
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   35396   ด.ช.กฤชนนท ศรสำเร็จ   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/1) (ครูธีราพร ถนอมสัตย)

  2   35397   ด.ช.กฤฒชัย แกวโพธิ์   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/1) (ครูธีราพร ถนอมสัตย)

  3   35398   ด.ช.กฤษณ หิตายะ   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/1) (ครูธีราพร ถนอมสัตย)

  4   35399   ด.ช.กัมพล ครยก   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/1) (ครูธีราพร ถนอมสัตย)

  5   35400   ด.ช.ชลันธร พิมพพันธ   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/1) (ครูธีราพร ถนอมสัตย)

  6   35401   ด.ช.ชิษณุพงษ สะแกทอง   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/1) (ครูธีราพร ถนอมสัตย)

  7   35402   ด.ช.ไชยวัฒน คำออนศรี   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/1) (ครูธีราพร ถนอมสัตย)

  8   35403   ด.ช.เทิดเกียรติ ชาวดาน   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/1) (ครูธีราพร ถนอมสัตย)

  9   35404   ด.ช.นรภัทร ปาปะไพ   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/1) (ครูธีราพร ถนอมสัตย)

  10   35405   ด.ช.ภูวดล เพ็งผลา   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/1) (ครูธีราพร ถนอมสัตย)

  11   35406   ด.ช.วรภัทร ชัยธานี   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/1) (ครูธีราพร ถนอมสัตย)

  12   35407   ด.ช.สิรภัทร หนันทุม   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/1) (ครูธีราพร ถนอมสัตย)

  13   35408   ด.ญ.กฤติยาภรณ อานเขียน   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/1) (ครูธีราพร ถนอมสัตย)

  14   35409   ด.ญ.กิ่งดาว แพงคำแสน   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/1) (ครูธีราพร ถนอมสัตย)

  15   35410   ด.ญ.ขวัญขาว หลงชรา   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/1) (ครูธีราพร ถนอมสัตย)

  16   35411   ด.ญ.คชมณี ศรีสังข   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/1) (ครูธีราพร ถนอมสัตย)

  17   35412   ด.ญ.ชนมนิภา จันทรอุดม   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/1) (ครูธีราพร ถนอมสัตย)

  18   35413   ด.ญ.ชนิกานต ประนัดศรี   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/1) (ครูธีราพร ถนอมสัตย)

  19   35414   ด.ญ.ชาลิสา นินทะลาด   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/1) (ครูธีราพร ถนอมสัตย)

  20   35415   ด.ญ.ธัชพรรณ สุขนันที   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/1) (ครูธีราพร ถนอมสัตย)

  21   35416   ด.ญ.นภสร พันธุโยศรี   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/1) (ครูธีราพร ถนอมสัตย)

  22   35417   ด.ญ.ปริยากร พรมชัย   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/1) (ครูธีราพร ถนอมสัตย)

  23   35418   ด.ญ.พรชนก แกวภา   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/1) (ครูธีราพร ถนอมสัตย)

  24   35419   ด.ญ.พรรณวรินทร ศรีสุวรรณ   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/1) (ครูธีราพร ถนอมสัตย)

  25   35420   ด.ญ.พิชชา แกวกุม   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/1) (ครูธีราพร ถนอมสัตย)

  26   35421   ด.ญ.ภัทราภา คำสีแก   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/1) (ครูธีราพร ถนอมสัตย)

  27   35422   ด.ญ.ภัสสรา ทองพา   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/1) (ครูธีราพร ถนอมสัตย)

  28   35423   ด.ญ.ภิญญาพัชญ ปะมา   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/1) (ครูธีราพร ถนอมสัตย)

  29   35424   ด.ญ.มนฑิตา ประวะเสนัง   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/1) (ครูธีราพร ถนอมสัตย)

  30   35425   ด.ญ.ลักษิกา คะเชนทน   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/1) (ครูธีราพร ถนอมสัตย)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   35426   ด.ญ.วรรษชล มวงแมน   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/1) (ครูธีราพร ถนอมสัตย)

  32   35427   ด.ญ.ศวรรญา ดาเหล็ก   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/1) (ครูธีราพร ถนอมสัตย)

  33   35428   ด.ญ.สิริยากร พิชิตชัยณรงค   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/1) (ครูธีราพร ถนอมสัตย)

  34   35429   ด.ญ.สุธาสินี จันทรดี   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/1) (ครูธีราพร ถนอมสัตย)

  35   35430   ด.ญ.สุธิมา ปะนะตัง   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/1) (ครูธีราพร ถนอมสัตย)

  36   35431   ด.ญ.อันธิกา ทองประสาน   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/1) (ครูธีราพร ถนอมสัตย)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/10

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   35748   ด.ช.กรธันยา จันทะปะทัง   จรวดขวดน้ำ (ครูวันทนีย ประจะนัง)

  2   35749   ด.ช.กฤษดา แตงออน   จรวดขวดน้ำ (ครูวันทนีย ประจะนัง)

  3   35750   ด.ช.กิตติ เกตุดี   จรวดขวดน้ำ (ครูวันทนีย ประจะนัง)

  4   35751   ด.ช.คณนาถ เอกรักษา   กีตารสากล (ครูวิชรัตน ยะสานติทิพย)

  5   35752   ด.ช.ชนสิษฎ ปะวันตา   จรวดขวดน้ำ (ครูวันทนีย ประจะนัง)

  6   35753   ด.ช.ชยางกูร แฝงกลาง   จรวดขวดน้ำ (ครูวันทนีย ประจะนัง)

  7   35754   ด.ช.ณฐกร กอมณี   จรวดขวดน้ำ (ครูวันทนีย ประจะนัง)

  8   35755   ด.ช.ธนกฤต สนทาหงส   เครื่องบินพลังยาง (ครูอรุณรัศมี จันทพรม)

  9   35756   ด.ช.ธราเทพ เรืองฤทธิ์   ชุมนุม E-Riddle (ครูพิศมัย สุวรรณะ)

  10   35757   ด.ช.ปยะ งามราศรี   คอมพิวเตอร (ครูโอบบุญ โสรัจจ)

  11   35758   ด.ช.พีระพัทร บุตะโชต   สมาธิเบื้องตน (ครูออนสี เหมือนมาต)

  12   35759   ด.ช.ภัทรนันท ขัดเคา   จรวดขวดน้ำ (ครูวันทนีย ประจะนัง)

  13   35760   ด.ช.ภูผา อินทรประเสริฐ   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  14   35761   ด.ช.มาวิน กิลี   จรวดขวดน้ำ (ครูวันทนีย ประจะนัง)

  15   35762   ด.ช.เมธาสิทธิ์ จันทร   จรวดขวดน้ำ (ครูวันทนีย ประจะนัง)

  16   35763   ด.ช.วัชรพงษ จันทะมะณี   งานประดิษฐหรรษา (ครูอภิรดา กองบุตร)

  17   35764   ด.ช.วัชรินทร ปะวะเสนัง   สปดบอลไทย (ครูกลิ่นแกว จันทเขต)

