
ท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ- สกุล ระดับช้ัน โรงเรียน คะแนน รำงวัล

1 เด็กหญิง ศศิพรรณ เอ่ียมแบน ม.2 ร้อยเอ็ดวิทยำลัย 62 ชนะเลิศ

2 เด็กหญิง รชยำ ครองศรัทธำ ม.2 ร้อยเอ็ดวิทยำลัย 61 รองชนะเลิศอันดับ 1

3 เด็กชำย พัสกร    แซ่เตีย ม.2 วำปีปทุม 59 รองชนะเลิศอันดับ 2

4 เด็กหญิง ณิชำภัทร    ประเสริฐโส ม.2 วำปีปทุม 56

5 เด็กชำย สิรวิชญ์    ศรีมหำพรหม ม.2 วำปีปทุม 55

6 เด็กหญิง ปนัสยำ  ปุ้กหม่ืนไวย์ ม.2 ร้อยเอ็ดวิทยำลัย 55

7 เด็กหญิง ยมลภัทร จีนภักดี ม.2 ร้อยเอ็ดวิทยำลัย 54

8 เด็กหญิง ชลลดำ จตุเทน ม.2 ร้อยเอ็ดวิทยำลัย 53

9 เด็กหญิง กัลยกร    ทอนมำตย์ ม.2 วำปีปทุม 52

10 เด็กชำย วรำยุส  สีคำม ม.2 หนองโพธ์ิวิทยำคม 52

11 เด็กหญิง พิชญำนันท์   ช่ืนแสง ม.2 พระกุมำร 52

12 เด็กหญิง กมลชนก    มำนิมนต์ ม.2 วำปีปทุม 51

13 เด็กชำย ชนะชล    ภูตเขต ม.2 วำปีปทุม 51

14 เด็กหญิง ดำกำนดำ    ศุภกำรนิมิต ม.2 วำปีปทุม 51

15 เด็กชำย พงศกร    พงษ์สมศักด์ิ ม.2 วำปีปทุม 51

16 เด็กหญิง พรชิตำ    พันสี ม.2 วำปีปทุม 50

17 เด็กชำย ชนำธิป    แคนลำ ม.2 วำปีปทุม 49

18 เด็กชำย เดชำวัต    ศรีสุข ม.2 วำปีปทุม 49

19 เด็กชำย ศุภกรณ์    จันทร์ศรี ม.2 วำปีปทุม 49

20 เด็กหญิง สุพรรษำ    ทีโพธ์ิหำด ม.2 วำปีปทุม 49

21 เด็กหญิง กมลวรรณ    ประทุมค ำ ม.2 วำปีปทุม 48

22 เด็กหญิง กุศลสิริ    คงแสนค ำ ม.2 วำปีปทุม 48

23 เด็กชำย จิรำยุ จ ำปำ ม.2 บ้ำนนำฝำย 48

24 เด็กหญิง ณัฐฌำ    โพธ์ิแกะ ม.2 วำปีปทุม 48

25 เด็กชำย ตะวัน    พลค ำมำก ม.2 วำปีปทุม 48

ประกาศการสอบแข่งขันสังคมศึกษาและความรู้ท่ัวไประดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

คร้ังท่ี 5 ประจ าปีการศึกษา 2562  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   โรงเรียนวาปีปทุม
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26 เด็กชำย ภูรินทร์    ปวงอูป ม.2 วำปีปทุม 48

27 เด็กชำย เมธิชัย    ลำมะให ม.2 วำปีปทุม 48

28 เด็กชำย อรรคพล    เส่ียงบุญ ม.2 วำปีปทุม 48

29 เด็กชำย กีรติ    ทำสีแก้ว ม.2 วำปีปทุม 47

30 เด็กชำย ฐปนัท    พลกุล ม.2 วำปีปทุม 47

31 เด็กหญิง ณัฏฐวรรณ    วรรณะบุตร ม.2 วำปีปทุม 47

32 เด็กหญิง นภำวี    ภัทรำบุญญำกุล ม.2 วำปีปทุม 47

33 เด็กหญิง กัญญำนัฐ ปักโกติโย ม.2 บ้ำนนำฝำย 46

34 เด็กหญิง ประดิภำ    ลำโพธ์ิ ม.2 วำปีปทุม 46

35 เด็กหญิง ปุณยำพร    มูลบุญ ม.2 วำปีปทุม 46

36 เด็กหญิง พิริสำ    บุตรวิชำ ม.2 วำปีปทุม 46

37 เด็กหญิง สุดำรัตน์    ปักกะทำนัง ม.2 วำปีปทุม 46

38 เด็กหญิง รภัสสำ  คงทวีกุล ม.2 พระกุมำรศึกษำ 46

39 เด็กหญิง กัญวรำ    หิตำยะ ม.2 วำปีปทุม 45

40 เด็กหญิง ชนัญชิดำ    รินทะลึก ม.2 วำปีปทุม 45

41 เด็กหญิง ณัฐณิชำ    ปะมำ ม.2 วำปีปทุม 45

42 เด็กหญิง นภรัตน์    สุ่มทรัพย์ ม.2 วำปีปทุม 45

43 เด็กชำย เนติพงศ์    ฆำรสว่ำง ม.2 วำปีปทุม 45

44 เด็กชำย ปิยวัฒน์    สุวรรณะ ม.2 วำปีปทุม 45

45 เด็กชำย พงศภัค    นำมสมบูรณ์ ม.2 วำปีปทุม 45

46 เด็กชำย ภูริณัฐ    วันดี ม.2 วำปีปทุม 45

47 เด็กชำย วิกรม    สมัคร ม.2 วำปีปทุม 45

48 เด็กหญิง อรวรรณ    วิสูงเร ม.2 วำปีปทุม 45

49 เด็กหญิง เจตน์สฤษฎ์ิ    ค ำหลวง ม.2 พระกุมำร 45

50 เด็กหญิง กชพรรณ    บัณฑิตเสน ม.2 วำปีปทุม 44

51 เด็กชำย คณำธิป    ออกแม้น ม.2 วำปีปทุม 44

52 เด็กหญิง ญดำ    นนตะสี ม.2 วำปีปทุม 44

53 เด็กหญิง ทิพำวรรณ    สุปติ ม.2 วำปีปทุม 44



ท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ- สกุล ระดับช้ัน โรงเรียน คะแนน รำงวัล

