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ผลกำรพิจำรณำคัดเลือกนักเรียนเข้ำเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป (นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ)
ประจำปีกำรศึกษำ 2561 โรงเรียนวำปีปทุม
เลขประจำตัว คำนำหน้ำ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
หมำยเหตุ
20394 เด็กชาย ธันยา สิงมาดา
เมืองวาปีปทุม
ให้ผู้ได้ลาดับสารองอันดับ1 ถึง 55
20334 เด็กหญิง อุไรพร แสนวัง
เทศบาลสวนสนุก
มารายงานตัวในวันที่ 5 เม.ย. 2561
20130 เด็กชาย ภูรินินทร์ อันแสน
เมืองวาปีปทุม
เวลา 09.00 น. ณ ห้องพิลาสปทุมมาลย์
20298 เด็กหญิง ปิยะฉัตร กองฮามสี
บ้านหนองหว้า
เพื่อคัดกรองทักษะการอ่าน
20094 เด็กชาย ศักดิ์กรินทร์ พลรักษา พระกุมารศึกษา
20351 เด็กชาย ธาราดล โยธะมาตย์
เมืองวาปีปทุม
20342 เด็กหญิง พิชญาภา ปะวะเข
บ้านไก่นา
20075 เด็กชาย วิกรม สมัคร
วรัญญาวิทย์
20227 เด็กหญิง จิราภา ใสงาม
เมืองวาปีปทุม
20373 เด็กหญิง นัทธมน ปองไป
เมืองวาปีปทุม
20268 เด็กหญิง ศิรินันท์ อ่อนตา
บ้านไก่นา
20226 เด็กหญิง อรปรียา จันทะปะทัง มารีย์วิทยา
20361 เด็กชาย อดิเทพ โคตรแก้ว
บ้านมะแซวหนองโง้ง
20250 เด็กหญิง พีรดา เทพเลียน
บ้านโคกเต่า
20423 เด็กหญิง พิมวรรณ สืบสาราญ บ้านหนองเหล่า
20306 เด็กชาย ยศพัทธ์ พรหมบังเกิด อนุบาลวาปีปทุม
20245 เด็กหญิง สุปรียา แสงกล้า
วัดหอมเกร็ด
20418 เด็กหญิง ศุภลักษณ์ จักรนารายณ์ เมืองวาปีปทุม
20235 เด็กหญิง สุรีวัลย์ ปาธิสัตย์
บ้านเขวาค้อโคกกลาง
20257 เด็กหญิง วิลาสิณี เรียกกลาง
บ้านหนองป้าน
20189 เด็กหญิง กชพร สุปะเม
เมืองวาปีปทุม
20267 เด็กชาย ธีราวุฒิ บุญศรี
บ้านประแหย่ง
20316 เด็กชาย จิรทีปต์ ค้าสุกร
เมืองวาปีปทุม
20290 เด็กหญิง วัชราภรณ์ ปักกะเต
บ้านขามป้อม
20491 เด็กชาย อิศเรศ ปัตตานี
บ้านหนองบัวกุดอ้อ
20465 เด็กหญิง ฐิติญาภรณ์ ประกอบกุล บ้านหนองแสน
20391 เด็กหญิง อารียา โดเคน
บ้านแก่นเท่า
20459 เด็กชาย กนกพล ทับสุขา
เมืองวาปีปทุม
20395 เด็กชาย วิชาญ พุฒพันธ์
บ้านมะแซวหนองโง้ง
20363 เด็กหญิง วรัชยา พ่วงปิ่น
เมืองวาปีปทุม
20383 เด็กหญิง ปรณัฐ คงสัตย์
บ้านดงใหญ่
20421 เด็กหญิง รติรัตน์ ประกอบนันท์ บ้านหนองแสน
20338 เด็กชาย ปณภูมิ โสมทอง
อนุบาลวาปีปทุม
20440 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา เศษรินทร์ บ้านหนองป้าน
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ผลกำรพิจำรณำคัดเลือกนักเรียนเข้ำเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป (นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ)
ประจำปีกำรศึกษำ 2561 โรงเรียนวำปีปทุม
เลขประจำตัว คำนำหน้ำ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
หมำยเหตุ
20444 เด็กหญิง อรนลิน บัวบาน
เมืองวาปีปทุม
20335 เด็กชาย สุวิจักษณ์ รัตนไพ
เมืองวาปีปทุม
20430 เด็กชาย รัฐภูมิ ปักกุนนัน
อนุบาลวาปีปทุม
20410 เด็กชาย นันทพงศ์ สีหาบุญจันทร์ เมืองวาปีปทุม
20482 เด็กชาย ธนสิทธิ์ ปะมาคะมา
บ้านไก่นา
20431 เด็กหญิง กรนันท์ ฟอกกลาง
รุง่ อรุณวิทย์
20490 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ฟอกกลาง รุง่ อรุณวิทย์
20469 เด็กชาย ภัทรดนัย ปัจจัยยัง
เมืองวาปีปทุม
20487 เด็กชาย สิทธิกร บุญศรี
เมืองวาปีปทุม
20488 เด็กชาย สุรนันท์ ชัยปราบ
เมืองวาปีปทุม
20479 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ ชนะโม
เมืองวาปีปทุม
20273 เด็กหญิง เมธาวี ผุยเตชะ
เมืองวาปีปทุม
20256 เด็กหญิง อัจฉรา นามภักดิ์
บ้านตาแย
20357 เด็กชาย พงศพัศ ลาดนอก
เมืองวาปีปทุม
20426 เด็กชาย นพรัตน์ ประกอบกุล อนุบาลวาปีปทุม
20400 เด็กชาย ธีระพงษ์ พลคุย
เมืองวาปีปทุม
20312 เด็กชาย ธีรัช ชุมสิงห์
เมืองวาปีปทุม
20291 เด็กชาย ธนวรรธ ลินทอง
บ้านโนนเห็ดไค
20296 เด็กชาย จักรี สีแวงเขตร์
ไพโรจน์วิชชาลัย
20402 เด็กชาย ปิติพงษ์ เปียทอง
เมืองวาปีปทุม
20332 เด็กหญิง สุธิดา มีหา
บ้านตลาดโนนโพธิ์

หน้าที่ 2 จาก 2

