
ล าดบัที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล
1 นาย สุรศักด์ิ    มัชะปาโต วาปีปทุม 67 รางวัลชนะเลิศ
2 นางสาว สุทธิชา    ปาปะข า วาปีปทุม 58 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
3 นางสาว ธนาวรรณ    ปาปะโข วาปีปทุม 57 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
4 นางสาว อรุณี    น้อยศรี วาปีปทุม 56
5 นาย ธีรพล    สิงห์ฉลาด วาปีปทุม 55
6 นาย นันทวัฒน์    โทอะรัญ วาปีปทุม 55
7 นาย พิชัย    เรืองบุญ วาปีปทุม 55
8 นางสาว เพ็ญพิชชา    ปาปะโถ วาปีปทุม 55
9 นางสาว กนกวรรณ    มะโนราช วาปีปทุม 54
10 นางสาว ศิริญญา    สีหาบุดโต วาปีปทุม 54
11 นาย ตรีเพชร    ศรีสุยิ่ง วาปีปทุม 53
12 นาย รัฐพล    ศรีบุญมา วาปีปทุม 52
13 นาย ศรายุทธ    เพ็ชร์ภูวงษ์ วาปีปทุม 52
14 นาย กุลธนิต    ปามุทา วาปีปทุม 50
15 นาย ครรชิต    ระแหง วาปีปทุม 48
16 นางสาว เดือนฉาย    ศรีมาตย์ วาปีปทุม 48
17 นางสาว ภทรกมล    ชาวพงษ์ วาปีปทุม 48
18 นางสาว อาภารัตน์    ลามะให วาปีปทุม 48
19 นางสาว น้องนุช    มะปะเข วาปีปทุม 47
20 นางสาว ภัณฑิรา    หิตายะโส วาปีปทุม 47
21 นางสาว ศิริรัตน์    พลค ามาก วาปีปทุม 47
22 นาย สุรราชย์    สุชาติพงศ์ วาปีปทุม 47
23 นางสาว ออมสิน    มั่งมี วาปีปทุม 47
24 นางสาว กษมา    จันทะปะทัง วาปีปทุม 46
25 นางสาว จริญญา    ป้องขวาเลา วาปีปทุม 46
26 นาย ธิรพงษ์    วงษ์ทอง วาปีปทุม 46
27 นางสาว ศิริพร    ยอดภักดี วาปีปทุม 46

              ประผลการแขง่ขนัตอบปัญหาสังคมศึกษาและความรู้ทัว่ไป ครั้งที ่3
                 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่6



ล าดบัที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล
28 นางสาว สุดารัตน์    เหลาชัย วาปีปทุม 46
29 นางสาว ชญาดา    สง่าศรี วาปีปทุม 45
30 นางสาว ปิยธิดา    ปะระทัง วาปีปทุม 45
31 นาย ภูริณัฐ    ทองมี วาปีปทุม 45
32 นางสาว โศรญา    จันโสภา วาปีปทุม 45
33 นางสาว กัลยารัตน์    ขอสูงเนิน วาปีปทุม 44
34 นางสาว ญาตาวี    ผ่ึงบรรหาร วาปีปทุม 44
35 นางสาว นิภาพร    แฝงสูงเนิน วาปีปทุม 44
36 นางสาว ประกายดาว    ประทุมเนตร วาปีปทุม 44
37 นาย พิทักษ์    ปะภูชะเน วาปีปทุม 44
38 นางสาว วิภารัตน์    พรมแสง วาปีปทุม 44
39 นางสาว ศิวารัตน์    ใจภักดี วาปีปทุม 44
40 นาย อภิสิทธิ ์   เนตะชาติ วาปีปทุม 44
41 นางสาว คัทลียา    ประวิเศษ วาปีปทุม 43
42 นางสาว ชุติมา    จันทะราคา วาปีปทุม 43
43 นางสาว วิภาวดี    สารศรี วาปีปทุม 43
44 นางสาว สมิตา    วงษ์ไทย วาปีปทุม 43
45 นาย สรจักร    ชาวบ้านใน วาปีปทุม 43
46 นางสาว สินรินทร์    แสนเย็น วาปีปทุม 43
47 นางสาว สุภรัตน์    เสนาจันทร์ วาปีปทุม 43
48 นางสาว กิตติภรณ์    อุบลโพธิ์ วาปีปทุม 42
49 นางสาว ชลลดา    ประวันเตา วาปีปทุม 42
50 นางสาว พรรษศิริ    สุวรรณปะกา วาปีปทุม 42
51 นางสาว มัลลิกา    คุณโน วาปีปทุม 42
52 นางสาว วิยะดา    ปุริโสตะโย วาปีปทุม 42
53 นางสาว สุดารัตน์    อุปเสน วาปีปทุม 42
54 นางสาว สุปรีญา    ลีแวง วาปีปทุม 42
55 นางสาว จารุวรรณ    มะปะโพธิ์ วาปีปทุม 41
56 นางสาว นิตยา    อุตราวัน วาปีปทุม 41
57 นางสาว สมพิศ    ไชยสา วาปีปทุม 41
58 นางสาว สุดารัตน์    จุปะมะตัง วาปีปทุม 41
59 นางสาว กันยารัตน์    พัฒนะแสง วาปีปทุม 40
60 นางสาว ญานิกา    จันทศิลป์ วาปีปทุม 40