54 เด็กหญิง นภัสสร    ค ำกองแก้ว ม.2 วำปีปทุม 44

55 เด็กชำย ปรัชญำ    โยธะรำช ม.2 วำปีปทุม 44

56 เด็กหญิง ปิยำภรณ์    โภคำแสง ม.2 วำปีปทุม 44

57 เด็กหญิง มัณฑนำ    จันวงษำ ม.2 วำปีปทุม 44

58 เด็กหญิง วนิสำ    ปะริเตสัง ม.2 วำปีปทุม 44

59 เด็กหญิง อำรยำ    เอกศิริ ม.2 วำปีปทุม 44

60 เด็กชำย อิสรภำพ    พิลำวุฒิ ม.2 วำปีปทุม 44

61 เด็กหญิง ขนิษฐำ  อะนะโน ม.2 หนองโพธ์ิวิทยำคม 44

62 เด็กชำย กฤษณ์    ค ำผำ ม.2 วำปีปทุม 43

63 เด็กชำย คณิศร    ศรีวรรณะ ม.2 วำปีปทุม 43

64 เด็กหญิง จุรัญรัตน์    โพธ์ิดี ม.2 วำปีปทุม 43

65 เด็กหญิง ชนันท์ณัฐ    สัตตรัตน ำพร ม.2 วำปีปทุม 43

66 เด็กหญิง ชนำกำนต์    คุ้มเนตร ม.2 วำปีปทุม 43

67 เด็กหญิง ชลธิชำ    ดงตะวัน ม.2 วำปีปทุม 43

68 เด็กหญิง ฐิติรัตน์    ศิริมนตรี ม.2 วำปีปทุม 43

69 เด็กหญิง ณิชกำนต์    อินทร์กำนอน ม.2 วำปีปทุม 43

70 เด็กชำย ทีปกร    โนดไธสง ม.2 วำปีปทุม 43

71 เด็กชำย ปัณณทัต    ชัยธำนี ม.2 วำปีปทุม 43

72 เด็กชำย พงศ์พิสิฏฐ์    ประทุมข ำ ม.2 วำปีปทุม 43

73 เด็กหญิง พรชิตำ    บำลโส ม.2 วำปีปทุม 43

74 เด็กชำย ภูมิรพี    สุธีดวงสมร ม.2 วำปีปทุม 43

75 เด็กชำย สุกฤษ    อำรีป้อม ม.2 วำปีปทุม 43

76 เด็กหญิง สุกัญญำ    แสนบุดดำ ม.2 วำปีปทุม 43

77 เด็กหญิง อนัญญำ    มะธิปิไข ม.2 วำปีปทุม 43

78 เด็กหญิง กวินธิดำ    จันดี ม.2 วำปีปทุม 42

79 เด็กหญิง เกศกนก    ค ำสะไมล์ ม.2 วำปีปทุม 42

80 เด็กชำย จิตรภณ    ประทุมข ำ ม.2 วำปีปทุม 42

81 เด็กชำย จิรภัทร    ธีรภักด์ิสวัสด์ิ ม.2 วำปีปทุม 42
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82 เด็กหญิง จิรัฐติกำล    ปำปะกะ ม.2 วำปีปทุม 42

83 เด็กชำย ชัยวัฒน์    สุจจชำรี ม.2 วำปีปทุม 42

84 เด็กหญิง นิทรำกร    กองแก้ว ม.2 วำปีปทุม 42

85 เด็กหญิง ปัณฑิตำ    ตะนัยศรี ม.2 วำปีปทุม 42

86 เด็กชำย ไพโรจน์    บุญโรจน์ ม.2 วำปีปทุม 42

87 เด็กชำย ภูผำ    สุปะโค ม.2 วำปีปทุม 42

88 เด็กหญิง มีนลดำ    ประทุมทอง ม.2 วำปีปทุม 42

89 เด็กหญิง วรนงค์    ปัตโต ม.2 วำปีปทุม 42

90 เด็กหญิง วรำงคนำง    พิมพ์พันธ์ุ ม.2 วำปีปทุม 42

91 เด็กหญิง สรินยำ    บำริศรี ม.2 วำปีปทุม 42

92 เด็กหญิง สุชำวดี    ฉัตรศรี ม.2 วำปีปทุม 42

93 เด็กหญิง คริษฐำ   ย่ีสำรพัฒน์ ม.2 พระกุมำร 42

94 เด็กหญิง จิรำวรรณ    ดีนอก ม.2 วำปีปทุม 41

95 เด็กหญิง จุฑำทิพย์    ปองไป ม.2 วำปีปทุม 41

96 เด็กหญิง ณัฐสุดำ    ปะภำวะเต ม.2 วำปีปทุม 41

97 เด็กหญิง ดำวเด่น    แซ่เปีย ม.2 วำปีปทุม 41

98 เด็กชำย แทนคุณ    เนำวรัตน์ ม.2 วำปีปทุม 41

99 เด็กชำย ธนกร    จันหนองหว้ำ ม.2 วำปีปทุม 41

100 เด็กชำย ธนวัฒน์    ศรีหำมำร ม.2 วำปีปทุม 41

101 เด็กหญิง ธีรำพร    ยำนู ม.2 วำปีปทุม 41

102 เด็กหญิง ปรำณปรียำ    แคนสำ ม.2 วำปีปทุม 41

103 เด็กหญิง พิพรรธน์    ปัตตำยะโส ม.2 วำปีปทุม 41

104 เด็กชำย ภำณุพงศ์    ปำงวิภำศ ม.2 วำปีปทุม 41

105 เด็กหญิง วรรนิษำ    ประพำน ม.2 วำปีปทุม 41

106 เด็กชำย วันจักรี    พะโยโค ม.2 วำปีปทุม 41

107 เด็กหญิง ศศิวรรณ    วุฒิสำรคุณ ม.2 วำปีปทุม 41

108 เด็กหญิง สิริญำกร    สุพัฒน์มงคล ม.2 วำปีปทุม 41

109 เด็กชำย สิริภูมิ    สุพะก ำ ม.2 วำปีปทุม 41



ท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ- สกุล ระดับช้ัน โรงเรียน คะแนน รำงวัล

110 เด็กหญิง สุดำรัตน์    เหลำพล ม.2 วำปีปทุม 41

111 เด็กหญิง สุนันทำ    สิงสี ม.2 วำปีปทุม 41

112 เด็กหญิง สุรัสวดี    ปองไป ม.2 วำปีปทุม 41

113 เด็กชำย อภิวัฒน์    ชำวประสำ ม.2 วำปีปทุม 41

114 เด็กหญิง ชวัลญำ  จันทร์หอม ม.2 หนองโพธ์ิวิทยำคม 41

115 เด็กหญิง กัญญำณัฐ    ปิดตำนะ ม.2 วำปีปทุม 40

116 เด็กหญิง กำนต์พิชชำ    ไกรสี ม.2 วำปีปทุม 40

117 เด็กหญิง จิดำภำ    ปะโยธิน ม.2 วำปีปทุม 40

118 เด็กหญิง จิรนันท์    จำรุวงศ์ ม.2 วำปีปทุม 40

119 เด็กหญิง ชนิศำ    นำหนองตูม ม.2 วำปีปทุม 40

120 เด็กหญิง ชุติกำญจน์    สุภำพันธ์ ม.2 วำปีปทุม 40

121 เด็กหญิง ณัชชำ    แตงอ่อน ม.2 วำปีปทุม 40

122 เด็กชำย ธนวิชญ์    นำมสนิท ม.2 วำปีปทุม 40

123 เด็กชำย ธวัชชัย    ลำวัลย์ ม.2 วำปีปทุม 40

124 เด็กหญิง บัณฑิตำ    สีอัคฮำต ม.2 วำปีปทุม 40

125 เด็กชำย ปรเมศร์     บุญเกิด ม.2 วำปีปทุม 40

126 เด็กหญิง ปิยะวรรณ    ปะกินังเต ม.2 วำปีปทุม 40

127 เด็กหญิง พิมพ์ภิชำ    แก้วอนันต์ ม.2 วำปีปทุม 40

128 เด็กหญิง แพรวำ    นำมมงคล ม.2 วำปีปทุม 40

129 เด็กชำย รัฐภูมิ    สังฆบุรินทร์ ม.2 วำปีปทุม 40

130 เด็กหญิง รุ่งอรุณ    ปัดตำปัดโต ม.2 วำปีปทุม 40

131 เด็กชำย วรรณชำติ    เฮียงเฮ่ีย ม.2 วำปีปทุม 40

132 เด็กชำย ศุภจิตร    บุญโรจน์ ม.2 วำปีปทุม 40

133 เด็กหญิง สุจินดำ    ค ำสมัย ม.2 วำปีปทุม 40

134 เด็กหญิง สุชำนรี    นำมศรี ม.2 วำปีปทุม 40

135 เด็กหญิง สุพิชญำ    อินทลี ม.2 วำปีปทุม 40

136 เด็กหญิง หทัยชนก    ภูวงค์ ม.2 วำปีปทุม 40

137 เด็กชำย กิตติศักด์ิ    ช่อรักษ์ ม.2 วำปีปทุม 39
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138 เด็กหญิง ขนิษฐำ    ค ำสมัย ม.2 วำปีปทุม 39

