
ล าดบัที่ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล
1 เด็กหญิง ลภัสรดา    แดงสูงเนิน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 61 รางวัลชนะเลิศ
2 นางสาว ปิยะธิดา   โกกิลารัตน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 60 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
3 นาย ปรวรรตน์    พลกุล วาปีปทุม 52 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
4 นางสาว ปิยดา    พุดลา วาปีปทุม 52
5 นางสาว กีรติกานต์    วัฒนบุตร วาปีปทุม 51
6 นาย สุรเกียรติ    ภิบาลจอมมี วาปีปทุม 51
7 เด็กชาย ปฏิวัติ    ปาสาบุตร วาปีปทุม 49
8 เด็กชาย อนุวัฒน์    คอนรัมย์ วาปีปทุม 49
9 นางสาว บุณฑริกา    บุตตะคาม วาปีปทุม 48
10 นางสาว เบญญทิพย์    ปล้ืมไธสง วาปีปทุม 48
11 นางสาว สุมิตรา    ยะถา วาปีปทุม 48
12 เด็กชาย อภิวัฒน์    ปะนัดเท วาปีปทุม 48
13 นางสาว ภัทรวรินทร์    สุจจะชารี วาปีปทุม 47
14 นางสาว สิรินาถ    จันทรเจริญ วาปีปทุม 47
15 นางสาว กัญญารัตน์    แสงจันทร์ วาปีปทุม 46
16 นางสาว ธารทิพย์    กมุทรัตน์ วาปีปทุม 46
17 นาย ประสบโชค    แสนสุภา วาปีปทุม 46
18 นางสาว พิมพ์นรี    สุนทรสนิท วาปีปทุม 46
19 นาย สหรัฐ    ไฝจันทึก วาปีปทุม 46
20 นางสาว สุปรียา    ศรีวะรมย์ วาปีปทุม 46
21 เด็กหญิง นิตชิตา    ชมชา วาปีปทุม 45
22 นางสาว อนุสรา    เภาศรี วาปีปทุม 45
23 เด็กหญิง ศิวัชญา    ค าพันธ์ วาปีปทุม 44
24 นาย คงคา    สุคุณา วาปีปทุม 43
25 นางสาว จิระนันท์    จูมเกตุ วาปีปทุม 43
26 นางสาว ธิดารัตน์    นามไห วาปีปทุม 43
27 นางสาว มลชยา    บุพตา วาปีปทุม 43
28 นางสาว อรทัย    ประพลแสน วาปีปทุม 43

              ประผลการแขง่ขนัตอบปัญหาสังคมศึกษาและความรู้ทัว่ไป ครั้งที ่3
                 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3



ล าดบัที่ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล
29 นางสาว รัชฎาพร    อุปมา วาปีปทุม 42
30 เด็กหญิง สิริยากร    สังเจิด วาปีปทุม 42
31 นางสาว ชุติกาญจน์    วันละ วาปีปทุม 41
32 นาย ธนพล    นะทะศิริ วาปีปทุม 41
33 เด็กหญิง นลินี    กระทุม่ขันธ์ วาปีปทุม 41
34 นางสาว นิสากร    ปะติตังโข วาปีปทุม 41
35 นางสาว พรหมพร    ภุมรินทร์ วาปีปทุม 41
36 เด็กหญิง ฐิติภา    จันทศร วาปีปทุม 40
37 เด็กหญิง ธนพร    ชาวแขก วาปีปทุม 40
38 นางสาว บุญธิชา    แก้วธานี วาปีปทุม 40
39 เด็กชาย ปฏิภัฒณ์    ทิมทอง วาปีปทุม 40
40 เด็กชาย พชร    มัชปะโม วาปีปทุม 40
41 นางสาว พรรณวรินทร์    จันทะแสง วาปีปทุม 40
42 เด็กหญิง พัชญาภรณ์    อนุสา วาปีปทุม 40
43 เด็กหญิง ภควดี    ประทุม วาปีปทุม 40
44 นางสาว วิชญาดา    ปะวะเสนะ วาปีปทุม 40
45 นาย โสภณัฐ    ปราณี วาปีปทุม 40
46 เด็กหญิง กนกพร    สุคันธรังษี วาปีปทุม 39
47 เด็กหญิง เกศกนก    มูลสมบัติ วาปีปทุม 39
48 เด็กชาย นนทวัฒน์    วันเว วาปีปทุม 39
49 เด็กหญิง เนตรดาว    ค าภูมี วาปีปทุม 39
50 นางสาว เบญญทิพย์    นนทะน า วาปีปทุม 39
51 เด็กหญิง ประภาณัท    อาณารัตน์ วาปีปทุม 39
52 เด็กชาย ภชร    พวงสีเคน วาปีปทุม 39
53 นางสาว มนปริยา    ขันตรี วาปีปทุม 39