ล าดบัที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล
61 นางสาว นิศาชล    พันธ์ภักดี วาปีปทุม 40
62 นางสาว บุษยาภิเษก    บุตตะคาม วาปีปทุม 40
63 นางสาว ปณิดา    รวมสุข วาปีปทุม 40
64 นางสาว พิชญาภา    ดาวศรี วาปีปทุม 40
65 นางสาว ลลิตา    วิเศษวงษา วาปีปทุม 40
66 นางสาว สายฝน    จันทวะฤทธิ์ วาปีปทุม 40
67 นางสาว สุวนันท์    ปะนัดตา วาปีปทุม 40
68 นางสาว จิราภรณ์    ปธิรูปัง วาปีปทุม 39
69 นางสาว ชลธิชา    บัวรัตน์ วาปีปทุม 39
70 นางสาว ณัฐชยา    มัชปะโม วาปีปทุม 39
71 นาย นพศิริ    โปรดเมธี วาปีปทุม 39
72 นางสาว นิตยา    ปริเตสัง วาปีปทุม 39
73 นางสาว เบญจมาศ    แก้วสังข์ วาปีปทุม 39
74 นางสาว ปลายฟ้า    ทาอามาตย์ วาปีปทุม 39
75 นางสาว สุลักขณา    สมสะกีสิทธิ์ วาปีปทุม 39
76 นางสาว กิตติยาภรณ์    ปะกาเวสา วาปีปทุม 38
77 นางสาว กิติภา    ไปใกล้ วาปีปทุม 38
78 นางสาว พิชญ์ธิดา    รัตนติสร้อย วาปีปทุม 38
79 นางสาว วิรากานต์    อุปนิตย์ วาปีปทุม 38
80 นางสาว ศศินภา    สุปะทัง วาปีปทุม 38
81 นางสาว ศิริลักษณ์    ปะติเพนัง วาปีปทุม 38
82 นางสาว ศุภสุตา    นครศรี วาปีปทุม 38
83 นางสาว สุชาวดี    ปุริสังฆเต วาปีปทุม 38
84 นางสาว เสาวลักษณ์    สินธุประสิทธิ์ วาปีปทุม 38
85 นาย เอกชัย    ไตรรัตน์ วาปีปทุม 38
86 นางสาว ณัฐภรณ์    บุตตะกะ วาปีปทุม 37
87 นางสาว นันท์นภัส    นียากร วาปีปทุม 37
88 นางสาว ปนัดดา    ปาสาน า วาปีปทุม 37
89 นางสาว พัณณิตา    โพธิมาตย์ วาปีปทุม 37
90 นางสาว มณีรัตน์    ศรีนนทร์ วาปีปทุม 37
91 นางสาว ศุภกานต์    ปัญญะศรี วาปีปทุม 37
92 นาย อนาวิล    ประนนท์ วาปีปทุม 37
93 นางสาว อัมพรพิมพ์    พงษ์ค า วาปีปทุม 37



ล าดบัที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล
94 นางสาว กนกขวัญ    จ าปาทอง วาปีปทุม 36
95 นางสาว เกวลิน    คุณพระเนตร วาปีปทุม 36
96 นางสาว ขนิษฐา    ชมชา วาปีปทุม 36
97 นางสาว จตุรพรรณ    มุขะกัง วาปีปทุม 36
98 นางสาว ดาปนีย์    อัปมะโน วาปีปทุม 36
99 นาย นพรัตน์    ปะมาคะตัง วาปีปทุม 36
100 นาย นัฐพงษ์    อาศูรย์ วาปีปทุม 36
101 นางสาว พัชรา    แสนบุญมา วาปีปทุม 36
102 นางสาว แสนยากร    ศรีชุม วาปีปทุม 36
103 นาย อภิราช    พิลาลัย วาปีปทุม 36
104 นางสาว อริยา    บุญค า วาปีปทุม 36
105 นางสาว กนกแก้ว    จ าปาทอง วาปีปทุม 35
106 นางสาว จุฬาลักษณ์    ฝาปาฝา วาปีปทุม 35
107 นางสาว ธิดารัตน์    ช่อรักษ์ วาปีปทุม 35
108 นางสาว นภัสรภี    นาง้ิว วาปีปทุม 35
109 นางสาว วัลลภา    ค าพันธ์ วาปีปทุม 35
110 นางสาว วิพาพร    ศรีคร้าม วาปีปทุม 35
111 นางสาว ศิวารยา    เหรียญทอง วาปีปทุม 35
112 นางสาว อุบลรัตน์    จงจิตต์ วาปีปทุม 35
113 นางสาว กัญญาณัฐ    อัปมระกา วาปีปทุม 34
114 นางสาว จริยา    จ าปาหอม วาปีปทุม 34
115 นางสาว จิราพร    ฤทธิสาร วาปีปทุม 34
116 นางสาว ชลธิชา    บรรเทา วาปีปทุม 34
117 นาย ทวีสิน    เดชาโชติช่วง วาปีปทุม 34
118 นางสาว เนตรสกาว    วรเนตร วาปีปทุม 34
119 นาย ปิยะวัฒน์    เมฆขาว วาปีปทุม 34
120 นางสาว พรชิตา    แก้วอมร วาปีปทุม 34
121 นางสาว ภัทรวดี    ประพาศพงษ์ วาปีปทุม 34
122 นาย ภายุภัทร    ยุบลศาสตร์ วาปีปทุม 34
123 นาย มงคลธรรม    ครองสม วาปีปทุม 34
124 นาย ราชวัลลภ    จันทร์สด วาปีปทุม 34
125 นางสาว สิริลักษณ์    ศึกนอก วาปีปทุม 34
126 นางสาว สุนันทา    พุทธโค วาปีปทุม 34



