เด็กหญิง ปัญชิตา    ยางเครือ ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

465 เด็กหญิง ปัณฑา    ไซรลบ ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

466 เด็กหญิง ปุณฑริกา    อันทรินทร์ ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

467 เด็กชาย พชรพงศ์    มงคลศรี ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

468 เด็กหญิง พรธิชา    โยธมาตร ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

469 เด็กชาย พลวิวัฒน์    บุตสีสมบูรณ์ ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

470 เด็กชาย พลากร    มีวิธี ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

471 เด็กหญิง พัชรีย์ภรณ์    สอนวงษ์ ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

472 เด็กหญิง พินยดา    ทิพพิชัย ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

473 เด็กชาย ไพทูรย์    ทิศมนตรี ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

474 เด็กชาย ฟ้าชาติ    อัปมะโน ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

475 เด็กหญิง ภัคจิรา    จันทิชัย ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

476 เด็กชาย ภัทรพันธ์    เพ่ิงจันดา ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

477 เด็กชาย ภูธเนศ    พวงศรี ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

478 เด็กชาย ภูมิพิทักษ์    ส่อนราช ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

479 เด็กชาย ภูวดล    ชูไทย ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

480 เด็กชาย ระพีพัฒน์    จ าปางาม ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

481 เด็กชาย ระพีภัทร    บุตรมะ ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

482 เด็กหญิง รัศมี    สีชะนะ ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

483 เด็กหญิง ลลิลสิริ    ปิดสายะตัง ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

484 เด็กหญิง วรรณิสา    ศรีสมศักด์ิ ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

485 เด็กชาย วัชรินทร์    สืบส าราญ ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

486 เด็กชาย วันชัย    อินสุวรรณ์ ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

487 เด็กชาย วายุ    ประสังติโย ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

488 เด็กหญิง วิชญาพร    นิมาลา ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

489 เด็กหญิง วิชุดา    จ าปาหอม ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

490 เด็กชาย ศิรินทร์    ศรีณรงค์ ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

491 เด็กหญิง ศิรินพร    สิงธิมาตย์ ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ
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492 เด็กชาย สมิทธิพล    โพธิวงษ์ ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

493 เด็กหญิง สุชาวดี    จงจิตต์ ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

494 เด็กหญิง สุทราศิณี    ม่วงท า ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

495 เด็กหญิง หฤทัย    อุดมเมฆ ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

496 เด็กหญิง อณัฐชา    ชาวบ้านใน ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

497 เด็กชาย อนุภัทร    เสนาโนฤทธ์ิ ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

498 เด็กหญิง อภิญญา    ภูแก้ว ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

499 เด็กหญิง อรณี    สุนทวงศ์ ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

500 เด็กชาย อรรถเดช    ดุรงค์พันธ์ุ ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

501 เด็กชาย อลงกรณ์    นะคะจัด ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

502 เด็กชาย อัครพล    ฉัตรศรี ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

503 เด็กหญิง อัจจิมา    เลาป้อมวาปี ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

504 เด็กชาย อัสนี    ปทุมข า ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

505 เด็กชาย กมลชนก  ปะติตังโข ม.2 วาปีปทุม ขาดสอบ

ช่ือ- สกุล


























































