54 นางสาว วิภารัตน์    ปาสานัง วาปีปทุม 39
55 นาย สิริชัย    อุปกัง วาปีปทุม 39
56 เด็กหญิง สิริธิดา    ค าสะไมล์ วาปีปทุม 39
57 เด็กชาย อติคุณ    ปิดสาโย วาปีปทุม 39
58 นาย อิสระ    ครองก  า วาปีปทุม 39
59 นางสาว กุลนรี    ครองศรี วาปีปทุม 38
60 เด็กชาย ณัฐนันท์    ปลาปัง วาปีปทุม 38
61 เด็กหญิง พรนัชชา    มัดถาปะตัง วาปีปทุม 38



ล าดบัที่ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล
62 นางสาว ภัทราภรณ์    ตันติโน วาปีปทุม 38
63 นาย ศิริเกียรติ    สิงห์ไชย วาปีปทุม 38
64 เด็กหญิง ศิวพร    ครองสาดี วาปีปทุม 38
65 เด็กหญิง โศรดา    สมบูรณ์ วาปีปทุม 38
66 นางสาว สุดารัตน์    กาฬเนตร์ วาปีปทุม 38
67 นางสาว อิสริยาภรณ์    สัมนิตย์ วาปีปทุม 38
68 นางสาว กมลา    คุณโน วาปีปทุม 37
69 เด็กชาย จักรพงษ์    ปัจจัย วาปีปทุม 37
70 นางสาว จุฑาภรณ์    คุณหงษ์ วาปีปทุม 37
71 เด็กหญิง ณัฐนันท์    ปามุทา วาปีปทุม 37
72 นางสาว นิลาวรรณ    ดาวยันต์ วาปีปทุม 37
73 นางสาว นุชจรี    ศรีกระทุม่ วาปีปทุม 37
74 เด็กหญิง บุญษณิศา    ไสยลักษณ์ วาปีปทุม 37
75 นาย พงษ์เจริญ    ดอกแขมกลาง วาปีปทุม 37
76 นางสาว พรณภา    บัวรัตน์ วาปีปทุม 37
77 นางสาว รัชนีกร    กลิ นขาว วาปีปทุม 37
78 เด็กหญิง วณิชยา    ราชมนตรี วาปีปทุม 37
79 เด็กหญิง ศรัญญา    กะกุลนิตย์ วาปีปทุม 37
80 นางสาว สุชัญญา    สุริยขันธ์ วาปีปทุม 37
81 นางสาว สุชาวดี    นนตะสี วาปีปทุม 37
82 เด็กหญิง สุปรียา    ชนะพจน์ วาปีปทุม 37
83 เด็กหญิง กิ งกาญจน์    มูลสมบัติ วาปีปทุม 36
84 นางสาว กุลณัฐ    ปะมาระตา วาปีปทุม 36
85 เด็กหญิง เกตวดี    ผลสง่า วาปีปทุม 36
86 นางสาว ขวัญชีวา    ดาแพง วาปีปทุม 36
87 เด็กชาย คณาทิป    ภวภูตานนท์ วาปีปทุม 36
88 นางสาว จิรนันท์    สายแก้วดี วาปีปทุม 36
89 นางสาว ชุติมา    แคนวงษ์ วาปีปทุม 36
90 นางสาว ปริยฉัตร    ปักสังคะเนย์ วาปีปทุม 36
91 เด็กหญิง พัชรพร    ปาปะทัง วาปีปทุม 36
92 เด็กชาย พิชชากร    แก่นค า วาปีปทุม 36
93 นางสาว พิมพ์ชนก    ศรีสังข์ วาปีปทุม 36
94 นางสาว พิมลพรรณ    ปาสาจะ วาปีปทุม 36



ล าดบัที่ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล
95 เด็กหญิง เพชรี    ผลสง่า วาปีปทุม 36
96 นางสาว ภิราวรรณ    อิศรางกูร ณ อยุธยา วาปีปทุม 36
97 นางสาว มินตรา    ขันมะณี วาปีปทุม 36
98 นางสาว วรนุช    หนูแก้ว วาปีปทุม 36
99 เด็กชาย วัฒนา    ปักกะสาตัง วาปีปทุม 36
100 เด็กชาย วิศวะ    ไชยรักษ์ วาปีปทุม 36
101 นางสาว ศิริลักษณ์    อันทะชัย วาปีปทุม 36
102 เด็กหญิง สรัลพร    ปาปะขัง วาปีปทุม 36
103 เด็กหญิง สิริยากร    เราะไทยสงค์ วาปีปทุม 36
104 นางสาว สุวนันท์    หมั นพุม่ วาปีปทุม 36
105 นาย อภิรักษ์    ปาปะกัง วาปีปทุม 36
106 นางสาว ศศิธร ทอนเสาร์ ชุมชนบา้นโพธิส์องหอ้งวทิยา 36
107 นางสาว กัญญาณัฐ    ปัตตานัง วาปีปทุม 35
108 เด็กหญิง จิรนันท์    พลยุง วาปีปทุม 35
109 เด็กหญิง ชลลดา    ปาสาใน วาปีปทุม 35
110 นางสาว ฐิติพร    โพธิจ์ักร์ วาปีปทุม 35
111 นางสาว ดาราพรรณ    หนูแก้ว วาปีปทุม 35
112 นาย ธนธัช    สืบพันธ์ วาปีปทุม 35
113 นางสาว ธิติมา    ขุนพินี วาปีปทุม 35