  18   35765   ด.ช.วิทวัฒน ปกการะนัง   จรวดขวดน้ำ (ครูวันทนีย ประจะนัง)

  19   35766   ด.ช.ศักดิ์สิทธิ์ รัตนตรัยวงค   สมาธิเบื้องตน (ครูออนสี เหมือนมาต)

  20   35767   ด.ช.ศาศวัต บุบผา   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  21   35768   ด.ช.ศิรวัฒน สิมชาติ   คอมพิวเตอร (ครูโอบบุญ โสรัจจ)

  22   35769   ด.ช.สิมิลัน เสริมศรี   วอลเลยบอล (ครูวราภรณ จันทสมบัติ)

  23   35770   ด.ช.อรรถภณ ติมุลา   สมาธิเบื้องตน (ครูออนสี เหมือนมาต)

  24   35771   ด.ญ.กัญญาณัฐ คำอาจ   คณิตศาสตรกับศิลป (ครูทรัพยศิริ สิงหสุพรรณ)

  25   35772   ด.ญ.กุลจิรา โลหา   สมาธิเบื้องตน (ครูออนสี เหมือนมาต)

  26   35773   ด.ญ.จันทกานติ์ ทวีทรัพย   ฟุตซอลหญิง (ครูพิชัย สำราญสุข)

  27   35774   ด.ญ.ณัฏฐธิดา บุญถม   จัดสวนถาดสวนแกว (ครูปยะนุช พิกุลสวัสดิ์)

  28   35775   ด.ญ.ทัศพร ศรีสรรณ   คอมพิวเตอร (ครูโอบบุญ โสรัจจ)

  29   35776   ด.ญ.ทิพกฤตา มูลทรา   แนะแนวม.ตน (ครูจิตราภรณ ปกษสังคะเนย)

  30   35777   ด.ญ.ธวัลรัตน ประกิระนัง   งานอนามัย (ครูธันยพร จำปาขันธ)
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ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/10

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   35778   ด.ญ.ธัญชนก แซเตีย   แนะแนวม.ตน (ครูจิตราภรณ ปกษสังคะเนย)

  32   35779   ด.ญ.นัชชา บัวรัตน   คอมพิวเตอร (ครูโอบบุญ โสรัจจ)

  33   35780   ด.ญ.ภัณฑิลา ใจเตอะ   นิทานคุณธรรม ม.ตน (ครูทัศนีย สีหาบุญมาก)

  34   35781   ด.ญ.รัตติกร บุญเพิ่ง   วิทยาศาสตร ม.ตน (ครูไพโรจน สุวรรณศรี)

  35   35782   ด.ญ.ลดาวัลย หวังอินทร   ฟุตซอลหญิง (ครูพิชัย สำราญสุข)

  36   35783   ด.ญ.วรางคณา คณะมะ   ฟุตซอลหญิง (ครูพิชัย สำราญสุข)

  37   35784   ด.ญ.วริศรา ทัพสุริย   ภาษาอังกฤษ (ครูศกุนิชญ ตรีประทุม)

  38   35785   ด.ญ.สิรินทรา หลักคำพันธ   สังคมศึกษา (ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล)

  39   35786   ด.ญ.อาภัสรา ปาปะโม   ตอคำศัพทภาษาไทย (ครูศิรินทรภรณ พูนไธสง)

  40   35787   ด.ญ.อินทิรา ชะชิกุล   นิทานคุณธรรม ม.ตน (ครูทัศนีย สีหาบุญมาก)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/11

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   35791   ด.ช.บารมี สีมุนตรี   ภาษาอังกฤษ (ครูศกุนิชญ ตรีประทุม)

  2   35792   ด.ช.ปริวรรต ปาสาบุตร   English is fun (ครูลัดดาวัลย ขันขวา)

  3   35793   ด.ช.ปยวัฒน ดวงทาวเศษ   สปดบอลไทย (ครูกลิ่นแกว จันทเขต)

  4   35797   ด.ช.พีระพัฒน ไชยถา   สปดบอลไทย (ครูกลิ่นแกว จันทเขต)

  5   35800   ด.ช.รัฐศาสตร อินวงศ   สปดบอลไทย (ครูกลิ่นแกว จันทเขต)

  6   35801   ด.ช.วุฒินันท เกตราช   สปดบอลไทย (ครูกลิ่นแกว จันทเขต)

  7   35802   ด.ช.สิรภัทร ปุรำพะกา   สปดบอลไทย (ครูกลิ่นแกว จันทเขต)

  8   35803   ด.ช.สุเมธ มวงวันดี   สปดบอลไทย (ครูกลิ่นแกว จันทเขต)

  9   35804   ด.ญ.กนกพร ปะติตังโข   ภาษาจีน (ครูภคมน หมูโยธา)

  10   35805   ด.ญ.กนกพร ประวรรณมาตา   ระบบไฟฟาในครัวเรือน (ครูวีระพล ประทัด)

  11   35806   ด.ญ.กุลนัฐ เข็มเอื่อม   ลายมือสวยดวยมือเรา (ครูรจนา พรมโกน)

  12   35807   ด.ญ.ชลธิชา นามปะเส   ภาษาอังกฤษ (ครูศกุนิชญ ตรีประทุม)

  13   35808   ด.ญ.ณัชชา แกวธานี   ภาษาจีน (ครูภคมน หมูโยธา)

  14   35809   ด.ญ.ณัฏฐกานต สวยงาม   ภาษาอังกฤษ (ครูศกุนิชญ ตรีประทุม)

  15   35810   ด.ญ.ดุษฎี แสงตะวัน   ภาษาจีน (ครูภคมน หมูโยธา)

  16   35811   ด.ญ.ถาวรี อาจดวงดี   English is fun (ครูลัดดาวัลย ขันขวา)

  17   35812   ด.ญ.ธนาพา วันจันทร   ลายมือสวยดวยมือเรา (ครูรจนา พรมโกน)

  18   35813   ด.ญ.ธันวา หนองเทา   ระบบไฟฟาในครัวเรือน (ครูวีระพล ประทัด)

  19   35814   ด.ญ.ปภัสรา อำพินธ   ภาษาอังกฤษ (ครูศกุนิชญ ตรีประทุม)

  20   35815   ด.ญ.ปยนุช หอมพนา   ฟุตซอลหญิง (ครูพิชัย สำราญสุข)

  21   35816   ด.ญ.พรนภัส บุญทอง   ลายมือสวยดวยมือเรา (ครูรจนา พรมโกน)

  22   35817   ด.ญ.พัชริดา อินธิพัน   ภาษาจีน (ครูภคมน หมูโยธา)

  23   35818   ด.ญ.พิมพภิมล มวลมนตรี   ภาษาจีน (ครูภคมน หมูโยธา)

  24   35819   ด.ญ.ภัทราภรณ สงคลัง   ภาษาจีน (ครูภคมน หมูโยธา)

  25   35820   ด.ญ.วัชรภรณ โพธดี   ลายมือสวยดวยมือเรา (ครูรจนา พรมโกน)

  26   35821   ด.ญ.วาสนา คำทอน   คณิตศสาตร (ครูเกษร เทวาพิทักษกุล)