139 เด็กหญิง ชนม์ชนก    มงคล ม.2 วำปีปทุม 39

140 เด็กหญิง ญำรินดำ     ทิพชรำ ม.2 วำปีปทุม 39

141 เด็กหญิง ณัฐณิชำ    วิถำทำนัง ม.2 วำปีปทุม 39

142 เด็กหญิง ณัฐณิชำ    หงษำวงค์ ม.2 วำปีปทุม 39

143 เด็กชำย ณัฐวุฒิ    เปำทัน ม.2 วำปีปทุม 39

144 เด็กชำย ต้นตระกูล    กุลสวัสด์ิ ม.2 วำปีปทุม 39

145 เด็กชำย ธนกร    ศรีบุญมำ ม.2 วำปีปทุม 39

146 เด็กชำย ธนพล    จันทคำม ม.2 วำปีปทุม 39

147 เด็กชำย ธนภัทร    ไชยสุระ ม.2 วำปีปทุม 39

148 เด็กหญิง ธิดำรัตน์    ขันอุทธำ ม.2 วำปีปทุม 39

149 เด็กชำย ธีรภัทร    ค ำพำพันธ์ ม.2 วำปีปทุม 39

150 เด็กชำย นชวนนท์    กองบุตร ม.2 วำปีปทุม 39

151 เด็กหญิง บุณยำพร    กว้ำงสนิท ม.2 วำปีปทุม 39

152 เด็กหญิง ปนัสยำ    รำชชมภู ม.2 วำปีปทุม 39

153 เด็กหญิง ปภำดำ    ปะเมนำโพธ์ิ ม.2 วำปีปทุม 39

154 เด็กชำย ปิยวัฒน์    รักชำติ ม.2 วำปีปทุม 39

155 เด็กหญิง พรชิตำ    ประกอบสิม ม.2 วำปีปทุม 39

156 เด็กหญิง พิยดำ    ไชยปัญหำ ม.2 วำปีปทุม 39

157 เด็กหญิง ภัทรำพร    บุตะกะ ม.2 วำปีปทุม 39

158 เด็กหญิง ภัทรำพร    ศรีภูวงษ์ ม.2 วำปีปทุม 39

159 เด็กหญิง สริตำ    วิถำทำนัง ม.2 วำปีปทุม 39

160 เด็กชำย สุปวีร์    มะธุเสน ม.2 วำปีปทุม 39

161 เด็กหญิง ไอรินทร์    ชะชิกุล ม.2 วำปีปทุม 39

162 เด็กชำย กฤตภำส    สีหำบุญนำค ม.2 วำปีปทุม 38

163 เด็กหญิง ฑิฆัมพร    ท้วมแก้ว ม.2 วำปีปทุม 38

164 เด็กหญิง ณัฐริกำ    ประธรรมสำร ม.2 วำปีปทุม 38

165 เด็กหญิง ทิพย์ตะวัน    ปะกิระคัง ม.2 วำปีปทุม 38
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166 เด็กชำย ธีรำทร    ล้ิมเบญจทรัพย์ ม.2 วำปีปทุม 38

167 เด็กหญิง นิรำวัลย์    โทอะรัญ ม.2 วำปีปทุม 38

168 เด็กหญิง ปัณชญำ    อินทรประเสริฐ ม.2 วำปีปทุม 38

169 เด็กหญิง ปิยะฉัตร    กองฮำมสี ม.2 วำปีปทุม 38

170 เด็กหญิง พรมงคล    ภู่โสภำ ม.2 วำปีปทุม 38

171 เด็กชำย พัชรพงศ์    ปิดสำยะ ม.2 วำปีปทุม 38

172 เด็กหญิง พึงพิศ    สัตรู ม.2 วำปีปทุม 38

173 เด็กหญิง พุทธิตำ    ไปใกล้ ม.2 วำปีปทุม 38

174 เด็กชำย รัฐภูมิ    เกิดพระจีน ม.2 วำปีปทุม 38

175 เด็กหญิง ศุภลักษณ์    จักรนำรำยณ์ ม.2 วำปีปทุม 38

176 เด็กหญิง สิทธิสินี    แก้วจันทร์ ม.2 วำปีปทุม 38

177 เด็กชำย เสฎฐวุฒิ    มิตะนุ ม.2 วำปีปทุม 38

178 เด็กหญิง อัจฉรำ    บุญละคร ม.2 วำปีปทุม 38

179 เด็กหญิง อิสรำภรณ์    ลำมี ม.2 วำปีปทุม 38

180 เด็กหญิง อุไรพร    แสนวัง ม.2 วำปีปทุม 38

181 เด็กหญิง กมลพร    สืบสุนทร ม.2 วำปีปทุม 37

182 เด็กชำย จีรภัทร    ธุระสิทธ์ิ ม.2 วำปีปทุม 37

183 เด็กหญิง ชนันภรณ์    สังฆมณี ม.2 วำปีปทุม 37

184 เด็กชำย ณัฐวุฒิ    อำรมณ์สวะ ม.2 วำปีปทุม 37

185 เด็กหญิง ธีรพร    ภูมำศ ม.2 วำปีปทุม 37

186 เด็กหญิง นันท์นภัส    ชินภักดี ม.2 วำปีปทุม 37

187 เด็กชำย ประกำศิต  ธนำเดชำวัฒนกุล ม.2 วำปีปทุม 37

188 เด็กชำย พงษ์ธกรก์    วรรณศิลป์ ม.2 วำปีปทุม 37

189 เด็กหญิง พรรณกำญจณ์    จันทร์สมร ม.2 วำปีปทุม 37

190 เด็กหญิง พัชยำ    ปะนะภูเต ม.2 วำปีปทุม 37

191 เด็กหญิง พีรดำ    เทพเลียน ม.2 วำปีปทุม 37

192 เด็กชำย วัชรพงษ์    ปำสำวัน ม.2 วำปีปทุม 37

193 เด็กหญิง วัชรำภรณ์    บัวรัตน์ ม.2 วำปีปทุม 37
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194 เด็กชำย ศิวกร    บุญเรือง ม.2 วำปีปทุม 37