114 นางสาว เบญจมาศ    นวลไธสง วาปีปทุม 35
115 นาย ปรเมศ    ปะระทัง วาปีปทุม 35
116 นางสาว พรอุมา    ประกอบแสง วาปีปทุม 35
117 นางสาว วิจิตรา    ดงอุทิศ วาปีปทุม 35
118 นาย วุฒิชัย    มาตตรา วาปีปทุม 35
119 นาย ศักด์ิสิทธิ ์   ไชยคุณ วาปีปทุม 35
120 นางสาว สุภาภรณ์    นันทริด วาปีปทุม 35
121 นาย อภิสิทธิ ์   มิมาชา วาปีปทุม 35
122 นางสาว เฟือ่งลดา  สรรพันธ์ ชุมชนบา้นโพธิส์องหอ้งวทิยา 35
123 นางสาว กุลธิดา    จ าเริญโชค วาปีปทุม 34
124 นางสาว จันทร์จิรา    ปะวะขัง วาปีปทุม 34
125 นางสาว จิรวดี    ปิยวัฒนปรีชา วาปีปทุม 34
126 นางสาว ชรินรัตน์    พิเมย วาปีปทุม 34
127 เด็กหญิง ฑิตฐิตา    ค านา วาปีปทุม 34



ล าดบัที่ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล
128 เด็กหญิง ปวีณา    ทานาม วาปีปทุม 34
129 นาย พงศภัค    ยุซิ วาปีปทุม 34
130 นาย ภานุพงศ์    นพคุณ วาปีปทุม 34
131 นางสาว รจตนา    เยื องกระโทก วาปีปทุม 34
132 นางสาว ศศิธร    โนแก้ว วาปีปทุม 34
133 นางสาว สไบทิพย์    เพชรอินทร์ วาปีปทุม 34
134 นาย สิทธิศักด์ิ    กมลสาร วาปีปทุม 34
135 นางสาว สุพัฒนา    มีหา วาปีปทุม 34
136 เด็กชาย อนุศร    รัดพรม วาปีปทุม 34
137 นางสาว อริศรา  ท านานอก ชุมชนบา้นโพธิส์องหอ้งวทิยา 34
138 นาย กฤตภพ    ศรีประย่า วาปีปทุม 33
139 นางสาว กัญญาณัฐ    ค าโต วาปีปทุม 33
140 เด็กชาย จิรวัฒน์    ชินอาด วาปีปทุม 33
141 เด็กหญิง จิรัชญา    โปสันเทียะ วาปีปทุม 33
142 เด็กหญิง ชรินรัตน์    ชาวไพร วาปีปทุม 33
143 เด็กหญิง ชลธิชา    สุขประทัง วาปีปทุม 33
144 นางสาว ชุตินันท์    ช่างปัน วาปีปทุม 33
145 เด็กหญิง ญาลินดา    ปาละโค วาปีปทุม 33
146 นางสาว ฐิติมา    วรรณทอง วาปีปทุม 33
147 นาย ณัฐพงษ์    โยธะมาตย์ วาปีปทุม 33
148 เด็กหญิง นลินี    ศรีธรณ์ วาปีปทุม 33
149 นางสาว ปิยพร    จันทร์ควง วาปีปทุม 33
150 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา    ปักเขมายัง วาปีปทุม 33
151 เด็กหญิง เพ็ญพิชญา    ศรีโฮง วาปีปทุม 33
152 เด็กหญิง มนัชญา    จิตริต วาปีปทุม 33
153 นางสาว มาริษา    โรมจันทร์ วาปีปทุม 33
154 เด็กหญิง รชยา    วาตรีบุญเรือง วาปีปทุม 33
155 นาย วัชระ    ชะช า วาปีปทุม 33
156 นางสาว วิชชุลดา    สืบสุนทร วาปีปทุม 33
157 เด็กชาย วุฒิสิทธิ ์   แสนบุญศิริ วาปีปทุม 33
158 เด็กหญิง ศศิกานต์    ปะนัดศรี วาปีปทุม 33
159 นางสาว ศศิกานต์    ปักกาเต วาปีปทุม 33
160 เด็กหญิง ศิรประภา    ปาปะทัง วาปีปทุม 33



ล าดบัที่ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล
161 เด็กหญิง สุกุลยา    แขวงเมือง วาปีปทุม 33
162 นางสาว สุพรรษา    สีหาบุดโต วาปีปทุม 33
163 เด็กชาย เอกภพ    แสนบุตรดา วาปีปทุม 33
164 นาย กฤษฎา    ดาแสง วาปีปทุม 32
165 เด็กหญิง กัญญาณัฐ    อันสุวรรณ วาปีปทุม 32
166 นางสาว จีรนันท์    อัยยะโก วาปีปทุม 32
167 เด็กหญิง จุฬารัตน์    ปักการะนัง วาปีปทุม 32
168 นาย ฉัตรเพชร    ปฏินัดตัง วาปีปทุม 32
169 นางสาว ชณัญชิดา    เพ็ชรแสง วาปีปทุม 32
170 นางสาว ชัญญานุช    ศรีภูวงษ์ วาปีปทุม 32
171 เด็กชาย ฐาปกรณ์    บุปผา วาปีปทุม 32