  27   35822   ด.ญ.วาสนา เปรมสละ   คณิตศสาตร (ครูเกษร เทวาพิทักษกุล)

  28   35823   ด.ญ.ศศิกานต ศรีธรณ   ภาษาจีน (ครูภคมน หมูโยธา)

  29   35824   ด.ญ.ศิริรัตน ทุไธสง   English is fun (ครูลัดดาวัลย ขันขวา)

  30   35827   ด.ญ.สุพัตรา บุพตา   ภาษาจีน (ครูภคมน หมูโยธา)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/11

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   35788   ด.ช.ณภัทร อันตระกูล   ยังไมเลือกชุมนุม

  32   35789   ด.ช.นนทธวัช วงคนารี   ยังไมเลือกชุมนุม

  33   35790   ด.ช.นภัสกร จันทรปาน   ยังไมเลือกชุมนุม

  34   35794   ด.ช.พงศกร ไชยธงรัตน   ยังไมเลือกชุมนุม

  35   35795   ด.ช.พิชิตชัย จำปาเกตุ   ยังไมเลือกชุมนุม

  36   35796   ด.ช.พิริยกร พันธุขันธ   ยังไมเลือกชุมนุม

  37   35798   ด.ช.พีรายุทธ ฤทธิ์จันดี   ยังไมเลือกชุมนุม

  38   35799   ด.ช.ภูริพัฒน ใจบุญ   ยังไมเลือกชุมนุม

  39   35825   ด.ญ.ศุภวรรณ เมาทองหลาง   ยังไมเลือกชุมนุม

  40   35826   ด.ญ.สุนิสา เพชรกลา   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/12

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   35828   ด.ช.กฤษดา ใจกลา   ภาษาอังกฤษ (ครูศกุนิชญ ตรีประทุม)

  2   35831   ด.ช.ปรัชญา ปาริสาเก   ปนการตูน (ครูทวีศักดิ์ สืบเมืองซาย)

  3   35832   ด.ช.ปรัชญาวุฒิ ลาหลาเลิศ   สปดบอลไทย (ครูกลิ่นแกว จันทเขต)

  4   35833   ด.ช.ฟองสวรรค หมูบานมวง   ปนการตูน (ครูทวีศักดิ์ สืบเมืองซาย)

  5   35834   ด.ช.ภัทรพงศ เข็มวิลัย   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  6   35838   ด.ช.วิทยา ขอยุน   English in movie (ครูกุสุมา โรจนกร)

  7   35841   ด.ช.แสนดี ปงพรม   สังคมวัฒนธรรมอีสาน (ครูวาสนา เอตุโพธิ์)

  8   35843   ด.ช.อภิรักษ อันทะราสี   ระบบไฟฟาในครัวเรือน (ครูวีระพล ประทัด)

  9   35846   ด.ญ.ณัฏฐณิชา ลามะไหย   คลินิคคณิตศาสตร (ครูภัทรภร วัฒนราช)

  10   35847   ด.ญ.ณัฐธิตา ศรีสุข   จัดสวนถาดสวนแกว (ครูปยะนุช พิกุลสวัสดิ์)

  11   35848   ด.ญ.ณันธิญา สุทธิประภา   จัดสวนถาดสวนแกว (ครูปยะนุช พิกุลสวัสดิ์)

  12   35849   ด.ญ.ธราทิพย ปทุมมี   สมาธิเบื้องตน (ครูออนสี เหมือนมาต)

  13   35850   ด.ญ.น้ำทิพย อาจสารมนต   งานประดิษฐหรรษา (ครูอภิรดา กองบุตร)

  14   35852   ด.ญ.ปาริชาติ แสงสินธ   ภาษาไทย (ครูสุมามาลย โสดา)

  15   35853   ด.ญ.พิจิตตรา อินพรหมมา   วิทยาศาสตร ม.ตน (ครูไพโรจน สุวรรณศรี)

  16   35854   ด.ญ.พิชชาอร คำประสิทธิ์   คลินิคคณิตศาสตร (ครูภัทรภร วัฒนราช)

  17   35855   ด.ญ.พิชามญชุ พรมโคตร   คณิตศาสตรกับศิลป (ครูทรัพยศิริ สิงหสุพรรณ)

  18   35856   ด.ญ.พิมพพิศา บุญสิน   คณิตศาสตรกับศิลป (ครูทรัพยศิริ สิงหสุพรรณ)

  19   35857   ด.ญ.พิลาศลักษณ สกุลจร   คลินิคคณิตศาสตร (ครูภัทรภร วัฒนราช)

  20   35858   ด.ญ.ภัทรนันท ปาปดเถร   ภาษาไทย (ครูสุมามาลย โสดา)

  21   35860   ด.ญ.ระรินทิพย อันมาก   คณิตศาสตรกับศิลป (ครูทรัพยศิริ สิงหสุพรรณ)

  22   35861   ด.ญ.วราภรณ อันทะวงษ   คณิตศิลป (ครูวิไลวรรณ ลุนละวงษ)

  23   35863   ด.ญ.ศิราภัสสร พึ่งกุล   งานประดิษฐหรรษา (ครูอภิรดา กองบุตร)

  24   35864   ด.ญ.ศิรามณี จันทะมณี   ฟุตซอลหญิง (ครูพิชัย สำราญสุข)

  25   35865   ด.ญ.ศุภสุตา มะธิตะโน   คณิตศาสตรกับศิลป (ครูทรัพยศิริ สิงหสุพรรณ)

  26   35866   ด.ญ.สุชานะรี ปดถาดี   คลินิคคณิตศาสตร (ครูภัทรภร วัฒนราช)

  27   35829   ด.ช.ณัฐพล ปตตานี   ยังไมเลือกชุมนุม

  28   35830   ด.ช.ปฏิพล ปาติสัตย   ยังไมเลือกชุมนุม

  29   35835   ด.ช.รัฐภาส สาแกว   ยังไมเลือกชุมนุม

  30   35836   ด.ช.วชิระ บุงทอง   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/12

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   35837   ด.ช.วัศกร ทิ้งโคตร   ยังไมเลือกชุมนุม

  32   35839   ด.ช.สมประสงค ชายทวีป   ยังไมเลือกชุมนุม

  33   35840   ด.ช.สัตยา สุขปะโค   ยังไมเลือกชุมนุม

  34   35842   ด.ช.หรรษา ลาวัลย   ยังไมเลือกชุมนุม

  35   35844   ด.ช.อาณัติ มะธิปไข   ยังไมเลือกชุมนุม

  36   35845   ด.ญ.ชนิสรา พิศนุย   ยังไมเลือกชุมนุม

  37   35851   ด.ญ.เนตรนภา สุขเสน   ยังไมเลือกชุมนุม

  38   35859   ด.ญ.ภูศณิศา ดงเสือ   ยังไมเลือกชุมนุม

  39   35862   ด.ญ.ศศิธร ประจวบสุข   ยังไมเลือกชุมนุม

  40   35867   ด.ญ.สุพิชญา พลหนองหลวง   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/13