195 เด็กหญิง ศุภลักษณ์    มูลณี ม.2 วำปีปทุม 37

196 เด็กหญิง หทัยชนก    ปะวะภูตะกัง ม.2 วำปีปทุม 37

197 เด็กหญิง อภิญญำ    สุจจชำรี ม.2 วำปีปทุม 37

198 เด็กหญิง อรภิญญำ    พิจุลย์ ม.2 วำปีปทุม 37

199 เด็กหญิง อริศรำ    สุขังสูงเนิน ม.2 วำปีปทุม 37

200 เด็กหญิง อำทิตยำ    ไชยธำนี ม.2 วำปีปทุม 37

201 เด็กหญิง อำรยำ    ชำวพงษ์ ม.2 วำปีปทุม 37

202 เด็กหญิง อินทร์กรแก้ว    นินทะรำช ม.2 วำปีปทุม 37

203 เด็กหญิง อินทิรำ    กำหลง ม.2 วำปีปทุม 37

204 เด็กหญิง กรนันท์    ฟอกกลำง ม.2 วำปีปทุม 36

205 เด็กชำย กรภัทร์    ปะกิคำ ม.2 วำปีปทุม 36

206 เด็กหญิง กัญญำณัฐ    บุญประกอบ ม.2 วำปีปทุม 36

207 เด็กหญิง เกวลิน    อุปกัง ม.2 วำปีปทุม 36

208 เด็กหญิง ชญำนิน    ผ่ำนสะอำด ม.2 วำปีปทุม 36

209 เด็กหญิง ชลธิชำ    โคตรธำดำ ม.2 วำปีปทุม 36

210 เด็กหญิง ชลลดำ    กัณหำ ม.2 วำปีปทุม 36

211 เด็กหญิง ชำลิสำ    นะตะสัตย์ ม.2 วำปีปทุม 36

212 เด็กชำย ณัฐภัทร    พิจำรณ์ ม.2 วำปีปทุม 36

213 เด็กชำย ธรรมรัฐ    อรุณโน ม.2 วำปีปทุม 36

214 เด็กหญิง นิรำตรี    มะโนรำช ม.2 วำปีปทุม 36

215 เด็กชำย พชร    โนศรี ม.2 วำปีปทุม 36

216 เด็กชำย พีรภัทร    ไปวันเสำร์ ม.2 วำปีปทุม 36

217 เด็กหญิง ภควดี    บุตตะกะ ม.2 วำปีปทุม 36

218 เด็กชำย ยศพัทธ์    พรหมบังเกิด ม.2 วำปีปทุม 36

219 เด็กชำย วรชิต    ปองไป ม.2 วำปีปทุม 36

220 เด็กหญิง วสุนี    นำมบุรี ม.2 วำปีปทุม 36

221 เด็กหญิง สวรรยำ    ปักเขตำนัง ม.2 วำปีปทุม 36
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222 เด็กหญิง สุพิชชำ    ศิริส ำรำญ ม.2 วำปีปทุม 36

223 เด็กหญิง อรุณรัตน์    ตะโคตร ม.2 วำปีปทุม 36

224 เด็กหญิง ไอริน    ละสำมำ ม.2 วำปีปทุม 36

225 เด็กหญิง กมลชนก    แสนธนู ม.2 วำปีปทุม 35

226 เด็กชำย กลกำร    สีหำพล ม.2 วำปีปทุม 35

227 เด็กชำย กันตภูมิ    เดำขุนทด ม.2 วำปีปทุม 35

228 เด็กหญิง ชุรีวัลย์    ยืนยำว ม.2 วำปีปทุม 35

229 เด็กหญิง ฑิตยำ    มำตรำ ม.2 วำปีปทุม 35

230 เด็กชำย ณัฐกร    หงษำวงค์ ม.2 วำปีปทุม 35

231 เด็กหญิง ณัฐณิชำ    ทุมะลำ ม.2 วำปีปทุม 35

232 เด็กหญิง ธัญรดำ    พันธ์จันทร์ ม.2 วำปีปทุม 35

233 เด็กชำย นรำกร    ปิตตำนัง ม.2 วำปีปทุม 35

234 เด็กชำย ปฏิภำณ    ทิมทอง ม.2 วำปีปทุม 35

235 เด็กชำย ปุญญพัฒน์    กองปัดชำ ม.2 วำปีปทุม 35

236 เด็กชำย พงศกร    นำเมือง ม.2 วำปีปทุม 35

237 เด็กหญิง พิมลพรรณ    บุตตะกะ ม.2 วำปีปทุม 35

238 เด็กหญิง พิริยำกร    ปุยกวำง ม.2 วำปีปทุม 35

239 เด็กชำย พีรวิชญ์    ปรีฉันท์ ม.2 วำปีปทุม 35

240 เด็กหญิง ภัทรธิดำ    พรมกันหำชัย ม.2 วำปีปทุม 35

241 เด็กชำย ภำณุพงศ์    อันตระกูล ม.2 วำปีปทุม 35

242 เด็กชำย ยศพนธ์    แกมจินดำ ม.2 วำปีปทุม 35

243 เด็กชำย รัชชำนนท์  เวียงโพนละออม ม.2 วำปีปทุม 35

244 เด็กหญิง วชิรำภรณ์    สระตังหมอง ม.2 วำปีปทุม 35

245 เด็กหญิง วนุติยำ    อำจแก้ว ม.2 วำปีปทุม 35

246 เด็กหญิง วรรณวิษำ    ศิริส ำรำญ ม.2 วำปีปทุม 35

247 เด็กหญิง วรำพร    ปะติตังโข ม.2 วำปีปทุม 35

248 เด็กชำย ศุภกิตต์ิ    หงษำวงค์ ม.2 วำปีปทุม 35

249 เด็กหญิง สุธิดำ    มีหำ ม.2 วำปีปทุม 35
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250 เด็กหญิง สุวิมล    สิงห์คะนอง ม.2 วำปีปทุม 35

251 เด็กชำย อดิเทพ    โคตรแก้ว ม.2 วำปีปทุม 35

252 เด็กหญิง อนันดำ    ประภำศรี ม.2 วำปีปทุม 35

253 เด็กหญิง อรทัย    บุญยะรัตน์ ม.2 วำปีปทุม 35

254 เด็กหญิง อรปรียำ    ปะนำโท ม.2 วำปีปทุม 35

255 เด็กหญิง อรพนิต    แก้วสังข์ ม.2 วำปีปทุม 35

256 เด็กหญิง เขมินทรำ    ตะโพธ์ิ ม.2 วำปีปทุม 34

257 เด็กหญิง จริตจตำ    อนุสำ ม.2 วำปีปทุม 34

258 เด็กหญิง จินดำมณี    เอกรักษำ ม.2 วำปีปทุม 34

259 เด็กหญิง ชญำนิศ    ประจุดทะเก ม.2 วำปีปทุม 34

260 เด็กชำย ชัชวำล    ปะนันโต ม.2 วำปีปทุม 34

261 เด็กหญิง ชิดชญำ    ตรีประทุม ม.2 วำปีปทุม 34

262 เด็กหญิง ณัฎฐณิชำ    อักษรพิมพ์ ม.2 วำปีปทุม 34

263 เด็กหญิง ทักษอร    ผำกำเกตุ ม.2 วำปีปทุม 34

264 เด็กชำย ธนกฤษ    แซ่ตัง ม.2 วำปีปทุม 34

265 เด็กชำย ธีรำวุฒิ    บุญศรี ม.2 วำปีปทุม 34

266 เด็กหญิง นัทธมน    ปองไป ม.2 วำปีปทุม 34

267 เด็กหญิง นิธินำถ    นำมสิน ม.2 วำปีปทุม 34

268 เด็กหญิง ปิยฉัตร    ปำปะไพร ม.2 วำปีปทุม 34

269 เด็กหญิง พรหมพิริยะ    รสสุคนธ์ ม.2 วำปีปทุม 34

270 เด็กหญิง พิชำพัชร์    บำงบ ำเนตร ม.2 วำปีปทุม 34

271 เด็กหญิง ภัทรกัปป์    สวำศรี ม.2 วำปีปทุม 34

272 เด็กชำย ภูมิพัฒน์    ภูวงษ์ ม.2 วำปีปทุม 34

273 เด็กหญิง มำนิตำ    สุวรรณ ม.2 วำปีปทุม 34

274 เด็กหญิง รุ้งตะวัน ปัจจัยโคนัง ม.2 บ้ำนนำฝำย 34

275 เด็กชำย วัชรพล    ปธิรูปัง ม.2 วำปีปทุม 34

276 เด็กหญิง สุชำวดี    ปำนชำ ม.2 วำปีปทุม 34

277 เด็กชำย อภิรักษ์    ฉัตรศรี ม.2 วำปีปทุม 34
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278 เด็กหญิง อัญรัตน์    ชัยล้ินฟ้ำ ม.2 วำปีปทุม 34