172 เด็กหญิง ณภัทรชนก    บุตคาม วาปีปทุม 32
173 นางสาว ดลยา    นินทราช วาปีปทุม 32
174 นาย นพัฒน์เกียรติ    ประมาคะเต วาปีปทุม 32
175 นางสาว นิรัชพร    ชัยยุทธ วาปีปทุม 32
176 เด็กชาย บริรักษ์    บุพตา วาปีปทุม 32
177 เด็กหญิง ปราริฉัตร    มลาศรี วาปีปทุม 32
178 เด็กหญิง ปิยมาลย์    ทะวะลัย วาปีปทุม 32
179 นาย พรพิพัฒน์    ปีติโกศล วาปีปทุม 32
180 เด็กหญิง พิชมญชุ์    บรรณศรี วาปีปทุม 32
181 เด็กหญิง มุทิตา    เส็งนา วาปีปทุม 32
182 เด็กหญิง ลินดา    ไลออน วาปีปทุม 32
183 เด็กชาย วิศวะ    พรดี วาปีปทุม 32
184 นางสาว สุกัญญา    มีแก้ว วาปีปทุม 32
185 นางสาว สุภาพร    จันด า วาปีปทุม 32
186 นางสาว สุภาวดี    สารถี วาปีปทุม 32
187 นางสาว อชิรญา    สนุกล้ า วาปีปทุม 32
188 เด็กชาย อภิรักษ์    มูลจันทร์ วาปีปทุม 32
189 เด็กชาย อภิสิทธิ ์   จิตริต วาปีปทุม 32
190 นางสาว กัญญารัตน์    บุญสิทธิ์ วาปีปทุม 31
191 เด็กชาย เกริกเกียรติ    ปัดถามา วาปีปทุม 31
192 เด็กหญิง เกวลิน    พลพิทักษ์ วาปีปทุม 31
193 นาย จุลจักร    ปองตี วาปีปทุม 31



ล าดบัที่ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล
194 เด็กหญิง ชาริณี    พลฤทธิ์ วาปีปทุม 31
195 นาย ชินวัตร    บุญโลก วาปีปทุม 31
196 นางสาว นฤมล    ปาปะเพ วาปีปทุม 31
197 นางสาว ปิยพร    ประมูลจะนัง วาปีปทุม 31
198 เด็กหญิง พิยะดา    มาตราช วาปีปทุม 31
199 เด็กหญิง ภิญญดา    หลาบมาลา วาปีปทุม 31
200 นางสาว มณฑิรา    สุทุม วาปีปทุม 31
201 นางสาว ยลดา    ทวีฤทธิ์ วาปีปทุม 31
202 นางสาว วิภาดา    สุวรรณวงศ์ วาปีปทุม 31
203 เด็กหญิง ศิริกัญญา    อยู่เย็น วาปีปทุม 31
204 นางสาว ศิริลักษณ์    ตะชา วาปีปทุม 31
205 นาย สุภาษิต    พัฒนิบูลย์ วาปีปทุม 31
206 นางสาว สุวิชา    ปะนันโต วาปีปทุม 31
207 เด็กหญิง หฤทัย    สุนนนาม วาปีปทุม 31
208 นาย อดิศักด์ิ    อาจเจริญ วาปีปทุม 31
209 เด็กหญิง อนันตาย์    ศรีสอาด วาปีปทุม 31
210 นาย อนุวัฒน์    พลนวน วาปีปทุม 31
211 เด็กหญิง อริสา    อารพล วาปีปทุม 31
212 เด็กหญิง กัลยพัชร    ปะวะโข วาปีปทุม 30
213 นางสาว เกวลี    เรืองบุญ วาปีปทุม 30
214 นาย คชา    ค าด า วาปีปทุม 30
215 เด็กหญิง จิราภา    เนตะชาติ วาปีปทุม 30
216 นางสาว จุฑามาศ    อ่อนอุทัย วาปีปทุม 30
217 นางสาว เจษฎาพร    ผันอากาศ วาปีปทุม 30
218 นางสาว ณัชดาภ์    นนยะโส วาปีปทุม 30
219 นางสาว ตุลยาณีย์    บุญศิริ วาปีปทุม 30
220 เด็กชาย ธนกร    นามพุทธา วาปีปทุม 30
221 เด็กชาย ธนพัทธ์    วันไชย วาปีปทุม 30
222 นาย ธราดล    สุทุม วาปีปทุม 30
223 เด็กหญิง ธิติมา    พลอ่อนสา วาปีปทุม 30
224 เด็กชาย ธีรภัทร์    พลยางนอก วาปีปทุม 30
225 นางสาว นราวัลย์    ครองสี วาปีปทุม 30
226 เด็กหญิง นลินี    ชาวพงษ์ วาปีปทุม 30



ล าดบัที่ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล
227 นาย นาวี    นนมุลตรี วาปีปทุม 30
228 นางสาว เนตรดาว    วรเท่า วาปีปทุม 30
229 เด็กหญิง เบญจมาศ    ดวงศรี วาปีปทุม 30
230 นางสาว เบญจมาศ    ประนัดถานัง วาปีปทุม 30
231 เด็กชาย ภัทรเมธี    ลิลากุด วาปีปทุม 30
232 นาย ภูวดล    สาสีดา วาปีปทุม 30
233 นาย มงคล    มูลศรี วาปีปทุม 30