ล าดบัที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล
127 นางสาว สุภาพร    บ่าพิมาย วาปีปทุม 34
128 นางสาว อัษฎาภรณ์    ม่วงท า วาปีปทุม 34
129 นางสาว เกศรินทร์    แก้วแผ่ว วาปีปทุม 33
130 นางสาว จุฑาภรณ์    นครไพร วาปีปทุม 33
131 นางสาว จุฑารัตน์    จอมพลเมือง วาปีปทุม 33
132 นางสาว ปนัดชา    ปะสังคะเต วาปีปทุม 33
133 นางสาว พรรณภิญญา    โสภา วาปีปทุม 33
134 นาย พิเชษฐ์    มาแก้ว วาปีปทุม 33
135 นางสาว มณธิรา    ชาวบ้านใน วาปีปทุม 33
136 นางสาว รวิสรา    ชาอินทร์ วาปีปทุม 33
137 นางสาว อาทิตยา    ประวัดศรี วาปีปทุม 33
138 นาย โอภาส    ชะช า วาปีปทุม 33
139 นางสาว เกศราภรณ์    ประนัง วาปีปทุม 32
140 นางสาว เกศสกร    สุระพินิจ วาปีปทุม 32
141 นางสาว ขนิษฐา    อรัญนารถ วาปีปทุม 32
142 นางสาว จิราวรรณ    ปะกิระโส วาปีปทุม 32
143 นางสาว จุฬารัตน์    ครองสี วาปีปทุม 32
144 นางสาว เจนจิรา    โพธิจักร์ วาปีปทุม 32
145 นางสาว พิกุล    ธรรมิภักด์ิ วาปีปทุม 32
146 นางสาว วาสนา    พินิดดี วาปีปทุม 32
147 นางสาว วิชุดา    ค าสมัย วาปีปทุม 32
148 นาย วิศิษฐ์    จ่าพา วาปีปทุม 32
149 นางสาว ศรุตยา    สิมวิเศษ วาปีปทุม 32
150 นางสาว ขวัญใจ    ประนัดโส วาปีปทุม 31
151 นาย ธราดล    ศรีสุมัง วาปีปทุม 31
152 นางสาว น้ าฝน    แหวนหล่อ วาปีปทุม 31
153 นาย พัสสน    ทิพย์ศรีราช วาปีปทุม 31
154 นางสาว ภัคจีรา    เสียงใส วาปีปทุม 31
155 นาย ยศพัทธ์    หนูแก้ว วาปีปทุม 31
156 นางสาว วิยะดา    น้อยศรี วาปีปทุม 31
157 นางสาว สุพรรษา    จันทเขต วาปีปทุม 31
158 นาย อรรถสิทธิ ์   สุทธวงษา วาปีปทุม 31
159 นางสาว กชกรณ์    ดอกแขมกลาง วาปีปทุม 30
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160 นางสาว กมลรัตน์    มณีโชติ วาปีปทุม 30
161 นางสาว กฤษดาพร    ปะกิระเค วาปีปทุม 30
162 นางสาว ขวัญฤทัย    คุณหงษ์ วาปีปทุม 30
163 นางสาว ณัฐฐาพร    แสนรัง วาปีปทุม 30
164 นางสาว นภัสวรรณ    ปาปะไพ วาปีปทุม 30
165 นาย ภัทณพงษ์    ค าเสียง วาปีปทุม 30
166 นางสาว วราภรณ์    ทองมนต์ วาปีปทุม 30
167 นางสาว วิสาลิณี    จันดี วาปีปทุม 30
168 นางสาว ศิริรัตน์    ค าจันดี วาปีปทุม 30
169 นางสาว กรรณิกา    ฉัตรศรี วาปีปทุม 29
170 นางสาว กรวรรณ    บัวลอย วาปีปทุม 29
171 นางสาว ชนิกานต์    ประเมนาโพธิ์ วาปีปทุม 29
172 นาย เทพฤทธิ ์   บุญพา วาปีปทุม 29
173 นางสาว ปิยะฉัตร    เปรมปรี วาปีปทุม 29
174 นาย พงษ์พัฒน์    พงษ์พันนา วาปีปทุม 29
175 นางสาว พลอย    ภมะราภา วาปีปทุม 29
176 นาย พีระพัฒน์    ฮาดภักดี วาปีปทุม 29
177 นางสาว รัตนา    เกตมาลา วาปีปทุม 29
178 นางสาว รัตนาภรณ์    เพชรไพทูลย์ วาปีปทุม 29
179 นางสาว ศิริรักษ์    ค าภา วาปีปทุม 29
180 นางสาว ศิริรัตน์    ค าภา วาปีปทุม 29
181 นางสาว กนกวรรณ    คล้ายมาลา วาปีปทุม 28
182 นางสาว ชัชนิทรา    ปะจุดทะโก วาปีปทุม 28
183 นาย ธนากร    บึงจันทร์ วาปีปทุม 28
184 นางสาว ธิติยา    ฤทธิหาญ วาปีปทุม 28
185 นาย นันทภพ    ชัยธานี วาปีปทุม 28
186 นางสาว นิศาชล    จันวิเศษ วาปีปทุม 28
187 นางสาว พัสตราภรณ์    ภูส ารอง วาปีปทุม 28
188 นางสาว รัชณีย์    สุขแสน วาปีปทุม 28
189 นางสาว รัชดาพร    โพธิช์ัยเลิศ วาปีปทุม 28
190 นางสาว วาสนา    ศรีวงค์ษา วาปีปทุม 28
191 นาย ศราวุธ    บุญสิทธิ์ วาปีปทุม 28
192 นางสาว สุธิตา    ปะกิระนา วาปีปทุม 28