279 เด็กหญิง ณัฐนิชำ  ทับหัวหนอง ม.2 หนองโพธ์ิวิทยำคม 34

280 เด็กหญิง กฤษกร ใจม่ัน ม.2 พระกุมำร 34

281 เด็กหญิง ฐิติญำ   ชำวงค์ ม.2 พระกุมำร 34

282 เด็กหญิง กรกนก    ประธิปอำรำม ม.2 วำปีปทุม 33

283 เด็กหญิง กฤติกำ    ฤทธ์ิวิชัย ม.2 วำปีปทุม 33

284 เด็กหญิง กันทิมำ    มณีจันทร์ ม.2 วำปีปทุม 33

285 เด็กหญิง กันยรัตน์    จันทะรัง ม.2 วำปีปทุม 33

286 เด็กชำย จอมพล    โพธิน ม.2 วำปีปทุม 33

287 เด็กชำย จิรทีปต์    ค้ำสุกร ม.2 วำปีปทุม 33

288 เด็กหญิง ชลธิชำ    สำหลำด ม.2 วำปีปทุม 33

289 เด็กหญิง ญดำพร    ช ำนำญจันทร์ ม.2 วำปีปทุม 33

290 เด็กหญิง ฐิดำพร    ประกอบเสริม ม.2 วำปีปทุม 33

291 เด็กชำย ทยำวัต    โกสีย์ ม.2 วำปีปทุม 33

292 เด็กชำย ธนำยศ    บุญล้ ำ ม.2 วำปีปทุม 33

293 เด็กชำย นพรัตน์    หนูแก้ว ม.2 วำปีปทุม 33

294 เด็กหญิง นรรธพร    อำมำตย์พล ม.2 วำปีปทุม 33

295 เด็กชำย นวัชพร    ค ำใบ ม.2 วำปีปทุม 33

296 เด็กหญิง นิภำพรรณ    ช่อขุนทด ม.2 วำปีปทุม 33

297 เด็กหญิง เบญญทิพย์    จูมเกตุ ม.2 วำปีปทุม 33

298 เด็กชำย ปฏิพัทธ์ิ    คลังดี ม.2 วำปีปทุม 33

299 เด็กหญิง พุทธชำติ    ปะเกำทัน ม.2 วำปีปทุม 33

300 เด็กชำย ภูวนำรถ    บุญน่ิม ม.2 วำปีปทุม 33

301 เด็กชำย วสุพล    สระแก้ว ม.2 วำปีปทุม 33

302 เด็กชำย ศุภกิจ    พิชิตชัยณรงค์ ม.2 วำปีปทุม 33

303 เด็กหญิง สุดำรัตน์    สำยจันดี ม.2 วำปีปทุม 33

304 เด็กหญิง สุปรียำ    แสงกล้ำ ม.2 วำปีปทุม 33

305 เด็กชำย สุวัจน์    รำชบุรี ม.2 วำปีปทุม 33
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306 เด็กหญิง อรปรียำ    คัดทะจันทร์ ม.2 วำปีปทุม 33

307 เด็กหญิง อัมพร    พลตรี ม.2 วำปีปทุม 33

308 เด็กชำย เก้ำธันวำ    จ้อยนุแสง ม.2 วำปีปทุม 32

309 เด็กหญิง จิตรดำ    บำคำล ม.2 วำปีปทุม 32

310 เด็กชำย ฐิติศักด์ิ    โพธ์ิหล้ำ ม.2 วำปีปทุม 32

311 เด็กหญิง ณรำวดี    ชุมดี ม.2 วำปีปทุม 32

312 เด็กชำย ธนำกร    ปักกำเต ม.2 วำปีปทุม 32

313 เด็กหญิง นำฏสิริ    ภัทรำบุญญำกุล ม.2 วำปีปทุม 32

314 เด็กหญิง บัณฑิตำ    เทียงธรรม ม.2 วำปีปทุม 32

315 เด็กชำย ปภังกร    จรรยำรุ่งทวี ม.2 วำปีปทุม 32

316 เด็กหญิง ปภำพินท์    ทอนโพธ์ิ ม.2 วำปีปทุม 32

317 เด็กชำย ปวุฒิกร    วังดง ม.2 วำปีปทุม 32

318 เด็กชำย ปัฐยำวัฒน์    สิทธิสำร ม.2 วำปีปทุม 32

319 เด็กชำย พงศธร    เรำป้อมวำปี ม.2 วำปีปทุม 32

320 เด็กหญิง พันวสำ    เสนำมำตร ม.2 วำปีปทุม 32

321 เด็กหญิง พิกุล    ชัยปะปำ ม.2 วำปีปทุม 32

322 เด็กหญิง พิชญำภำ    ปะวะเข ม.2 วำปีปทุม 32

323 เด็กหญิง ภำสินี    รินทอง ม.2 วำปีปทุม 32

324 เด็กหญิง วรัญญำ    ครองสิงห์ ม.2 วำปีปทุม 32

325 เด็กหญิง วิลำสิณี    เรียกกลำง ม.2 วำปีปทุม 32

326 เด็กหญิง ศุมินตำ    ปิยะชำด ม.2 วำปีปทุม 32

327 เด็กหญิง สุดำรัตน์    โทนหงษำ ม.2 วำปีปทุม 32

328 เด็กชำย อิศเรศ    ปัตตำนี ม.2 วำปีปทุม 32

329 เด็กชำย เอกมงคล    โยมรัมย์ ม.2 วำปีปทุม 32

330 เด็กหญิง กวิสรำ    ไปแดน ม.2 วำปีปทุม 31

331 เด็กชำย กษิด์เดช    ยอดสะเทิน ม.2 วำปีปทุม 31

332 เด็กชำย ก้องกิดำกร    พุทธรรม ม.2 วำปีปทุม 31

333 เด็กหญิง เขมิกำ    รัตนวงศ์สวัสด์ิ ม.2 วำปีปทุม 31
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334 เด็กหญิง จิฑำภรณ์    เสนจันตะ ม.2 วำปีปทุม 31