234 เด็กหญิง รัตนา    อัตเนย์ วาปีปทุม 30
235 นางสาว วราพร    พันธากุล วาปีปทุม 30
236 นางสาว วิภาวีณี    ไผ่ป้อง วาปีปทุม 30
237 นางสาว ศรสวรรค์    วันไชย วาปีปทุม 30
238 นางสาว ศศิประภา    สุนทะวงค์ วาปีปทุม 30
239 เด็กหญิง ศศิวิมล    เรืองพร วาปีปทุม 30
240 นาย สิทธิศักด์ิ    เอกศิริ วาปีปทุม 30
241 นาย ธีระเดช   กะพีโ้สม ชุมชนบา้นโพธิส์องหอ้งวทิยา 30
242 นางสาว อาทิตยา  ผายแก้ว ชุมชนบา้นโพธิส์องหอ้งวทิยา 30
243 เด็กหญิง กุลธิดา    จันชา วาปีปทุม 29
244 เด็กหญิง ธนพร    สมออ่อน วาปีปทุม 29
245 นางสาว ธวัลรัตน์    จันปุม่ วาปีปทุม 29
246 นาย ปนุวัตน์    ปะกิระณา วาปีปทุม 29
247 นาย ประสิทธิ ์   ปาปะทา วาปีปทุม 29
248 นาย พงศธร    ทองพา วาปีปทุม 29
249 เด็กชาย พัฒนพงศ์    ปิดสายะ วาปีปทุม 29
250 นางสาว เพลินพิศ    แก้วสังข์ วาปีปทุม 29
251 นางสาว มินตรา    สร้อยค า วาปีปทุม 29
252 นาย รัชชานนท์    สุธรรม วาปีปทุม 29
253 เด็กหญิง รินลดา    เสตสิทธิ์ วาปีปทุม 29
254 เด็กหญิง ศศิธร    พลก าแหง วาปีปทุม 29
255 เด็กชาย สันติ    ปาปะสา วาปีปทุม 29
256 เด็กชาย สุริยันต์    มาดาโต วาปีปทุม 29
257 เด็กหญิง อรอิศรา    อินศร วาปีปทุม 29
258 เด็กหญิง อรัญญา    หิตธิเดช วาปีปทุม 29
259 นาย เกื้อกูล  ซาระ วาปีปทุม 29



ล าดบัที่ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล
260 นาย กฤษดินทร์    นินทะราช วาปีปทุม 28
261 นางสาว กัญญารัตน์    โม้ทองศรี วาปีปทุม 28
262 เด็กชาย เกษฎาพงษ์    ปาปะไมล์ วาปีปทุม 28
263 นาย ครรชิต    พลพิพัฒน์ วาปีปทุม 28
264 นาย จักรพันธ์    อินธิแสง วาปีปทุม 28
265 เด็กหญิง จิรฐา    ธราวุธ วาปีปทุม 28
266 นางสาว ธิดารัตน์    เข็มเอี ยม วาปีปทุม 28
267 นางสาว บัณฑิตา    พรมลี วาปีปทุม 28
268 เด็กหญิง ปวีณา    ชิณละวงศ์ วาปีปทุม 28
269 นางสาว ปวีณา    อุปมัย วาปีปทุม 28
270 นางสาว มนต์นภา    เวโสวา วาปีปทุม 28
271 เด็กชาย รัฐนันท์    ค าโคกกลาง วาปีปทุม 28
272 เด็กหญิง วสุนันท์    แก้วหะวงศ์ วาปีปทุม 28
273 นางสาว สิริยากร    พันชาด วาปีปทุม 28
274 นางสาว เสาวภา    เจียงยี หว้า วาปีปทุม 28
275 เด็กหญิง หนึ งฤทัย    แนบกลาง วาปีปทุม 28
276 เด็กชาย อนุชา    กุยวาปี วาปีปทุม 28
277 นางสาว อภัสรา    สืบสุนทร วาปีปทุม 28
278 นางสาว อัชฌา    จงเทพ วาปีปทุม 28
279 นางสาว เกตุแก้ว    ดอนขันธ์ วาปีปทุม 27
280 นาย ฉลองชัย    ปะกิเนทัง วาปีปทุม 27
281 นางสาว ชลธิชา    มะธิปิไข วาปีปทุม 27
282 นางสาว ชลิดา    คุรุทานัง วาปีปทุม 27
283 เด็กชาย ธนวัฒน์    มะลาไวย์ วาปีปทุม 27
284 นาย ธีรภัทร    บุญเสนา วาปีปทุม 27
285 เด็กชาย ธีระพงษ์    ดีนอก วาปีปทุม 27
286 นาย ธีระพล    พรไชยสงค์ วาปีปทุม 27
287 เด็กหญิง นัยชนก    เงินไธสง วาปีปทุม 27
288 นางสาว นุศรา    ค าพันธ์ วาปีปทุม 27
289 เด็กหญิง พิยดา    ปะกิสังข์ วาปีปทุม 27
290 เด็กหญิง ภัทราพร    แคนเภา วาปีปทุม 27
291 นาย ภาคภูมิ    พืชผักหวาน วาปีปทุม 27
292 เด็กชาย มงคล    อามาตร วาปีปทุม 27



ล าดบัที่ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล
293 เด็กหญิง มัณฑนา    พานนิล วาปีปทุม 27
294 เด็กหญิง วรารัตน์    นนพิภักด์ิ วาปีปทุม 27
295 เด็กหญิง สโรชา    ปะเสระกัง วาปีปทุม 27
296 นาย สิทธิพร    หันดี วาปีปทุม 27
297 นางสาว สุพิชชา    รัตนแสง วาปีปทุม 27
298 นาย อัมรินทร์    ฮาดภักดี วาปีปทุม 27
299 นางสาว ชรัญธร    ประธรรมสาร วาปีปทุม 26
300 นางสาว ณัชชานันท์    ปทุมรุ่ง วาปีปทุม 26
301 นางสาว ณัฐธิดา    สมเด็จ วาปีปทุม 26
302 นาย ธนันชัย    ไปมา วาปีปทุม 26
303 นาย ธีรพัทร์    มณีทัพ วาปีปทุม 26
304 นาย พงศธร    โทอะรัญ วาปีปทุม 26
305 เด็กชาย ภาณุมาศ    มะลาศรี วาปีปทุม 26
306 เด็กหญิง มานิตา    น้อยศรี วาปีปทุม 26
307 เด็กชาย วรากร    ใสโพธิ์ วาปีปทุม 26
308 เด็กชาย วัชราดล    ทองภูธร วาปีปทุม 26
309 เด็กหญิง ศรุตา    น้อยศรี วาปีปทุม 26
310 นางสาว ศิริลักษณ์    มะลาศรี วาปีปทุม 26
311 นาย สถาพร    ปะกิระคะ วาปีปทุม 26
312 นางสาว สุภาวดี    ชินค า วาปีปทุม 26
313 นางสาว ปริศนา  จันทิชัย ชุมชนบา้นโพธิส์องหอ้งวทิยา 26
314 นางสาว กัญญาณี    แสนวงษ์ วาปีปทุม 25
315 นาย กิตติภูมิ    ปะติปา วาปีปทุม 25
316 เด็กชาย ขจรศักด์ิ    ประธาน วาปีปทุม 25
317 นาย ชนสรณ์    วรรณศรี วาปีปทุม 25
318 นาย ชุมพล    หองษา วาปีปทุม 25
319 เด็กหญิง ณัฐวรรณ    จันทวงศ์ วาปีปทุม 25
320 นาย เดชฤทธิ ์   จิตฤทธิ์ วาปีปทุม 25
321 เด็กชาย ถนอมศักด์ิ    จอมศรีกระยอม วาปีปทุม 25
322 นาย ธนบดี    มีชัย วาปีปทุม 25
323 เด็กชาย ธีรพัฒน์    นาโคช้าง วาปีปทุม 25
324 เด็กหญิง เบญญาภา    นนเทศา วาปีปทุม 25
325 เด็กหญิง ปณิตรา    สิทธิภา วาปีปทุม 25



ล าดบัที่ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล
326 นางสาว พัชราภรณ์    นามหาพิสม์ วาปีปทุม 25
327 นางสาว พิมพกา    อัตเนย์ วาปีปทุม 25
328 นางสาว มัลลิกา    บุญภักดี วาปีปทุม 25
329 เด็กชาย ยศนนท์    พิมพ์น้อย วาปีปทุม 25
330 เด็กชาย วัชรพล    สุพะก า วาปีปทุม 25
331 นาย ศุภกฤต    สุนทะวงศ์ วาปีปทุม 25
332 เด็กหญิง สุกัญญา    สาระลัย วาปีปทุม 25
333 เด็กชาย อิทธิเดช    โคตรแก้ว วาปีปทุม 25
334 นางสาว เกศสิรีย์    ยอดจันทร์ วาปีปทุม 24
335 นาย จตุรวิทย์    ปักเขตานัง วาปีปทุม 24
336 เด็กชาย เจษฎาภรณ์    เยาวเสริฐ วาปีปทุม 24
337 นางสาว ทัศนีย์    สังออน วาปีปทุม 24
338 นางสาว ธนวรรณ    เฮียงเฮี ย วาปีปทุม 24
339 เด็กชาย ธีรภัทร    ท านานอก วาปีปทุม 24
340 เด็กชาย ธีรภัทร    อุดมเมฆ วาปีปทุม 24
341 นาย ธีระพงษ์    วงศ์วัฒนวิบูลย์ วาปีปทุม 24
342 นาย นราวิชญ์    เฮียงเฮี ย วาปีปทุม 24
343 นางสาว นิธยาภรณ์    ศรีวรขันธุ์ วาปีปทุม 24
344 นาย ปฏิภัทธ์    พุทธาวัง วาปีปทุม 24
345 นาย ปรเมษฐ์    แสงโชติ วาปีปทุม 24
346 เด็กหญิง พรรภษา    ประทุมแสง วาปีปทุม 24
347 นางสาว พัชฎาภา    ทานิสุทธิ์ วาปีปทุม 24
348 เด็กชาย ภูริภัทร    โสมทอง วาปีปทุม 24
349 นางสาว มุกระวี    ศรีสุรักษ์ วาปีปทุม 24
350 นางสาว ยุภาวดี    สาดแล่น วาปีปทุม 24
351 เด็กหญิง รัชนีกร    กองบุตร วาปีปทุม 24
352 นางสาว ลลิตพรรณ    นามสี วาปีปทุม 24
353 นาย วุฒิพงษ์    ดาวงษ์ วาปีปทุม 24
354 นางสาว สิริวรรณ    โพธิกะ วาปีปทุม 24