ล าดบัที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล
193 นางสาว สุนิศา    ค าหงษา วาปีปทุม 28
194 นางสาว เสาวนีย์    ปาปะกี วาปีปทุม 28
195 นาย อนันต์    จันทร์ภักด์ิ วาปีปทุม 28
196 นางสาว อักษรา    บรรเทา วาปีปทุม 28
197 นางสาว จุฑาทิพย์    แพงค า วาปีปทุม 27
198 นางสาว ชญาน์รัตน์    ศรีตระการ วาปีปทุม 27
199 นางสาว ชุติมา    คุ้มขลิบ วาปีปทุม 27
200 นางสาว ณัฐริกา    ซินโซ วาปีปทุม 27
201 นางสาว ณัฐวรรณ    แดนไธสง วาปีปทุม 27
202 นางสาว ธนิตา    ศรีทองสา วาปีปทุม 27
203 นางสาว พัณณ์ชิตา    ปะวะขัง วาปีปทุม 27
204 นางสาว เย็นฤดี    โพพิธี วาปีปทุม 27
205 นางสาว รัตติยากร    วังหนองเสียว วาปีปทุม 27
206 นาย วรวิทย์    บุตะกะ วาปีปทุม 27
207 นางสาว วีนัส    ทองทวี วาปีปทุม 27
208 นางสาว ศุภรัตน์    เล่งวงศ์ วาปีปทุม 27
209 นาย สุรศักด์ิ    จูมพลา วาปีปทุม 27
210 นางสาว อรยา    โยธาราษฎร วาปีปทุม 27
211 นาย กฤษฎา    อะมรณ์ วาปีปทุม 26
212 นางสาว กฤษณา    มะปะเขา วาปีปทุม 26
213 นาย คมสันต์    สายบัว วาปีปทุม 26
214 นางสาว ฉัตรกมล    หงษ์หา วาปีปทุม 26
215 นางสาว ชยากร    ก้อนค าใหญ่ วาปีปทุม 26
216 นางสาว ชลธิชา    บาริศรี วาปีปทุม 26
217 นางสาว ชลัญญา    เชื้อนิตย์ วาปีปทุม 26
218 นางสาว ฐิติมา    ภูมิประเสริฐ วาปีปทุม 26
219 นาย ณัฐพงศ์    สมควรการ วาปีปทุม 26
220 นาย ณัฐวัฒน์    ปะนะภูเต วาปีปทุม 26
221 นางสาว ธิดารัตน์    ประสีระวิเส วาปีปทุม 26
222 นาย ปัญญ์ณวัฒ    ชนาวุฒิยิ่งรวี วาปีปทุม 26
223 นาย พฤหัส    โพทุมทา วาปีปทุม 26
224 นางสาว วรรณิศา    นาพูล วาปีปทุม 26
225 นางสาว สมินนา    ประกอบน้อง วาปีปทุม 26



ล าดบัที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล
226 นาย สิทธิชัย    ภควา วาปีปทุม 26
227 นางสาว สุธิดา    เผ่ือนพึง่ วาปีปทุม 26
228 นาย อัครพนธ์    ฤทธิรณ วาปีปทุม 26
229 นางสาว จิราพร    อนุสา วาปีปทุม 25
230 นางสาว จิราภา    ปะมา วาปีปทุม 25
231 นาย ฉัตริน    ปฎินัดตัง วาปีปทุม 25
232 นาย ธวัชชัย    บุตรโชติ วาปีปทุม 25
233 นางสาว นุชนาถ    บุตรมาตร วาปีปทุม 25
234 นางสาว บุษบา    มวนมนตรี วาปีปทุม 25
235 นางสาว เปรมกมล    พรมแสง วาปีปทุม 25
236 นางสาว พรพิมล    ผลผาด วาปีปทุม 25
237 นางสาว รัชนี    สีหาบุดโต วาปีปทุม 25
238 นาย วรเดช    เกตุดี วาปีปทุม 25
239 นางสาว วรรณิภา    คูหา วาปีปทุม 25
240 นางสาว วรรณิษา    วัฒนราช วาปีปทุม 25
241 นาย วรากร    สุวรรณเหลา วาปีปทุม 25
242 นางสาว วิยดา    สมศิริ วาปีปทุม 25
243 นางสาว อรสา    อันทะรินทร์ วาปีปทุม 25
244 นางสาว กรรณิการ์    สุหา วาปีปทุม 24
245 นางสาว ขนิษฐา    ค าจันดี วาปีปทุม 24
246 นางสาว ณัฐสุดา    พลสุวรรณ วาปีปทุม 24
247 นางสาว ดรุณี    โยธามาศ วาปีปทุม 24
248 นาย ปรีชา    อินเป้ง วาปีปทุม 24
249 นางสาว รัตนากร    อัปมะโน วาปีปทุม 24
250 นางสาว รุ่งนภา    ชัยล้ินฟ้า วาปีปทุม 24
251 นาย จักรกฤษ    ปะเสระกัง วาปีปทุม 23
252 นางสาว จารุภา    นามจุมจัง วาปีปทุม 23
253 นางสาว ธวัลรัตน์    กองพิธี วาปีปทุม 23
254 นางสาว ธิดารัตน์    ปะนามะ วาปีปทุม 23
255 นางสาว นภัสสร    กิตติธราสัณห์ วาปีปทุม 23
256 นางสาว ปฏิพัทธ์    เภตรา วาปีปทุม 23
257 นาย ปัญญาฤทธิ ์   สังทองห้าว วาปีปทุม 23
258 นางสาว ยุวดี    ล่อดงบัง วาปีปทุม 23