335 เด็กหญิง ณัฐกำนต์    อินทรศิลำ ม.2 วำปีปทุม 31

336 เด็กชำย ณัฐพล    กุลไธสง ม.2 วำปีปทุม 31

337 เด็กชำย ดุลญำฤทธ์ิ    มำเจริญ ม.2 วำปีปทุม 31

338 เด็กหญิง ทิพย์อัปสร    บุญด้วง ม.2 วำปีปทุม 31

339 เด็กชำย ธนำกร    แก้วภำ ม.2 วำปีปทุม 31

340 เด็กชำย ธันยำ    สิงมำดำ ม.2 วำปีปทุม 31

341 เด็กหญิง นภำวีร์    ศรีพวงเพิศ ม.2 วำปีปทุม 31

342 เด็กหญิง นริศรำ    โสภำพ ม.2 วำปีปทุม 31

343 เด็กหญิง ปฏิมำพร    ไวจันทร์ ม.2 วำปีปทุม 31

344 เด็กหญิง ปวิตำ    ภักดีทำ ม.2 วำปีปทุม 31

345 เด็กหญิง ปวีณำ    บุตรมำตร ม.2 วำปีปทุม 31

346 เด็กชำย ภำนุวัฒน์    สีโท ม.2 วำปีปทุม 31

347 เด็กชำย ภูรินินทร์    อันแสน ม.2 วำปีปทุม 31

348 เด็กชำย วรเมธ    สีครำม ม.2 วำปีปทุม 31

349 เด็กหญิง วรำภรณ์    เสนำมำตย์ ม.2 วำปีปทุม 31

350 เด็กหญิง วริศรำ    บุตะกะ ม.2 วำปีปทุม 31

351 เด็กชำย วิษณุ    ปำปะโข ม.2 วำปีปทุม 31

352 เด็กหญิง สุกัลยำ    ภูศรีฤทธ์ิ ม.2 วำปีปทุม 31

353 เด็กหญิง อัจริยำ    พิณทอง ม.2 วำปีปทุม 31

354 เด็กหญิง อำรียำ    โดเคน ม.2 วำปีปทุม 31

355 เด็กหญิง อำรียำ    พะนะลำภ ม.2 วำปีปทุม 31

356 เด็กหญิง กรุณำ    โสภณพัฒนบัณฑิต ม.2 วำปีปทุม 30

357 เด็กชำย ชินวัฒน์    เรืองบุญ ม.2 วำปีปทุม 30

358 เด็กชำย ณรงค์ชัย    ปำปะสำ ม.2 วำปีปทุม 30

359 เด็กชำย ณัฐพงศ์    ก้อนค ำ ม.2 วำปีปทุม 30

360 เด็กหญิง ณัฐภรณ์    ประกอบผล ม.2 วำปีปทุม 30

361 เด็กหญิง นันทอร    มุมทอง ม.2 วำปีปทุม 30
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362 เด็กหญิง นิรชำ ปะติตังโข ม.2 วำปีปทุม 30

363 เด็กหญิง ปำนตะวัน    ค ำอำจ ม.2 วำปีปทุม 30

364 เด็กหญิง ปิยะพร    ยะถำ ม.2 วำปีปทุม 30

365 เด็กหญิง พีรสำ    คัดทะจันทร์ ม.2 วำปีปทุม 30

366 เด็กชำย ภูมิพิพัฒน์    อุปนิตย์ ม.2 วำปีปทุม 30

367 เด็กหญิง เมธำวี    ผุยเตชะ ม.2 วำปีปทุม 30

368 เด็กชำย ยศวัจน์    เกตุเสนำ ม.2 วำปีปทุม 30

369 เด็กชำย สุวิจักษณ์    รัตนไพ ม.2 วำปีปทุม 30

370 เด็กหญิง เสำวณี    ประสีระวิเส ม.2 วำปีปทุม 30

371 เด็กหญิง อรอุมำ    ไร่สงวน ม.2 วำปีปทุม 30

372 เด็กชำย กฤษดำ    ศรีประดู่ ม.2 วำปีปทุม 29

373 เด็กชำย จิรโชติ    ดวงชะรำ ม.2 วำปีปทุม 29

374 เด็กหญิง ชลธิชำ    วงค์อภัย ม.2 วำปีปทุม 29

375 เด็กชำย ชิษณุชำ    ชัยจันดำ ม.2 วำปีปทุม 29

376 เด็กหญิง ธัญชนก    พันธวงษ์ ม.2 วำปีปทุม 29

377 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์    ปะติสำ ม.2 วำปีปทุม 29

378 เด็กชำย บวรพจน์    ยำหลง ม.2 วำปีปทุม 29

379 เด็กหญิง ปริญำภรณ์    พิลำเท่ำ ม.2 วำปีปทุม 29

380 เด็กหญิง ปำลิตำ    ประนิล ม.2 วำปีปทุม 29

381 เด็กหญิง ภัทรธิดำ    สิงห์วิสุทธ์ิ ม.2 วำปีปทุม 29

382 เด็กชำย ภัทรพล    สัตะโส ม.2 วำปีปทุม 29

383 เด็กหญิง ภัทรำภรณ์    พันธ์ชำ ม.2 วำปีปทุม 29

384 เด็กหญิง มำติกำ    สุขรี ม.2 วำปีปทุม 29

385 เด็กชำย วชิรวิทย์    ไปเจอะ ม.2 วำปีปทุม 29

386 เด็กหญิง วำสนำ    ไวมุงคุณ ม.2 วำปีปทุม 29

387 เด็กชำย วิรุณ    กวดนอก ม.2 วำปีปทุม 29

388 เด็กหญิง เวรุมำศ    อุปมัย ม.2 วำปีปทุม 29

389 เด็กหญิง ศิริประพำ    เทพศักด์ิ ม.2 วำปีปทุม 29
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390 เด็กหญิง ศิริอัมพร    ปัญญะพิมพ์ ม.2 วำปีปทุม 29

391 เด็กชำย สิทธิชัย    ศรีกลม ม.2 วำปีปทุม 29

392 เด็กหญิง สุภำวดี    น้อยตำแสง ม.2 วำปีปทุม 29

393 เด็กชำย อนุสรณ์    แสมศรี ม.2 วำปีปทุม 29

394 เด็กหญิง อมรเนตร    ชัยอินทร์ ม.2 วำปีปทุม 29

395 เด็กหญิง อริศรำ    เวชกำมำ ม.2 วำปีปทุม 29

396 เด็กหญิง กฤติยำภรณ์    บุญมำศ ม.2 วำปีปทุม 28

397 เด็กหญิง ก่ิงเพชร    อินทร์เพ็ชร์ ม.2 วำปีปทุม 28

398 เด็กหญิง จิรำทิพย์    โปสันเทียะ ม.2 วำปีปทุม 28

399 เด็กหญิง จิรำภำ    ใสงำม ม.2 วำปีปทุม 28

400 เด็กหญิง จีรำพัชร    ร่มจันทร์ ม.2 วำปีปทุม 28

401 เด็กชำย ชัยยำกูล    เบ้ำสิงห์ ม.2 วำปีปทุม 28

402 เด็กหญิง ณัฏฐณิชำ    เศษรินทร์ ม.2 วำปีปทุม 28

403 เด็กหญิง ณัฐกฤตตำ    เซ่งลอยเล่ือน ม.2 วำปีปทุม 28

404 เด็กหญิง ทิพำมณี    ปรำณีตพลกรัง ม.2 วำปีปทุม 28

405 เด็กชำย ธันวำ    แก้วธำนี ม.2 วำปีปทุม 28

406 เด็กชำย ธำรำดล    โยธะมำตย์ ม.2 วำปีปทุม 28

407 เด็กชำย พลกร    ประธรรมสำร ม.2 วำปีปทุม 28

408 เด็กหญิง วรัญญำ    ปะมะระกำ ม.2 วำปีปทุม 28

409 เด็กหญิง วิไลวรรณ    ชัยบุรี ม.2 วำปีปทุม 28

410 เด็กชำย สุทธิภัทร    วันจันทร์ ม.2 วำปีปทุม 28

411 เด็กหญิง คัคณำงค์    จันอุดทำ ม.2 วำปีปทุม 27

412 เด็กชำย ณัฐพล    โคตรชำลี ม.2 วำปีปทุม 27

413 เด็กหญิง ธัญญำรัตน์    เศษรินทร์ ม.2 วำปีปทุม 27

414 เด็กหญิง นภำมำศ    พันพำนิชย์ ม.2 วำปีปทุม 27

415 เด็กชำย พงศกร    ปะรินทร ม.2 วำปีปทุม 27

416 เด็กชำย พำทิศ    โพนนอก ม.2 วำปีปทุม 27

417 เด็กชำย รุ่งรวิน    ประนิล ม.2 วำปีปทุม 27
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418 เด็กหญิง ลักษิกำ    หัตถกิจธำตรี ม.2 วำปีปทุม 27