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   35868   ด.ช.ชนัญชน ศิลาดี   งานประดิษฐหรรษา (ครูอภิรดา กองบุตร)

  2   35870   ด.ช.ไชยพัฒน วรรณสุทธะ   เลานิทานคุณธรรม (ครูเบญญาภา ไชยเกตุ)

  3   35872   ด.ช.ณัฐภัทร ปดถามา   สปดบอลไทย (ครูกลิ่นแกว จันทเขต)

  4   35877   ด.ช.ธนภัทร เสนาเสถียร   วอลเลยบอล (ครูวราภรณ จันทสมบัติ)

  5   35878   ด.ช.ธนวรรน แปนสุขา   งานประดิษฐหรรษา (ครูอภิรดา กองบุตร)

  6   35880   ด.ช.ปญญพัฒน กวางประชัน   สปดบอลไทย (ครูกลิ่นแกว จันทเขต)

  7   35881   ด.ช.พงศกร พลเวียงคำ   จรวดขวดน้ำ (ครูวันทนีย ประจะนัง)

  8   35883   ด.ช.ภาณุพันธ จอกลอย   สปดบอลไทย (ครูกลิ่นแกว จันทเขต)

  9   35885   ด.ช.วงศธร ปาสามะมัย   สปดบอลไทย (ครูกลิ่นแกว จันทเขต)

  10   35886   ด.ช.ศิววงศ บุญเชิญ   งานประดิษฐหรรษา (ครูอภิรดา กองบุตร)

  11   35887   ด.ช.ศุภณัฐ พลนอย   ระบบไฟฟาในครัวเรือน (ครูวีระพล ประทัด)

  12   35888   ด.ช.สิทธิศักดิ์ มาดาโต   สปดบอลไทย (ครูกลิ่นแกว จันทเขต)

  13   35890   ด.ช.อภิรักษ จรรยา   งานประดิษฐหรรษา (ครูอภิรดา กองบุตร)

  14   35891   ด.ช.อาณาจักร ศรีขันชมา   วาดภาพ (ครูจีราภรณ ศรีมุงคุณ)

  15   35892   ด.ญ.จิราพร เหมือดนอก   ภาษาอังกฤษ (ครูรัชนีวัลย วรรณศรี)

  16   35893   ด.ญ.ธันยพร ราชสีห   ภาษาอังกฤษ (ครูรัชนีวัลย วรรณศรี)

  17   35894   ด.ญ.นฤภัทร ปกเขมายัง   วิทยนารู (ครูชูเกียรติ คุมเนตร)

  18   35895   ด.ญ.นันทนชนก เพชรหนองชุม   งานอนามัย (ครูธันยพร จำปาขันธ)

  19   35896   ด.ญ.เบญญาภา ปกกังเวสัง   ภาษาไทย ม.ตน (ครูพรสวรรค ทับสุขวิวัฒนกุล)

  20   35897   ด.ญ.ปยธิดา ประเสริฐสุข   วาดภาพ (ครูจีราภรณ ศรีมุงคุณ)

  21   35898   ด.ญ.ฟาใส กะกุลนิตย   สปดบอลไทย (ครูกลิ่นแกว จันทเขต)

  22   35899   ด.ญ.ภคพร โรมรัมย   วอลเลยบอล (ครูวราภรณ จันทสมบัติ)

  23   35900   ด.ญ.ภัทรจาริน ลาวะลี   ภาษาอังกฤษ (ครูรัชนีวัลย วรรณศรี)

  24   35901   ด.ญ.ภัทรวี เทเวลา   งานอนามัย (ครูธันยพร จำปาขันธ)

  25   35902   ด.ญ.รักตาภา จิตตแสง   ฟุตซอลหญิง (ครูพิชัย สำราญสุข)

  26   35903   ด.ญ.ลักขณา อาสาทำ   วอลเลยบอล (ครูวราภรณ จันทสมบัติ)

  27   35904   ด.ญ.วราภรณ ปะติตังโข   งานอนามัย (ครูธันยพร จำปาขันธ)

  28   35906   ด.ญ.สุชาวลี เขตแวงควง   งานอนามัย (ครูธันยพร จำปาขันธ)

  29   35907   ด.ญ.หนึ่งฤทัย กะกุลนิตย   งานอนามัย (ครูธันยพร จำปาขันธ)

  30   35869   ด.ช.ชนาธิป ดาบุดดี   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/13

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   35871   ด.ช.ฐิติพงษ นาคศรี   ยังไมเลือกชุมนุม

  32   35874   ด.ช.ดนัยณัฐ ปาปะขา   ยังไมเลือกชุมนุม

  33   35876   ด.ช.ทักษดนัย นนทะชัย   ยังไมเลือกชุมนุม

  34   35879   ด.ช.นันทรัตน ชาวดง   ยังไมเลือกชุมนุม

  35   35882   ด.ช.ภัทรพล ประนามะ   ยังไมเลือกชุมนุม

  36   35884   ด.ช.ภูริณัฐ โยธราช   ยังไมเลือกชุมนุม

  37   35889   ด.ช.อนุศร กรกานก   ยังไมเลือกชุมนุม

  38   35905   ด.ญ.ศิริลักษณ ผสมหงษ   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/14

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   35909   ด.ช.กฤติธี บุบผากอง   เครื่องบินพลังยาง (ครูพิชชานันท จันทพรม)

  2   35911   ด.ช.จิราธิวัฒน ปทุมเพชร   สังคมวัฒนธรรมอีสาน (ครูวาสนา เอตุโพธิ์)

  3   35912   ด.ช.ชัยชาญ พรมดี   จรวดขวดน้ำ (ครูวันทนีย ประจะนัง)

  4   35913   ด.ช.โชควิทย แสงพิมพ   จรวดขวดน้ำ (ครูวันทนีย ประจะนัง)

  5   35914   ด.ช.ณัฐปคัลภ ปกกะทานัง   ภาษาจีน (ครูภคมน หมูโยธา)

  6   35918   ด.ช.ธีรภัทร เปจิตตัง   หุนยนต (ครูไอลัดดา ปามุทา)

  7   35919   ด.ช.นิติรุจน ศิรประจักษชัย   จรวดขวดน้ำ (ครูวันทนีย ประจะนัง)

  8   35921   ด.ช.ปภาวิชญ ฉัตรศรี   ภาษาไทย ม.ตน (ครูพรสวรรค ทับสุขวิวัฒนกุล)

  9   35924   ด.ช.พัชรพล คนเพียร   จรวดขวดน้ำ (ครูวันทนีย ประจะนัง)

  10   35926   ด.ช.พีรพัฒน ติมุลา   ภาษาจีน (ครูภคมน หมูโยธา)

  11   35927   ด.ช.ภูมิระพี มวงศรี   จรวดขวดน้ำ (ครูวันทนีย ประจะนัง)

  12   35928   ด.ช.ยสินทร หลาศรี   ภาษาอังกฤษ (ครูรัชนีวัลย วรรณศรี)

  13   35930   ด.ช.รัฐศาสตร ดวงมาตยพล   จรวดขวดน้ำ (ครูวันทนีย ประจะนัง)