355 นางสาว สุพัตรา    ปิสายะสา วาปีปทุม 24
356 นางสาว อธิวรรณ    สุวาหล า วาปีปทุม 24
357 เด็กชาย อมฤตกร    โพธิห์มุด วาปีปทุม 24
358 นาย อัครรัตนชัย    แสนสนุก วาปีปทุม 24
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359 นางสาว นันทพร  โปร่งสูงเนิน ชุมชนบา้นโพธิส์องหอ้งวทิยา 24
360 นาย นันทวุฒิ  ศรีประย่า ชุมชนบา้นโพธิส์องหอ้งวทิยา 24
361 นาย กิตติศักด์ิ    ภารตุ้มเหลา วาปีปทุม 23
362 นาย จักรพงษ์    เกิดสีทอง วาปีปทุม 23
363 นาย ณรงฤทธิ ์   เอกศิริ วาปีปทุม 23
364 นางสาว ณัฐริกา    ยะถา วาปีปทุม 23
365 เด็กหญิง ทัตพิชา    ลาดนอก วาปีปทุม 23
366 นางสาว พิราวรรณ    สิงหาราโท วาปีปทุม 23
367 เด็กชาย วาคิม    จันทิชัย วาปีปทุม 23
368 เด็กหญิง ศิริรัตน์    ไทยโส วาปีปทุม 23
369 เด็กหญิง ศุภกาญ    สังขะเพท วาปีปทุม 23
370 นางสาว สุนิสา    สีปัจฉิม วาปีปทุม 23
371 นางสาว อาทิตยา    ศรีโสภา วาปีปทุม 23
372 นาย คณิศร    อาจอารี วาปีปทุม 22
373 เด็กหญิง จรัญญา    ประจะเนย์ วาปีปทุม 22
374 นางสาว จิรวรรณ    นัดปะโม วาปีปทุม 22
375 เด็กชาย ชลธาร    อุดร วาปีปทุม 22
376 เด็กหญิง ณัฐนิชา    กลิ นสุคนธ์ วาปีปทุม 22
377 นางสาว ณัฐริกา    ชาช านาญ วาปีปทุม 22
378 เด็กหญิง ทับทิม    พึ งกุล วาปีปทุม 22
379 เด็กหญิง นลินทิพย์    ธนะศรี วาปีปทุม 22
380 นาย พิสิษฐ์    ปทุมวัน วาปีปทุม 22
381 เด็กชาย สิทธิพงค์    ปฏิเวชพัฒนางกูร วาปีปทุม 22
382 เด็กหญิง อมรรัตน์    ปัญญาละ วาปีปทุม 22
383 นาย คีตภัทร    สกุลแก้ว วาปีปทุม 21
384 เด็กหญิง ฉัตรกมล    ส่วนบุญ วาปีปทุม 21
385 นาย ชนะภัย    ค าน้อย วาปีปทุม 21
386 นาย ชวนากร    มั งมี วาปีปทุม 21
387 นางสาว ชุติตา    คงค าสี วาปีปทุม 21
388 นาย ธีรภัทร    วงค์ค าจันทร์ วาปีปทุม 21
389 เด็กชาย นพนันท์    ปฏิสังข์ วาปีปทุม 21
390 เด็กชาย ปฏิภาณ    ค าสมบัติ วาปีปทุม 21
391 เด็กชาย ภราดร    โพธิพ์ัฒน์ วาปีปทุม 21
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392 เด็กชาย วัชรินทร์    แสนค า วาปีปทุม 21
393 นาย อัษฎาวุธ    ปิน่แก้ว วาปีปทุม 21
394 เด็กหญิง ชฎาพร    ปะกิระน า วาปีปทุม 20
395 เด็กหญิง ชลธิชา    เพชรสุกใส วาปีปทุม 20
396 นาย ณัฐวุฒิ    ปาสาจะ วาปีปทุม 20
397 เด็กชาย ทีระภัทร    ไวยมงคุณ วาปีปทุม 20
398 นาย ธนาธิป    กกฝ้าย วาปีปทุม 20
399 เด็กหญิง ธิดารัตน์    อามาตย์ วาปีปทุม 20
400 นาย ธุทธ์    นนสีลาด วาปีปทุม 20
401 เด็กชาย ปฐวี    ปะสังคะเต วาปีปทุม 20
402 นาย เมธาสิทธิ ์   ปะโสติยัง วาปีปทุม 20
403 เด็กชาย วรจักร    ละถาดา วาปีปทุม 20
404 เด็กชาย ฌาณนุวัฒน์    แอ้นไธสงค์ วาปีปทุม 19
405 เด็กหญิง น้ าผ้ึง    พรมผุย วาปีปทุม 19
406 นางสาว เบญจวรรณ    จันทศร วาปีปทุม 19
407 นาย ศุภกร    จ าปาแดง วาปีปทุม 19
408 นาย ธนวัฒน์  มะลาศรี ชุมชนบา้นโพธิส์องหอ้งวทิยา 19
409 นางสาว คณิศร    ทมานนท์ วาปีปทุม 18
410 เด็กชาย จาตุรนต์    มีมัน วาปีปทุม 18
411 เด็กหญิง ธนันญพัช    บุง้ทอง วาปีปทุม 18
412 เด็กหญิง อภิรดา    ปาปะแพ วาปีปทุม 18
413 นางสาว กมลพรรณ    จิตโรภาส วาปีปทุม 16
414 เด็กหญิง ณีรนุช    ยามดี วาปีปทุม 15