419 เด็กชำย วีรภัทร    จีวรรณ ม.2 วำปีปทุม 27

420 เด็กหญิง สุชัญญำ    อุลัยพงษ์ ม.2 วำปีปทุม 27

421 เด็กหญิง สุนิษำ    ชำรีวรรณ ม.2 วำปีปทุม 27

422 เด็กหญิง สุภำพร    สอ้ิงทอง ม.2 วำปีปทุม 27

423 เด็กชำย สุริยะ    เณรสุวรรณ ม.2 วำปีปทุม 27

424 เด็กหญิง อัจฉรำ    นำมภักด์ิ ม.2 วำปีปทุม 27

425 เด็กชำย อัจฉริยะ    มุสิกำ ม.2 วำปีปทุม 27

426 เด็กชำย กฤษฎำ    ชำวไพร ม.2 วำปีปทุม 26

427 เด็กชำย ชนำกร    อรรคแก้ว ม.2 วำปีปทุม 26

428 เด็กหญิง ชลธิชำ    ติดใจดี ม.2 วำปีปทุม 26

429 เด็กชำย ณภัทร    ศิริโสม ม.2 วำปีปทุม 26

430 เด็กหญิง ทิฆัมพร    รักษำผล ม.2 วำปีปทุม 26

431 เด็กหญิง ปำณิฉัตร    ประสำรีบุตร ม.2 วำปีปทุม 26

432 เด็กหญิง รติรัตน์    ประกอบนันท์ ม.2 วำปีปทุม 26

433 เด็กชำย วำยุ    ศิริภักด์ิ ม.2 วำปีปทุม 26

434 เด็กชำย ศักด์ิกรินทร์    พลรักษำ ม.2 วำปีปทุม 26

435 เด็กชำย ศิริชัย    ตะภำ ม.2 วำปีปทุม 26

436 เด็กหญิง อรปรียำ    จันทะปะทัง ม.2 วำปีปทุม 26

437 เด็กหญิง กชพร    สุปะเม ม.2 วำปีปทุม 25

438 เด็กชำย กนกพล    ทับสุขำ ม.2 วำปีปทุม 25

439 เด็กหญิง จณิสตำ    บุตรกำศ ม.2 วำปีปทุม 25

440 เด็กหญิง ทิพย์ฤทัย    พรหล่อ ม.2 วำปีปทุม 25

441 เด็กชำย ธนวัฒน์    คุรุทำนัง ม.2 วำปีปทุม 25

442 เด็กหญิง ธำริณีย์    มีสูนย์ ม.2 วำปีปทุม 25

443 เด็กหญิง ปรณัฐ    คงสัตย์ ม.2 วำปีปทุม 25

444 เด็กหญิง วำทินี    สุวรรณภิญญำ ม.2 วำปีปทุม 25

445 เด็กหญิง ศศิธร    รสหอม ม.2 วำปีปทุม 25
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446 เด็กหญิง อมิตำ    ประธรรมสำร ม.2 วำปีปทุม 25

447 เด็กหญิง อรปรียำ    ไชยลำด ม.2 วำปีปทุม 25

448 เด็กชำย กิตติพงศ์    ศรีวิชำ ม.2 วำปีปทุม 24

449 เด็กชำย จักรภัทร    ค ำสมัย ม.2 วำปีปทุม 24

450 เด็กหญิง จิรัฐติกำล    ชัยธำนี ม.2 วำปีปทุม 24

451 เด็กหญิง แพรวประกำย  ปักโกทะสัง ม.2 วำปีปทุม 24

452 เด็กชำย ภัทรดนัย    สระค ำ ม.2 วำปีปทุม 24

453 เด็กหญิง รัชนี ดงอุทิศ ม.2 บ้ำนนำฝำย 24

454 เด็กหญิง สวรรยำ    ดงเรืองศรี ม.2 วำปีปทุม 24

455 เด็กหญิง อันยมณี    ค้ำเจริญ ม.2 วำปีปทุม 24

456 เด็กชำย จิระศักด์ิ    ดงพระเจ้ำ ม.2 วำปีปทุม 23

457 เด็กหญิง ทำริกำ    ศิริภักด์ิ ม.2 วำปีปทุม 23

458 เด็กชำย ธนสิทธ์ิ    ภูมิสถำน ม.2 วำปีปทุม 23

459 เด็กชำย ปิติพงษ์    เปียทอง ม.2 วำปีปทุม 23

460 เด็กชำย พงศพัศ    ลำดนอก ม.2 วำปีปทุม 23

461 เด็กหญิง พลอยชมพู  ครองสีธนนนท์ ม.2 วำปีปทุม 23

462 เด็กหญิง พิมวรรณ    สืบส ำรำญ ม.2 วำปีปทุม 23

463 เด็กหญิง มลชนก    ไชยอินทร์ ม.2 วำปีปทุม 23

464 เด็กหญิง รัตนำภรณ์    ฟอกกลำง ม.2 วำปีปทุม 23

465 เด็กหญิง ศิรินันท์    อ่อนตำ ม.2 วำปีปทุม 23

466 เด็กหญิง ศิลิลักษณ์    ปัดค ำ ม.2 วำปีปทุม 23

467 เด็กหญิง สุทธิดำ    ชินะรำ ม.2 วำปีปทุม 23

468 เด็กชำย สุรเกียรติ    ค ำสมัย ม.2 วำปีปทุม 23

469 เด็กชำย สุรินทร์    กิลี ม.2 วำปีปทุม 23

470 เด็กหญิง สุรีวัลย์    ปำธิสัตย์ ม.2 วำปีปทุม 23

471 เด็กหญิง อภิสรำ    ลุนศรี ม.2 วำปีปทุม 23

472 เด็กชำย อรรคเดช    ปุริตัง ม.2 วำปีปทุม 23

473 เด็กชำย เกรียงไกร    บังเกิดผล ม.2 วำปีปทุม 22
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474 เด็กหญิง ชนกนันท์    แปลงมำลย์ ม.2 วำปีปทุม 22