  14   35932   ด.ญ.กรัญญา โลหา   สมาธิเบื้องตน (ครูออนสี เหมือนมาต)

  15   35933   ด.ญ.กิติยาภรณ สิงหเสนา   จรวดขวดน้ำ (ครูวันทนีย ประจะนัง)

  16   35934   ด.ญ.จิรัดดา ปาปะกะ   ภาษาจีน (ครูภคมน หมูโยธา)

  17   35936   ด.ญ.ณัฐนิชา มัชประโต   ฟุตซอลหญิง (ครูพิชัย สำราญสุข)

  18   35937   ด.ญ.ทิพมณฑา แกวธานี   จรวดขวดน้ำ (ครูวันทนีย ประจะนัง)

  19   35938   ด.ญ.นิศารัตน ทอนมาตย   งานอนามัย (ครูธันยพร จำปาขันธ)

  20   35939   ด.ญ.ปยะธิดา พาลาด   ธนาคารโรงเรียน (ครูอรุณี ปะนัดถา)

  21   35940   ด.ญ.พรรณธิชา ไกรแกว   ฟุตซอลหญิง (ครูพิชัย สำราญสุข)

  22   35941   ด.ญ.พัชริสา ทังโส   วอลเลยบอล (ครูวราภรณ จันทสมบัติ)

  23   35942   ด.ญ.วจนะพร นามภูเขียว   ภาษาจีน (ครูภคมน หมูโยธา)

  24   35944   ด.ญ.วิวทิชา ประมาคะเต   จรวดขวดน้ำ (ครูวันทนีย ประจะนัง)

  25   35945   ด.ญ.สิริพรรณ บุตะกะ   จรวดขวดน้ำ (ครูวันทนีย ประจะนัง)

  26   35946   ด.ญ.สุจิรา นามวิเศษ   นาฏศิลป (ครูละเอียด มูลวิไล)

  27   35947   ด.ญ.สุภัสสรา ภูแกว   ภาษาจีน (ครูภคมน หมูโยธา)

  28   35908   ด.ช.กรณัฐ ธนธวัช   ยังไมเลือกชุมนุม

  29   35910   ด.ช.คชภูมิ บุญศรี   ยังไมเลือกชุมนุม

  30   35915   ด.ช.ธนภัทร พานทอง   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/14

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   35916   ด.ช.ธาวิน สืบสุนทร   ยังไมเลือกชุมนุม

  32   35917   ด.ช.ธีรนาท แกวภา   ยังไมเลือกชุมนุม

  33   35920   ด.ช.ปณรรฑ ปาสาเนย   ยังไมเลือกชุมนุม

  34   35922   ด.ช.ปรเมทศ สุขใจ   ยังไมเลือกชุมนุม

  35   35923   ด.ช.ประชาราช ยางเครือ   ยังไมเลือกชุมนุม

  36   35925   ด.ช.พิพัฒน ไชยปะปา   ยังไมเลือกชุมนุม

  37   35929   ด.ช.รัฐพล สืบสุนทร   ยังไมเลือกชุมนุม

  38   35931   ด.ช.โสภณวิชญ จูมแพงจารุพงศ   ยังไมเลือกชุมนุม

  39   35935   ด.ญ.ฑุลิกา มาคูณ   ยังไมเลือกชุมนุม

  40   35943   ด.ญ.วริศรา ภูมาศ   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   35432   ด.ช.ตุรากร สิริโชคเจริญ   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/2) (ครูประภาพร แกวกัลยา)

  2   35433   ด.ช.นวมินทร โนราช   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/2) (ครูประภาพร แกวกัลยา)

  3   35434   ด.ช.ประกายสิทธิ์ จรจันทร   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/2) (ครูประภาพร แกวกัลยา)

  4   35435   ด.ช.พิชญะ พุทธบริวาร   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/2) (ครูประภาพร แกวกัลยา)

  5   35436   ด.ช.ภูพิพัทธ อุทปา   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/2) (ครูประภาพร แกวกัลยา)

  6   35437   ด.ช.รัชชานนท เกตะลาด   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/2) (ครูประภาพร แกวกัลยา)

  7   35438   ด.ญ.กมลทิพย วงศรัตน   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/2) (ครูประภาพร แกวกัลยา)

  8   35439   ด.ญ.กัญญาพัชร โยธาทูล   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/2) (ครูประภาพร แกวกัลยา)

  9   35440   ด.ญ.ชลธิชา คำหงษา   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/2) (ครูประภาพร แกวกัลยา)

  10   35441   ด.ญ.ชลลดา นิยมเดชา   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/2) (ครูประภาพร แกวกัลยา)

  11   35442   ด.ญ.ชวัลลักษณ ตันติอมรรัตน   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/2) (ครูประภาพร แกวกัลยา)

  12   35443   ด.ญ.ณฐอร อินทกรอุดม   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/2) (ครูประภาพร แกวกัลยา)

  13   35444   ด.ญ.ณิชาภัทร นิลดวงดี   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/2) (ครูประภาพร แกวกัลยา)

  14   35445   ด.ญ.ณิชาภัทร บุญเพ็ชร   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/2) (ครูประภาพร แกวกัลยา)

  15   35446   ด.ญ.ทัชชญา ทยอมใหม   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/2) (ครูประภาพร แกวกัลยา)

  16   35447   ด.ญ.ธีริศรา ปรินทร   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/2) (ครูประภาพร แกวกัลยา)

  17   35448   ด.ญ.ปภัสฏา หีบแกว   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/2) (ครูประภาพร แกวกัลยา)

  18   35449   ด.ญ.ปญจสิริ จันทรพรม   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/2) (ครูประภาพร แกวกัลยา)

  19   35450   ด.ญ.ปาลิตา ปกการะโต   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/2) (ครูประภาพร แกวกัลยา)

  20   35451   ด.ญ.ปยมาวดี โมสืบแสน   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/2) (ครูประภาพร แกวกัลยา)

  21   35452   ด.ญ.ปุญญวรีย ภูมิชูชิต   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/2) (ครูประภาพร แกวกัลยา)

  22   35453   ด.ญ.พัญญธิตา พุทธจันทร   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/2) (ครูประภาพร แกวกัลยา)

  23   35454   ด.ญ.พันธตรา เอตุโพธิ์   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/2) (ครูประภาพร แกวกัลยา)

  24   35455   ด.ญ.พุทธพร นุนหลักคำ   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/2) (ครูประภาพร แกวกัลยา)

  25   35456   ด.ญ.ภรภัทร เลื่อมใส   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/2) (ครูประภาพร แกวกัลยา)

  26   35457   ด.ญ.ภูริชญา โบราณบุบผา   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/2) (ครูประภาพร แกวกัลยา)

  27   35458   ด.ญ.มิ่งกมล นุสเส   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/2) (ครูประภาพร แกวกัลยา)

  28   35459   ด.ญ.รวิภา ใหญนอก   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/2) (ครูประภาพร แกวกัลยา)

  29   35460   ด.ญ.ลภัสรดา ภูมิภักดิ์   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/2) (ครูประภาพร แกวกัลยา)