ล าดบัที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล
260 นางสาว อัญจิมา    เอกรักษา วาปีปทุม 23
261 นาย เกียรติศักด์ิ    อินโท่โล่ วาปีปทุม 22
262 นาย ชนินทร์    เกี้ยวไธสง วาปีปทุม 22
263 นาย ทัตเทพ    วรรณศรี วาปีปทุม 22
264 นาย ธีระยุทธ    สกุลแท้ วาปีปทุม 22
265 นางสาว นันทิชา    นามปัสสา วาปีปทุม 22
266 นางสาว เนตรทิพย์    ภูแม่นเขียน วาปีปทุม 22
267 นาย อนุชิต    เพชรก าเนิด วาปีปทุม 22
268 นาย กฤษฎา    ทุมดี วาปีปทุม 21
269 นาย ชาตรี    ชัยล้ินฟ้า วาปีปทุม 21
270 นาย พลากร    หลักค าพันธ์ วาปีปทุม 21
271 นางสาว น้ าฝน    ประทุมเพชร วาปีปทุม 20
272 นาย พิพัฒน์พงศ์    โพธิไ์พร วาปีปทุม 20
273 นาย ภูทัย    โยต าแย วาปีปทุม 20
274 นาย กฤติพงษ์    ปทุมชาติพัฒน์ วาปีปทุม 19
275 นาย ธนากร    สีละออ วาปีปทุม 19
276 นาย นันทวัฒน์    อะปะมาเถ วาปีปทุม 19
277 นางสาว เพชรรัตน์    ครองก่ า วาปีปทุม 19
278 นาย อนิรุทธิ ์   ประทุม วาปีปทุม 19
279 นางสาว กรรณิการ์    ปิดสายะตัง วาปีปทุม 18
280 นาย นัฐศักด์ิ    ใหม่ศรี วาปีปทุม 18
281 นางสาว สโรชา    นามวิเศษ วาปีปทุม 18
282 นางสาว ฉัตรติยา    กุยวาปี วาปีปทุม 17
283 นาย พิศรุต    ปักกังวะยัง วาปีปทุม 17
284 นาย มาวิน    ปักเขตานัง วาปีปทุม 17
285 นางสาว ศรรัก    ศรีชะนะ วาปีปทุม 17
286 นางสาว พรรณวดี    เสนาฮาด วาปีปทุม 16
287 นาย ธนกร    โชครัตนตระกูล วาปีปทุม 15
288 นางสาว วิภาวรรณ    ค าจันดี วาปีปทุม 15
289 นาย ธัญวิชญ์    บุตะกะ วาปีปทุม 14
290 นางสาว กนกวรรณ    ทับค าภา วาปีปทุม ขาดสอบ
291 นางสาว กมลลักษณ์    ปะวะภูชะโก วาปีปทุม ขาดสอบ
292 นางสาว กรกนก    นาวาอนุรักษ์ วาปีปทุม ขาดสอบ



ล าดบัที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล
293 นาย กรรชัย    ค าพันธ์ วาปีปทุม ขาดสอบ
294 นางสาว กฤษฎาพร    สีพิซิ วาปีปทุม ขาดสอบ
295 นาย กลวัชร    ปัดโตยันทัง วาปีปทุม ขาดสอบ
296 นาย กวิน    อันน้อยนนท์ วาปีปทุม ขาดสอบ
297 นาย ก่อเกียรติ    ทรัพย์ค าจันทร์ วาปีปทุม ขาดสอบ
298 นาย กัมธรณ์    สมกล้า วาปีปทุม ขาดสอบ
299 นางสาว กาญจนา    นิมะลา วาปีปทุม ขาดสอบ
300 นาย กิจอนันต์    อัฐิปา วาปีปทุม ขาดสอบ
301 นาย กิตติศักด์ิ    ทิพย์แสง วาปีปทุม ขาดสอบ
302 นางสาว กุลนิตา    พานทอง วาปีปทุม ขาดสอบ
303 นางสาว เกตุวรินทร์    เดชนาม วาปีปทุม ขาดสอบ
304 นางสาว เกวลิน    นนทริ วาปีปทุม ขาดสอบ
305 นางสาว เกษศิรินทร์    วาปีนา วาปีปทุม ขาดสอบ
306 นางสาว ขนิษฐา    ทอนเสาร์ วาปีปทุม ขาดสอบ
307 นางสาว คัทรินทร์    สุปฏิ วาปีปทุม ขาดสอบ
308 นางสาว จณิสตา    จุลโพธิ์ วาปีปทุม ขาดสอบ
309 นาย จตุภัทร    แผ่นทอง วาปีปทุม ขาดสอบ
310 นาย จักรพงษ์    สุขใส วาปีปทุม ขาดสอบ
311 นาย จักรพล    แก่นท้าว วาปีปทุม ขาดสอบ
312 นาย จักรี    วงษ์ชัยนันต์ วาปีปทุม ขาดสอบ
313 นางสาว จิดาภา    สามีพันธ์ วาปีปทุม ขาดสอบ
314 นางสาว จิตรลดา    สุขเกษม วาปีปทุม ขาดสอบ
315 นางสาว จินดาหรา    จันทวฤทธิ์ วาปีปทุม ขาดสอบ
316 นางสาว จิรนันท์    ทิพย์ศรีราช วาปีปทุม ขาดสอบ
317 นาย จิรภัทร    พงษ์ทวี วาปีปทุม ขาดสอบ
318 นางสาว จิรัญญา    ศรีสุธรรม วาปีปทุม ขาดสอบ
319 นางสาว จิราภรณ์    อุปกัง วาปีปทุม ขาดสอบ
320 นาย จิรายุทธ    ยางเครือ วาปีปทุม ขาดสอบ
321 นาย จีระศักด์ิ    ของดี วาปีปทุม ขาดสอบ
322 นางสาว จุฑามาศ    อ่อนจันทร์ วาปีปทุม ขาดสอบ