475 เด็กชำย ธีระพงษ์    พลคุย ม.2 วำปีปทุม 22

476 เด็กหญิง นิศำชล    คงสุริโย ม.2 วำปีปทุม 22

477 เด็กหญิง พรรณพิชฌำ  จูมแพงจำรุพงศ์ ม.2 วำปีปทุม 22

478 เด็กหญิง มณีรัตน์    ธรรมมำ ม.2 วำปีปทุม 22

479 เด็กชำย รัฐภูมิ    ปักกุนนัน ม.2 วำปีปทุม 22

480 เด็กชำย สุทธิศักด์ิ    หัดที ม.2 วำปีปทุม 22

481 เด็กชำย สุรนันท์    ชัยปรำบ ม.2 วำปีปทุม 22

482 เด็กชำย กฤษฎำ    จันทร์ภักด์ิ ม.2 วำปีปทุม 21

483 เด็กชำย คมกฤษณ์    ปะโสติยัง ม.2 วำปีปทุม 21

484 เด็กชำย จักรี    สีแวงเขตร์ ม.2 วำปีปทุม 21

485 เด็กชำย ธนกฤต     ชินชำด ม.2 วำปีปทุม 21

486 เด็กชำย ธนวรรธ    ลินทอง ม.2 วำปีปทุม 21

487 เด็กชำย ธนสิทธ์ิ    ปะมำคะมำ ม.2 วำปีปทุม 21

488 เด็กหญิง อทิตยำ    ศรีกุลวงษ์ ม.2 วำปีปทุม 21

489 เด็กชำย ณัฐวุฒิ    มัชปะโม ม.2 วำปีปทุม 20

490 เด็กหญิง ธนสร    มำฤทธ์ิ ม.2 วำปีปทุม 20

491 เด็กชำย ปวีณ    อุปมัย ม.2 วำปีปทุม 20

492 เด็กชำย พีรภัทร    ปำปะเพ ม.2 วำปีปทุม 20

493 เด็กหญิง วิริวัลย์    เปสุยะ ม.2 วำปีปทุม 20

494 เด็กหญิง นำรีรัตน์    พิมพ์บำล ม.2 วำปีปทุม 19

495 เด็กหญิง สุวนันท์    มูลศรี ม.2 วำปีปทุม 19

496 เด็กชำย จักรพันธ์    แสงวำโท ม.2 วำปีปทุม 18

497 เด็กชำย ชำนนท์    จันทวะฤทธ์ิ ม.2 วำปีปทุม 18

498 เด็กหญิง ธิติพร    ศรีหำอินทร์ ม.2 วำปีปทุม 18

499 เด็กชำย วุฒิกร    สุภะก ำ ม.2 วำปีปทุม 18

500 เด็กชำย อภินันท์    อำรพล ม.2 วำปีปทุม 18

501 เด็กหญิง กรนันท์    ทบแก้ว ม.2 วำปีปทุม 17
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502 เด็กชำย โกสิทธ์ิ    อุปโก ม.2 วำปีปทุม 17

503 เด็กชำย ชณวิช    ค ำภำบุตร ม.2 วำปีปทุม 17

504 เด็กชำย นพรัตน์    ประกอบกุล ม.2 วำปีปทุม 17

505 เด็กชำย ปณภูมิ    โสมทอง ม.2 วำปีปทุม 17

506 เด็กชำย วิชำญ    พุฒพันธ์ ม.2 วำปีปทุม 17

507 เด็กชำย วิวัฒน์ชัย    มะลำศรี ม.2 วำปีปทุม 17

508 เด็กหญิง สุกัญญำ    ปฏิโยเก ม.2 วำปีปทุม 17

509 เด็กหญิง ฐิติญำภรณ์    ประกอบกุล ม.2 วำปีปทุม 16

510 เด็กหญิง พัชรีย์    อำระหัง ม.2 วำปีปทุม 16

511 เด็กชำย นันทพงศ์    สีหำบุญจันทร์ ม.2 วำปีปทุม 15

512 เด็กหญิง วัชรำภรณ์    ปักกะเต ม.2 วำปีปทุม 14

513 เด็กหญิง กนกำกร    แสนยำกุล ม.2 วำปีปทุม ขำดสอบ

514 เด็กหญิง กมลวรรณ    พลร่ม ม.2 วำปีปทุม ขำดสอบ

515 เด็กชำย กิตติภูมิ    ลีหล้ำน้อย ม.2 วำปีปทุม ขำดสอบ

516 เด็กชำย เกียรติศักด์ิ    ทองหล่อ ม.2 วำปีปทุม ขำดสอบ

517 เด็กชำย คฑำวุฒิ    รัตนนท์ ม.2 วำปีปทุม ขำดสอบ

518 เด็กหญิง ชนิสรำ    หิตำยะโส ม.2 วำปีปทุม ขำดสอบ

519 เด็กชำย ชลชำติ    เศษวิสัย ม.2 วำปีปทุม ขำดสอบ

520 เด็กหญิง ชุติกำญจน์    แสงโพธ์ิดำ ม.2 วำปีปทุม ขำดสอบ

521 เด็กชำย ณัฐกรำนต์    เพชรโรจน์ ม.2 วำปีปทุม ขำดสอบ

522 เด็กหญิง ณัฐชยำ    พลวิเศษ ม.2 วำปีปทุม ขำดสอบ

523 เด็กหญิง ณัฐญำดำ    ชำอินทร์ ม.2 วำปีปทุม ขำดสอบ

524 เด็กชำย ณัฐดนัย    สืบเมืองซ้ำย ม.2 วำปีปทุม ขำดสอบ

525 เด็กหญิง ณัฐนิชำ    ไชโยลำ ม.2 วำปีปทุม ขำดสอบ

526 เด็กชำย ทักษ์ดนัย    ปทุมพร ม.2 วำปีปทุม ขำดสอบ

527 เด็กชำย ธนำ    แสนเสนำ ม.2 วำปีปทุม ขำดสอบ

528 เด็กชำย ธีรภัทร    ใจซ่ือ ม.2 วำปีปทุม ขำดสอบ

529 เด็กชำย ธีรัช    ชุมสิงห์ ม.2 วำปีปทุม ขำดสอบ
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530 เด็กหญิง นันท์ทนัช    พิกุลสวัสด์ิ ม.2 วำปีปทุม ขำดสอบ

531 เด็กชำย พิเชษฐ์    ขำมแสนเทียะ ม.2 วำปีปทุม ขำดสอบ

532 เด็กชำย พิพัฒน์    ปะติตังโข ม.2 วำปีปทุม ขำดสอบ

533 เด็กชำย เมธี    ภูมำศ ม.2 วำปีปทุม ขำดสอบ

534 เด็กหญิง ยศสิณี    ค้ำเจริญ ม.2 วำปีปทุม ขำดสอบ

535 เด็กหญิง รัชนีกร    บัวสนิท ม.2 วำปีปทุม ขำดสอบ

536 เด็กชำย รัฐกรเกียรติ    วิชำชัย ม.2 วำปีปทุม ขำดสอบ

537 เด็กหญิง รัตนำภรณ์    เกษรช่ืน ม.2 วำปีปทุม ขำดสอบ

538 เด็กชำย วรยุทธ    เปกขำนัง ม.2 วำปีปทุม ขำดสอบ

539 เด็กชำย วัชร    ปำปะโพธ์ิ ม.2 วำปีปทุม ขำดสอบ

540 เด็กชำย ศุภกร    ช่ำงปัน ม.2 วำปีปทุม ขำดสอบ

541 เด็กชำย สพล    สุดนำงำม ม.2 วำปีปทุม ขำดสอบ

542 เด็กชำย สิทธิกร    บุญศรี ม.2 วำปีปทุม ขำดสอบ

543 เด็กชำย สุทธิรักษ์    ปักเขตำนัง ม.2 วำปีปทุม ขำดสอบ

544 เด็กหญิง สุภำวดี    อุทัยบำล ม.2 วำปีปทุม ขำดสอบ

545 เด็กหญิง สุวลี    สุวรรณพันธ์ ม.2 วำปีปทุม ขำดสอบ

546 เด็กชำย อนุชำ    ปุเรโต ม.2 วำปีปทุม ขำดสอบ

547 เด็กชำย อภิชัย    ชะปูแสน ม.2 วำปีปทุม ขำดสอบ

548 เด็กชำย อภิมงคล    วรรณปะเก ม.2 วำปีปทุม ขำดสอบ