  30   35461   ด.ญ.วชิรญาณ ชุมพล   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/2) (ครูประภาพร แกวกัลยา)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   35462   ด.ญ.วินิทรา ปกกาเวสา   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/2) (ครูประภาพร แกวกัลยา)

  32   35463   ด.ญ.ศศิณัฐญา เที่ยงธรรม   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/2) (ครูประภาพร แกวกัลยา)

  33   35464   ด.ญ.ศศิประภา ตะนนท   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/2) (ครูประภาพร แกวกัลยา)

  34   35465   ด.ญ.สรณสิริ โปรดเมธี   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/2) (ครูประภาพร แกวกัลยา)

  35   35466   ด.ญ.สาริศา ชื่นพิบูลย   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/2) (ครูประภาพร แกวกัลยา)

  36   35467   ด.ญ.อุษามณี มาแกว   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.1/2) (ครูประภาพร แกวกัลยา)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   35468   ด.ช.กลาณรงค ประสงคุณ   คณิตศสาตร (ครูเกษร เทวาพิทักษกุล)

  2   35469   ด.ช.คลังปกรณ ชินชะนะ   คอมพิวเตอร (ครูโอบบุญ โสรัจจ)

  3   35470   ด.ช.ชิษณุพงศ ปะไม   คอมพิวเตอร (ครูโอบบุญ โสรัจจ)

  4   35472   ด.ช.ทรัพยสินรุงเรือง โรมพันธ   สังคมวัฒนธรรมอีสาน (ครูวาสนา เอตุโพธิ์)

  5   35473   ด.ช.ธนพงษ ประจุดทะสี   สมาธิเบื้องตน (ครูออนสี เหมือนมาต)

  6   35474   ด.ช.ปรีดีย หลาบสีดา   คณิตศสาตร (ครูเกษร เทวาพิทักษกุล)

  7   35475   ด.ช.พชร ปาปะไพ   จรวดขวดน้ำ (ครูวันทนีย ประจะนัง)

  8   35476   ด.ช.พัสกร ทองภู   Crossword Club (ครูมนูญ มูลบุญ)

  9   35477   ด.ช.ภาณุพงศ โชครัตนตระกูล   เอแม็ท (ครูเมตตา ติดวงษา)

  10   35478   ด.ช.ภูมิภัทร ดงปะขา   คอมพิวเตอร (ครูโอบบุญ โสรัจจ)

  11   35479   ด.ช.ศุภณัฐ คารมหวาน   คอมพิวเตอร (ครูโอบบุญ โสรัจจ)

  12   35480   ด.ช.สิรภัทร บุตรงาม   คณิตศาสตรสูอาชีพ (ครูบุปผา ทิ้งแสน)

  13   35481   ด.ช.อันดามัน หมัดมะฮู   จรวดขวดน้ำ (ครูวันทนีย ประจะนัง)

  14   35482   ด.ญ.กานตพิชชา กลาหาญ   ภาษาอังกฤษ (ครูรัชนีวัลย วรรณศรี)

  15   35483   ด.ญ.กุลณัฐ นพวัฒน   นาฏศิลป (ครูละเอียด มูลวิไล)

  16   35484   ด.ญ.ชลิตา โถแพงจันทร   คอมพิวเตอร (ครูโอบบุญ โสรัจจ)

  17   35485   ด.ญ.ชัญญานุช แกวลิ้นไม   ลายมือสวยดวยมือเรา (ครูรจนา พรมโกน)

  18   35486   ด.ญ.ณิชนันทน พรมแดน   Science for fun (ครูศศิประภา คิดอาน)

  19   35487   ด.ญ.ทาริกา ละสามา   คอมพิวเตอร (ครูโอบบุญ โสรัจจ)

  20   35488   ด.ญ.ธรภรณ แพงพงมา   เอแม็ท (ครูเมตตา ติดวงษา)

  21   35489   ด.ญ.นิภาธร ศรีชัยปญหา   ขับรองประสานเสียง (ครูสราวุธ สระมูล)

  22   35490   ด.ญ.นิรชา คงสัตย   ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน (ครูจรรญาลักษณ สาตื่อ)

  23   35491   ด.ญ.ปณัฐดา ดงกาวัน   Science for fun (ครูศศิประภา คิดอาน)

  24   35492   ด.ญ.ปาลิตา ศิลาเกษ   เอแม็ท (ครูเมตตา ติดวงษา)

  25   35494   ด.ญ.ปุญยาพร ใสสะอาด   คอมพิวเตอร (ครูโอบบุญ โสรัจจ)

  26   35495   ด.ญ.พิชชาภา วงศคำมา   ภาษาอังกฤษ (ครูรัชนีวัลย วรรณศรี)

  27   35496   ด.ญ.พิยาดา สีชะนะ   เอแม็ท (ครูเมตตา ติดวงษา)

  28   35497   ด.ญ.ภัทรธิดา กองแกว   ภาษาอังกฤษ (ครูรัชนีวัลย วรรณศรี)

  29   35498   ด.ญ.ภัทรธิดา ปนามเตา   วาดภาพ (ครูจีราภรณ ศรีมุงคุณ)

  30   35499   ด.ญ.เมริสา จันทอุตสาห   Science for fun (ครูศศิประภา คิดอาน)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   35500   ด.ญ.ลภัสรดา ประจักกะตา   เอแม็ท (ครูเมตตา ติดวงษา)

  32   35501   ด.ญ.วริศรา ประโคทัง   นาฏศิลป (ครูละเอียด มูลวิไล)

  33   35502   ด.ญ.ศรัญรัตน รัตนอัน   English is fun (ครูลัดดาวัลย ขันขวา)

  34   35503   ด.ญ.ศิริชุมพร อินทวงศ   ขับรองประสานเสียง (ครูสราวุธ สระมูล)

  35   35504   ด.ญ.ศุภัชญา ประกิระสา   งานอนามัย (ครูธันยพร จำปาขันธ)

  36   35505   ด.ญ.สุดธิดา วงคเส   เอแม็ท (ครูเมตตา ติดวงษา)

  37   35506   ด.ญ.อธิศรา ชาววาป   คณิตศสาตร (ครูเกษร เทวาพิทักษกุล)

  38   35507   ด.ญ.อภัสรา จันทรหอม   ภาษาจีน (ครูธันทิวา คำศิริ)

  39   35471   ด.ช.ณัฏฐพล แซตั้ง   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/4

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   35508   ด.ช.กฤษฎา สุระโคตร   แนะแนวม.ตน (ครูจิตราภรณ ปกษสังคะเนย)

  2   35509   ด.ช.จิรวัฒน พรมโคตร   คณิตศสาตร (ครูเกษร เทวาพิทักษกุล)

  3   35510   ด.ช.ชินกฤต เริงราช   ภาษาอังกฤษ (ครูรัชนีวัลย วรรณศรี)

  4   35511   ด.ช.ฐานทัพ ปดถามัง   ซูโดกุ (ครูนิภาพร อาจอารี)

  5   35512   ด.ช.ณัฐพล สุขสวาท   ซูโดกุ (ครูนิภาพร อาจอารี)