323 นาย เจษฎาภรณ์    เพชรหนองชุม วาปีปทุม ขาดสอบ
324 นางสาว ฉัตรมินตรา    เปการี วาปีปทุม ขาดสอบ
325 นางสาว ชลดา    แสงโทโพ วาปีปทุม ขาดสอบ



ล าดบัที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล
326 นางสาว ชลธิชา    มัชปะโต วาปีปทุม ขาดสอบ
327 นางสาว ชลธิชา    แสนสิน วาปีปทุม ขาดสอบ
328 นางสาว ชลลดา    ประโปตินัง วาปีปทุม ขาดสอบ
329 นาย ชวนากร    อุทัยวี วาปีปทุม ขาดสอบ
330 นางสาว ชัญญานุช    ประพาศพงษ์ วาปีปทุม ขาดสอบ
331 นาย ชัยชาติ    แผงบุดดา วาปีปทุม ขาดสอบ
332 นาย ชัยพร    บุปะปา วาปีปทุม ขาดสอบ
333 นาย ชุทธ    เหลืองเจริญ วาปีปทุม ขาดสอบ
334 นางสาว โชติรส    สุปะเท วาปีปทุม ขาดสอบ
335 นางสาว ญาฎารัตน์    ปาปะสา วาปีปทุม ขาดสอบ
336 นางสาว ณภัสสรณ์    จูมแพงจารุพงศ์ วาปีปทุม ขาดสอบ
337 นางสาว ณัฏฐนันทน์    ประศรีระเก วาปีปทุม ขาดสอบ
338 นางสาว ณัฐกานต์    ประทุมแสง วาปีปทุม ขาดสอบ
339 นางสาว ณัฐชา    มูลพงษ์ วาปีปทุม ขาดสอบ
340 นางสาว ณัฐฐินันท์    ปาสาจะ วาปีปทุม ขาดสอบ
341 นางสาว ณัฐณิชา    หนองสูง วาปีปทุม ขาดสอบ
342 นางสาว ณัฐพร    ปะนัดถา วาปีปทุม ขาดสอบ
343 นางสาว ดารารัตน์    สิงห์ดาว วาปีปทุม ขาดสอบ
344 นาย ดุลยธร    โยธะมาตย์ วาปีปทุม ขาดสอบ
345 นาย ดุลยฤทธิ ์   อ าพินธ์ วาปีปทุม ขาดสอบ
346 นาย ถิรวัฒน์    รุ่งเรือง วาปีปทุม ขาดสอบ
347 นาย เถลิงศักด์ิ    ชัยบุรี วาปีปทุม ขาดสอบ
348 นางสาว ทัศนีย์    มามี วาปีปทุม ขาดสอบ
349 นางสาว ทิพย์วรรณ    เข็มทอง วาปีปทุม ขาดสอบ
350 นาย ไทภูมิ    ดีด่านค้อ วาปีปทุม ขาดสอบ
351 นาย ธนพล    ชูขุนทด วาปีปทุม ขาดสอบ
352 นางสาว ธนภร    ศรีสันติสุข วาปีปทุม ขาดสอบ
353 นางสาว ธนภัทร    ศรีมังคละ วาปีปทุม ขาดสอบ
354 นาย ธนยุทธ    ม่วงศรี วาปีปทุม ขาดสอบ
355 นางสาว ธนาภรณ์    แสนสิน วาปีปทุม ขาดสอบ
356 นางสาว ธัญรดา    ไชยบุดดี วาปีปทุม ขาดสอบ
357 นางสาว ธัญลักษณ์    ภูทองเป้ง วาปีปทุม ขาดสอบ
358 นางสาว ธิดารัตน์    เพียช านิ วาปีปทุม ขาดสอบ



ล าดบัที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล
359 นาย ธีรภัทร์    วัชรานุสรณ์ วาปีปทุม ขาดสอบ
360 นาย ธีรวัฒน์    สิงห์แก้ว วาปีปทุม ขาดสอบ
361 นาย ธีระวัฒน์    คุณแก้ว วาปีปทุม ขาดสอบ
362 นาย นนทนันท์    เดชสุภา วาปีปทุม ขาดสอบ
363 นางสาว นริศรา    นุพัฒน์ วาปีปทุม ขาดสอบ
364 นางสาว นัฐณชา    ยุสิ วาปีปทุม ขาดสอบ
365 นาย นัฐพล    ปัจจัย วาปีปทุม ขาดสอบ
366 นาย นันทวัฒน์    พลพิทักษ์ วาปีปทุม ขาดสอบ
367 นางสาว นาถฤดี    สุขวงค์ วาปีปทุม ขาดสอบ
368 นางสาว นิชา    มัดถาปะตัง วาปีปทุม ขาดสอบ
369 นางสาว นิตยา    ขุลีรัง วาปีปทุม ขาดสอบ
370 นางสาว นิตยา    ปะกิสังข์ วาปีปทุม ขาดสอบ
371 นาย นิพนธ์    เททะสังข์ วาปีปทุม ขาดสอบ
372 นางสาว นิราวรรณ    พัวสกุล วาปีปทุม ขาดสอบ
373 นาย นิรุทธิ ์   โพธิไพร วาปีปทุม ขาดสอบ
374 นางสาว บัณฑิตา    ร่ืนเทียน วาปีปทุม ขาดสอบ
375 นาย บุญเดช    พุทธาหอม วาปีปทุม ขาดสอบ
376 นาย บุญฤทธิ ์   หลินภู วาปีปทุม ขาดสอบ
377 นางสาว บุณฑริกา    บุญศรี วาปีปทุม ขาดสอบ
378 นาย ปฏิวัติ    วังหนองเสียว วาปีปทุม ขาดสอบ
379 นางสาว ปนัดดา    เวฬุวนารักษ์ วาปีปทุม ขาดสอบ
380 นางสาว ปนัดดา    สุปะโค วาปีปทุม ขาดสอบ
381 นางสาว ปภัสสร    ประทุมแสง วาปีปทุม ขาดสอบ
382 นางสาว ประทุมรัตน์    บัวเผ่ือน วาปีปทุม ขาดสอบ