415 นาย จิระศักด์ิ    โยอาศรี วาปีปทุม 14
416 นาย นพกร    อุปัชฌาย์ วาปีปทุม 13
417 นางสาว ศศิกานต์    สินเมฆา วาปีปทุม 13
418 เด็กชาย กุลนันท์    ปาปะข า วาปีปทุม ขาดสอบ
419 นางสาว จันทิกา    ไวมาตร วาปีปทุม ขาดสอบ
420 เด็กหญิง จิณณพัต    จันทิชัย วาปีปทุม ขาดสอบ
421 นางสาว จิดาภา    สุ่มมาตย์ วาปีปทุม ขาดสอบ
422 นาย เจษฎา    ประทุมสัน วาปีปทุม ขาดสอบ
423 นาย ชวัลวิชญ์    ล าภาย วาปีปทุม ขาดสอบ
424 นาย ชัยพล    เดชรักษา วาปีปทุม ขาดสอบ
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425 เด็กชาย ชัยวัฒน์    โหว่ภักดี วาปีปทุม ขาดสอบ
426 เด็กหญิง ญาณิศา    ชุบสุวรรณ วาปีปทุม ขาดสอบ
427 เด็กชาย ณรงฤทธิ ์   สาติ วาปีปทุม ขาดสอบ
428 เด็กหญิง ณัฏฐา    มูลพงษ์ วาปีปทุม ขาดสอบ
429 เด็กชาย ทวีวัฒน์    ค าโคกกลาง วาปีปทุม ขาดสอบ
430 เด็กชาย เทพกานต์    ประจะเนย์ วาปีปทุม ขาดสอบ
431 เด็กชาย เทวฤทธิ ์   มามี วาปีปทุม ขาดสอบ
432 นาย ธนสรณ์    ทองสุทธิ์ วาปีปทุม ขาดสอบ
433 เด็กชาย ธนาธิป    นิลด า วาปีปทุม ขาดสอบ
434 นาย ธราดล    โสดาปัดชา วาปีปทุม ขาดสอบ
435 นาย ธวัชชัย    วัฒนราช วาปีปทุม ขาดสอบ
436 นาย นิติพงษ์    สุ่มมาตย์ วาปีปทุม ขาดสอบ
437 นาย บริพันธ์    ติณรัตน์ วาปีปทุม ขาดสอบ
438 นางสาว ประลัดดา    ไชยหัง วาปีปทุม ขาดสอบ
439 เด็กชาย ปวริศ    อุบลบาล วาปีปทุม ขาดสอบ
440 เด็กหญิง ปัทมา    ทนันชัย วาปีปทุม ขาดสอบ
441 เด็กหญิง ปิยธิดา    ค าสิงห์สัย วาปีปทุม ขาดสอบ
442 นาย ปิยวัฒน์    ดีสงคราม วาปีปทุม ขาดสอบ
443 เด็กหญิง พรไพลิน    พลเสนา วาปีปทุม ขาดสอบ
444 นางสาว พัชราพร    ปะกิระณะ วาปีปทุม ขาดสอบ
445 นาย พัฒนศิริ    น้อยวิมล วาปีปทุม ขาดสอบ
446 นาย ภาณุมาศ    จอมศรีกระยอม วาปีปทุม ขาดสอบ
447 เด็กชาย มังกร    วิเศษศรี วาปีปทุม ขาดสอบ
448 นางสาว รจนา    ปัตโต วาปีปทุม ขาดสอบ
449 เด็กชาย รชต    สารมาตย์ วาปีปทุม ขาดสอบ
450 นาย รติพงษ์    ราชพันแสน วาปีปทุม ขาดสอบ
451 เด็กหญิง วชิรญาณ์    สังฆมณี วาปีปทุม ขาดสอบ
452 นางสาว วรนุช    บุษบา วาปีปทุม ขาดสอบ
453 นาย วรพจน์    ปัตตายะโส วาปีปทุม ขาดสอบ
454 นางสาว วรรณวษา    ประทุม วาปีปทุม ขาดสอบ
455 เด็กหญิง วัชรมน    ปัจจัยคา วาปีปทุม ขาดสอบ
456 นาย วัทธิกร    มะธุเสน วาปีปทุม ขาดสอบ
457 เด็กหญิง วิยดา    เทพค าภา วาปีปทุม ขาดสอบ



ล าดบัที่ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล
458 นาย วิษณุลักษณ์    สิงสุพรรณ วาปีปทุม ขาดสอบ
459 เด็กชาย วีรพล    กวางประชัน วาปีปทุม ขาดสอบ
460 เด็กชาย ศรายุทธิ ์   สายสุวรรณ วาปีปทุม ขาดสอบ
461 เด็กหญิง ศศิณี    ศรีบัวบาล วาปีปทุม ขาดสอบ
462 เด็กชาย สหัศวรรษ    แสงสวาท วาปีปทุม ขาดสอบ
463 นาย สันติยาธร    นพพิบูลย์ วาปีปทุม ขาดสอบ
464 นาย สิรินนท์    ปริตวา วาปีปทุม ขาดสอบ
465 เด็กหญิง สุธิดา    ประภาษา วาปีปทุม ขาดสอบ
466 เด็กชาย อติชาต    ปิดสาโย วาปีปทุม ขาดสอบ
467 นาย อทิเดช    ราตีนู วาปีปทุม ขาดสอบ
468 นาย อนุชิต    ทาสีแก้ว วาปีปทุม ขาดสอบ
469 นางสาว อาภัสรา    เบ้าสิงห์ วาปีปทุม ขาดสอบ
470 นางสาว อินทิรา    ปัดถามา วาปีปทุม ขาดสอบ