  6   35513   ด.ช.ธนกร สุขอาษา   ภาษาอังกฤษ (ครูรัชนีวัลย วรรณศรี)

  7   35514   ด.ช.ธนาสิทธิ์ ประมูลจะนัง   สังคมศึกษา (ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล)

  8   35515   ด.ช.ธาวิน ปะวันนะถา   ภาษาไทย (ครูนริศ ประธรรมสาร)

  9   35516   ด.ช.ธีรภัทร ไปแดน   จรวดขวดน้ำ (ครูวันทนีย ประจะนัง)

  10   35517   ด.ช.ปญญา จันทรักษ   ซูโดกุ (ครูนิภาพร อาจอารี)

  11   35518   ด.ช.พงศพิพัฒน นามไห   คณิตศสาตร (ครูเกษร เทวาพิทักษกุล)

  12   35519   ด.ช.พงษพิพัฒน สุขรักษา   จรวดขวดน้ำ (ครูวันทนีย ประจะนัง)

  13   35520   ด.ช.วิธวัช ลุนอินทร   D.I.Y. (ครูเสาวภาคย สมานกุล)

  14   35521   ด.ช.เสฎฐวุฒิ ศรีภาร   จรวดขวดน้ำ (ครูวันทนีย ประจะนัง)

  15   35522   ด.ช.อัษฎาวุธ นามวิเศษ   ภาษาอังกฤษ (ครูรัชนีวัลย วรรณศรี)

  16   35523   ด.ญ.กานดา ไชยพรม   ซูโดกุ (ครูนิภาพร อาจอารี)

  17   35524   ด.ญ.คีตกานท นิสยันท   English in movie (ครูกุสุมา โรจนกร)

  18   35525   ด.ญ.ชนิดา แกวศรัทธา   สังคมศึกษา (ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล)

  19   35526   ด.ญ.ชุติมา เสนาโนฤทธิ์   เอแม็ท (ครูเมตตา ติดวงษา)

  20   35527   ด.ญ.นันทิตา สาระพิน   สังคมศึกษา (ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล)

  21   35528   ด.ญ.นันธิกา สิงหฉลาด   งานอนามัย (ครูธันยพร จำปาขันธ)

  22   35529   ด.ญ.บุณยาพร กัณหา   ภาษาอังกฤษ (ครูศกุนิชญ ตรีประทุม)

  23   35530   ด.ญ.ปรัชญาพร โยธะราช   นาฏศิลป (ครูละเอียด มูลวิไล)

  24   35531   ด.ญ.ปวิชญา สารคาม   ฟุตซอลหญิง (ครูพิชัย สำราญสุข)

  25   35532   ด.ญ.ปานไพลิน เผาพงษอัครเดช   ภาษาอังกฤษ (ครูศกุนิชญ ตรีประทุม)

  26   35533   ด.ญ.พรญาณี จันดีกระยอม   นาฏศิลป (ครูละเอียด มูลวิไล)

  27   35534   ด.ญ.พัชราภรณ โคนาโล   นาฏศิลป (ครูละเอียด มูลวิไล)

  28   35535   ด.ญ.ภคนันท ปะตังพะโล   คณิตศาสตรสรางสรรค (ครูวิไล ปะตังพะโล)

  29   35536   ด.ญ.ภัทรจาริน นวลเอี่ยม   วาดภาพ (ครูจีราภรณ ศรีมุงคุณ)

  30   35537   ด.ญ.ภัทราภรณ แกวกาง   ภาษาไทย (ครูสุมามาลย โสดา)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/4

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   35538   ด.ญ.มุธิดา ปาสานะโม   เสริมสวยเบื้องตน (ครูพูนศักดิ์ อารพล)

  32   35539   ด.ญ.เมธินี เพชรพูน   D.I.Y. (ครูเสาวภาคย สมานกุล)

  33   35540   ด.ญ.ลักษณพร พิลาโท   Crossword Club (ครูมนูญ มูลบุญ)

  34   35541   ด.ญ.วิภาดา พันเชื้อ   ภาษาอังกฤษ (ครูศกุนิชญ ตรีประทุม)

  35   35542   ด.ญ.ศิริรัตน เกตุจูม   เสริมสวยเบื้องตน (ครูพูนศักดิ์ อารพล)

  36   35543   ด.ญ.ศิริวิมล สำราญ   วาดภาพ (ครูจีราภรณ ศรีมุงคุณ)

  37   35544   ด.ญ.ศุภิสร ประจักกะตา   จัดสวนถาดสวนแกว (ครูปยะนุช พิกุลสวัสดิ์)

  38   35545   ด.ญ.สิราวรรณ จันทะเลิศ   นาฏศิลป (ครูละเอียด มูลวิไล)

  39   35546   ด.ญ.สุพัตรา สีเนตร   สังคมศึกษา (ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล)

  40   35547   ด.ญ.สุพิชฌาย วาลมูลตรี   ซูโดกุ (ครูนิภาพร อาจอารี)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/5

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   35548   ด.ช.จักรพงษ ออนอุทย   เครื่องบินพลังยาง (ครูพิชชานันท จันทพรม)

  2   35549   ด.ช.จิตติพัฒน ศิริเลี้ยง   แนะแนวม.ตน (ครูจิตราภรณ ปกษสังคะเนย)

  3   35550   ด.ช.ณัฐวุฒิ ลีนาค   ภาษาอังกฤษ (ครูศกุนิชญ ตรีประทุม)

  4   35552   ด.ช.ธรรมวิสาข บัวสาย   งานอนามัย (ครูธันยพร จำปาขันธ)

  5   35553   ด.ช.ธราดล จันทรลา   แนะแนวม.ตน (ครูจิตราภรณ ปกษสังคะเนย)

  6   35554   ด.ช.นิติภูมิ สอนแสง   จรวดขวดน้ำ (ครูวันทนีย ประจะนัง)

  7   35555   ด.ช.บัณฑิต เทียงธรรม   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  8   35556   ด.ช.ผดุงเกียรติ ปะระทัง   งานอนามัย (ครูธันยพร จำปาขันธ)

  9   35557   ด.ช.พันธวัช ภคะวา   เครื่องบินพลังยาง (ครูอรุณรัศมี จันทพรม)

  10   35558   ด.ช.ภูวดล มะลาศรี   จรวดขวดน้ำ (ครูวันทนีย ประจะนัง)

  11   35559   ด.ช.รัฐพงศ สังฆบุรินทร   แนะแนว ม.ตน (ครูละอองดาว แพงคำแสน)

  12   35560   ด.ช.วิทวัช ดงเทียมสี   แนะแนวม.ตน (ครูจิตราภรณ ปกษสังคะเนย)

  13   35561   ด.ช.วีรวัฒน ชำนาญจันทร   แนะแนวม.ตน (ครูจิตราภรณ ปกษสังคะเนย)

  14   35562   ด.ช.ศุภวิชญ ทองกำไร   English is fun (ครูลัดดาวัลย ขันขวา)