383 นางสาว ประภัสรา    ปะริเตนัง วาปีปทุม ขาดสอบ
384 นาย ปริญญา    โสดาปัดชา วาปีปทุม ขาดสอบ
385 นาย ปรีชา    เรียนไธสง วาปีปทุม ขาดสอบ
386 นางสาว ปวิตรา    แสนเย็น วาปีปทุม ขาดสอบ
387 นางสาว ปิยฉัตร    สีหาบุตร วาปีปทุม ขาดสอบ
388 นางสาว ปิยะธิดา    ไปด้วย วาปีปทุม ขาดสอบ
389 นาย พงศกร    โทอะรัญ วาปีปทุม ขาดสอบ
390 นาย พงศธร    แข็งแรง วาปีปทุม ขาดสอบ
391 นางสาว พรชิตา    มั่นประสงค์ วาปีปทุม ขาดสอบ
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392 นางสาว พรธิตา    ชัยธานี วาปีปทุม ขาดสอบ
393 นางสาว พรรณทิพย์    ยางเครือ วาปีปทุม ขาดสอบ
394 นางสาว พัชชริกา    ปักกะทานัง วาปีปทุม ขาดสอบ
395 นางสาว พัชราภา    ปทุมพร วาปีปทุม ขาดสอบ
396 นางสาว พัชรียา    จุลศรี วาปีปทุม ขาดสอบ
397 นางสาว พัตราภรณ์    บ่อหน่าย วาปีปทุม ขาดสอบ
398 นางสาว พิยดา    ปะกินะโม วาปีปทุม ขาดสอบ
399 นาย พิสิษฐ์    อินทมาตย์ วาปีปทุม ขาดสอบ
400 นาย พีรพัฒน์    โชคสวัสด์ิ วาปีปทุม ขาดสอบ
401 นาย พุฒินันท์    พิมพ์วัน วาปีปทุม ขาดสอบ
402 นางสาว เพ็ญศิริ    ศรีชะนะ วาปีปทุม ขาดสอบ
403 นาย ภควัต    สืบสุนทร วาปีปทุม ขาดสอบ
404 นางสาว ภัคจีรา    ชิณศรี วาปีปทุม ขาดสอบ
405 นางสาว ภัทราวดี    มาตย์ค ามี วาปีปทุม ขาดสอบ
406 นาย ภากร    ปะนัดโส วาปีปทุม ขาดสอบ
407 นางสาว ภาวิณี    ฤทธิจ์ันดี วาปีปทุม ขาดสอบ
408 นางสาว มณีวรรณ    หันบุดดี วาปีปทุม ขาดสอบ
409 นาย มั่นคง    หัตถสินธุ์ วาปีปทุม ขาดสอบ
410 นางสาว มุทิตา    จันทะค้อม วาปีปทุม ขาดสอบ
411 นางสาว มุธิตา    ยางแดง วาปีปทุม ขาดสอบ
412 นาย ยุทธนากร    ปัญจะขัน วาปีปทุม ขาดสอบ
413 นางสาว ยุพิน    ประเศรษฐา วาปีปทุม ขาดสอบ
414 นาย รชต    ประมาคะเต วาปีปทุม ขาดสอบ
415 นาย รชต    ปักการะสังข์ วาปีปทุม ขาดสอบ
416 นางสาว รัชฎาพร    สิงห์สุพรรณ วาปีปทุม ขาดสอบ
417 นางสาว รัชณีกรณ์    สิงห์ฉลาด วาปีปทุม ขาดสอบ
418 นางสาว รัชนีกร    มีบุญมาก วาปีปทุม ขาดสอบ
419 นาย รัฐภูมินทร์    ศัพท์พันธุ์ วาปีปทุม ขาดสอบ
420 นางสาว รัตญา    ทะวะลัย วาปีปทุม ขาดสอบ
421 นางสาว รัตติกานต์    รัดพรม วาปีปทุม ขาดสอบ
422 นางสาว รัตนาภรณ์    สิงห์จันทร์ วาปีปทุม ขาดสอบ
423 นางสาว รุจิรา    ทอนมาตย์ วาปีปทุม ขาดสอบ
424 นางสาว วชิราวลี    ภูริพันธุภ์ิญโญ วาปีปทุม ขาดสอบ
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425 นาย วรพงษ์    เตียเนตร วาปีปทุม ขาดสอบ
426 นางสาว วรรณนิสา    แสนศิลา วาปีปทุม ขาดสอบ
427 นางสาว วรรณวิภา    เทพสุธรรม วาปีปทุม ขาดสอบ
428 นางสาว วรรณิภา    โยธราช วาปีปทุม ขาดสอบ
429 นาย วรวัตร   สุขทรัพย์ วาปีปทุม ขาดสอบ
430 นาย วรศักด์ิ    บุญลีระวัฒน์ วาปีปทุม ขาดสอบ
431 นางสาว วรางคณา    พลพิทักษ์ วาปีปทุม ขาดสอบ
432 นาย วราพล    จัตตุจันทร์ วาปีปทุม ขาดสอบ
433 นางสาว วรินทร    ประระมัดทะโก วาปีปทุม ขาดสอบ
434 นาย วัชระไกร    ปะก าแหง วาปีปทุม ขาดสอบ
435 นาย วัชรินทร์    ชาวไพร วาปีปทุม ขาดสอบ
436 นางสาว วันวิสา    โพทุมทา วาปีปทุม ขาดสอบ
437 นางสาว วารีรัตน์    สุโพธิ์ วาปีปทุม ขาดสอบ
438 นาย วิทวัส    ทิพวันนา วาปีปทุม ขาดสอบ
439 นางสาว วิรุณี    แก้วธานี วาปีปทุม ขาดสอบ
440 นางสาว วีรดา    นามสมบูรณ์ วาปีปทุม ขาดสอบ
441 นาย วีระพล    พานิชย์ วาปีปทุม ขาดสอบ
442 นางสาว ศรันยา    ปริสาเก วาปีปทุม ขาดสอบ
443 นางสาว ศลิษา    พาลเหนือ วาปีปทุม ขาดสอบ
444 นางสาว ศิรินภา    ปาติสัตย์ วาปีปทุม ขาดสอบ
445 นางสาว ศิริลักษณ์    บุญเพ็ง วาปีปทุม ขาดสอบ
446 นางสาว ศิริวรรณ    คนเพียร วาปีปทุม ขาดสอบ
447 นางสาว ศิริวรรณ    พันธ์ทอง วาปีปทุม ขาดสอบ
448 นางสาว ศุภนิดา    พักตรหาญ วาปีปทุม ขาดสอบ
449 นาย สถาพร    สืบสุนทร วาปีปทุม ขาดสอบ
450 นาย สถิตย์    มูลต้น วาปีปทุม ขาดสอบ
451 นางสาว สมัชญา    โพธิข์นาบ วาปีปทุม ขาดสอบ
452 นาย สหพันธ์    สามนคร วาปีปทุม ขาดสอบ
453 นาย สหราช    ทอนโพธิ์ วาปีปทุม ขาดสอบ
454 นางสาว สาธิดา    คุทธยัง วาปีปทุม ขาดสอบ
455 นางสาว สิริยากร    ไชยลาด วาปีปทุม ขาดสอบ
456 นางสาว สุกัญญา    แสงโทโพธิ์ วาปีปทุม ขาดสอบ
457 นางสาว สุกัลยา    ปาปะเถ วาปีปทุม ขาดสอบ
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458 นาย สุขสวัสด์ิ    พูลพิพัฒน์ วาปีปทุม ขาดสอบ
459 นางสาว สุจารี    กุลไธสง วาปีปทุม ขาดสอบ
460 นางสาว สุจิตรา    วงกลม วาปีปทุม ขาดสอบ
461 นางสาว สุจิตรา    สระทองอ๊อต วาปีปทุม ขาดสอบ
462 นางสาว สุทธิดา    จันนา วาปีปทุม ขาดสอบ
463 นางสาว สุธิฌา    ภูชะหาร วาปีปทุม ขาดสอบ
464 นางสาว สุนทรี    ใสโพธิ์ วาปีปทุม ขาดสอบ
465 นางสาว สุนันท์    โทแสง วาปีปทุม ขาดสอบ
466 นางสาว สุนิตา    บุญละคร วาปีปทุม ขาดสอบ
467 นางสาว สุนิสา    มูลอ าคา วาปีปทุม ขาดสอบ
468 นางสาว สุปริญญา    สองศรี วาปีปทุม ขาดสอบ
469 นางสาว สุพัตตรา    ทิพวัน วาปีปทุม ขาดสอบ
470 นางสาว สุพิชชา    บรรณศรี วาปีปทุม ขาดสอบ
471 นางสาว สุภาพร    ยางโว วาปีปทุม ขาดสอบ
472 นางสาว สุภาพร    สดมพฤกษ์ วาปีปทุม ขาดสอบ
473 นางสาว สุภาวดี    เสนามาตย์ วาปีปทุม ขาดสอบ
474 นาย สุรบดินทร์    อรุณโน วาปีปทุม ขาดสอบ
475 นางสาว สุรัสวดี    นิมะลา วาปีปทุม ขาดสอบ
476 นาย สุริยะ    บุปะปา วาปีปทุม ขาดสอบ
477 นาย สุวัฒน์    ธรรมสา วาปีปทุม ขาดสอบ
478 นาย สุวัฒน์    อุปโก วาปีปทุม ขาดสอบ
479 นางสาว สุวิมล    เกตุดี วาปีปทุม ขาดสอบ
480 นางสาว สุวิมล    ปะโพชนัง วาปีปทุม ขาดสอบ
481 นาย เสน่ห์    วิชาชัย วาปีปทุม ขาดสอบ
482 นางสาว โสรญา    ไชยหัง วาปีปทุม ขาดสอบ
483 นางสาว หทัยชนก    ป้อมยายับ วาปีปทุม ขาดสอบ
484 นาย อชิตพล    สวัสด์ิจิตต์ วาปีปทุม ขาดสอบ
485 นางสาว อนันตยา    จันทะจิต วาปีปทุม ขาดสอบ
486 นางสาว อภัสนันท์    นนทะศรี วาปีปทุม ขาดสอบ
487 นางสาว อรณีย์    น้อยวิบล วาปีปทุม ขาดสอบ
488 นาย อรรคเดช    ประวันจะ วาปีปทุม ขาดสอบ
489 นาย อรรคพล    อุปะเก วาปีปทุม ขาดสอบ
490 นางสาว อรวรรณ    โพธิช์ัยเลิศ วาปีปทุม ขาดสอบ
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491 นางสาว อรัญญา    โคตะขุน วาปีปทุม ขาดสอบ
492 นาย อัครเดช    กองบุตร วาปีปทุม ขาดสอบ
493 นางสาว อัจฉรา    บุบผาดี วาปีปทุม ขาดสอบ
494 นางสาว อัจฉรา    ศรีมุกดา วาปีปทุม ขาดสอบ
495 นางสาว อัญญา    ทะโกษา วาปีปทุม ขาดสอบ
496 นางสาว อันชิชา    อะมะมูล วาปีปทุม ขาดสอบ
497 นาย อานนท์    แสนบุญศิริ วาปีปทุม ขาดสอบ
498 นางสาว อาภาพร    ปกิระเต วาปีปทุม ขาดสอบ
499 นางสาว อารยา    ทับทิม วาปีปทุม ขาดสอบ
500 นางสาว อุทุมพร    พลมะศรี วาปีปทุม ขาดสอบ
501 นางสาว อุบลวรรณ    ศรีโสภา วาปีปทุม ขาดสอบ
502 นางสาว อุไรวรรณ    สุวรรณเก วาปีปทุม ขาดสอบ
503 นาย เอกราช    สอนวงษ์ วาปีปทุม ขาดสอบ