  15   35563   ด.ช.เศรษฐพงษ แวงดงบัง   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  16   35564   ด.ช.สหรัฐ ชารีรักษ   แนะแนวม.ตน (ครูจิตราภรณ ปกษสังคะเนย)

  17   35565   ด.ญ.กัณฐิกา สุวรรณปะกา   งานอนามัย (ครูธันยพร จำปาขันธ)

  18   35566   ด.ญ.จิดาภา สีหาบุญนาค   เอแม็ท (ครูเมตตา ติดวงษา)

  19   35567   ด.ญ.จิตตา แจมสงค   งานอนามัย (ครูธันยพร จำปาขันธ)

  20   35568   ด.ญ.จิรัญชยา สืบสุนทร   นาฏศิลป (ครูละเอียด มูลวิไล)

  21   35569   ด.ญ.จีระภา บรรจงปรุ   English for watching movie (ครูมยุรี ลาดนาเลา)

  22   35570   ด.ญ.ญานิศา คุณโน   จัดสวนถาดสวนแกว (ครูปยะนุช พิกุลสวัสดิ์)

  23   35571   ด.ญ.ณัฐชยา ขีนา   วาดภาพ (ครูจีราภรณ ศรีมุงคุณ)

  24   35572   ด.ญ.ดารา สุนทะวงศ   ลายมือสวยดวยมือเรา (ครูรจนา พรมโกน)

  25   35573   ด.ญ.ธนพร บัวจันษร   English is fun (ครูลัดดาวัลย ขันขวา)

  26   35574   ด.ญ.ธิติกานต เทานัน   นักวิทยาศาสตรรุนเยาว (ครูชมพู สัจจวาณิชยจ)

  27   35575   ด.ญ.ธิติพร บุญนอย   ภาษาจีน (ครูธันทิวา คำศิริ)

  28   35576   ด.ญ.เบญจพร สมภักดี   วอลเลยบอล (ครูวราภรณ จันทสมบัติ)

  29   35577   ด.ญ.พนิดา แสงศรี   ภาษาจีน (ครูภคมน หมูโยธา)

  30   35578   ด.ญ.พิชญาภา มีฮาต   งานอนามัย (ครูธันยพร จำปาขันธ)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/5

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   35579   ด.ญ.พิทยาภรณ มวงแกว   คณิตศาสตร กับชีวิตประจำวัน (ครูนวลใจ พันธุวาสิฏฐ)

  32   35580   ด.ญ.แพรทิพย เดชศิริ   งานอนามัย (ครูธันยพร จำปาขันธ)

  33   35581   ด.ญ.วรรัตน แกวสังข   ธนาคารโรงเรียน (ครูอรุณี ปะนัดถา)

  34   35582   ด.ญ.วริศรา ทาชาด   ลายมือสวยดวยมือเรา (ครูรจนา พรมโกน)

  35   35583   ด.ญ.แววดาว เนาวโรจน   ฟุตซอลหญิง (ครูพิชัย สำราญสุข)

  36   35584   ด.ญ.ศุทธิณี ฉันทวี   งานอนามัย (ครูธันยพร จำปาขันธ)

  37   35585   ด.ญ.หทัยภัทร จุลศรี   เอแม็ท (ครูเมตตา ติดวงษา)

  38   35586   ด.ญ.อัญชลี พวงใต   งานอนามัย (ครูธันยพร จำปาขันธ)

  39   35587   ด.ญ.เอวิตรา สาโสก   นักวิทยาศาสตรรุนเยาว (ครูชมพู สัจจวาณิชยจ)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/6

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   35588   ด.ช.กฤษฎา สุกใส   สปดบอลไทย (ครูกลิ่นแกว จันทเขต)

  2   35589   ด.ช.กฤษฎากรณ อรรคฮาดศรี   แนะแนวม.ตน (ครูจิตราภรณ ปกษสังคะเนย)

  3   35590   ด.ช.กฤษณพงษ นนตะสี   ตอคำศัพทภาษาไทย (ครูศิรินทรภรณ พูนไธสง)

  4   35591   ด.ช.กิตติภพ วรรณพฤติ   ตอคำศัพทภาษาไทย (ครูศิรินทรภรณ พูนไธสง)

  5   35592   ด.ช.จิระพงค ปวงประชัน   วอลเลยบอล (ครูวราภรณ จันทสมบัติ)

  6   35593   ด.ช.ชญานันท สาสีดา   จรวดขวดน้ำ (ครูวันทนีย ประจะนัง)

  7   35594   ด.ช.เดชาวัต ผาวิรัตน   ระบบไฟฟาในครัวเรือน (ครูวีระพล ประทัด)

  8   35596   ด.ช.ทิวากร คังดงเค็ง   วอลเลยบอล (ครูวราภรณ จันทสมบัติ)

  9   35597   ด.ช.ปรเมศวร อัตตะเนย   ภาษาอังกฤษ (ครูรัชนีวัลย วรรณศรี)

  10   35598   ด.ช.พีระพัฒน ขุลีรัง   สปดบอลไทย (ครูกลิ่นแกว จันทเขต)

  11   35599   ด.ช.ภานุการ วังสอง   ขับรองประสานเสียง (ครูสราวุธ สระมูล)

  12   35600   ด.ญ.กรรณิการ วัฒนราช   วิทยาศาสตร ม.ตน (ครูไพโรจน สุวรรณศรี)

  13   35601   ด.ญ.เกสรา บาริศรี   วอลเลยบอล (ครูวราภรณ จันทสมบัติ)

  14   35602   ด.ญ.จตุรถี ปจจัยคา   กีตารสากล (ครูวิชรัตน ยะสานติทิพย)

  15   35603   ด.ญ.ณัฐชะนันท กลิ่นสุคนธ   วาดภาพ (ครูจีราภรณ ศรีมุงคุณ)

  16   35604   ด.ญ.ณัฐณิชา แกวทาสี   คณิตศาสตรกับศิลป (ครูทรัพยศิริ สิงหสุพรรณ)

  17   35605   ด.ญ.ณัฐธิดา บุญสิงห   กีตารสากล (ครูวิชรัตน ยะสานติทิพย)

  18   35606   ด.ญ.ถุงทอง เทพนนทกลาง   คณิตศาสตรสรางสรรค (ครูวิไล ปะตังพะโล)

  19   35607   ด.ญ.ทิพวรรณ สวรรคทอง   ตอคำศัพทภาษาไทย (ครูศิรินทรภรณ พูนไธสง)

  20   35608   ด.ญ.ธนัชพร ปญุเบกษา   วอลเลยบอล (ครูวราภรณ จันทสมบัติ)

  21   35609   ด.ญ.ธวัลรัตน กองพิมพ   เสริมสวยเบื้องตน (ครูพูนศักดิ์ อารพล)

  22   35610   ด.ญ.นภัสสร ปาปะกัง   วิทยนารู (ครูชูเกียรติ คุมเนตร)

  23   35611   ด.ญ.นิตยา ไกรพล   ฟุตซอลหญิง (ครูพิชัย สำราญสุข)

  24   35612   ด.ญ.นิสาชล มะโนสัย   วาดภาพ (ครูจีราภรณ ศรีมุงคุณ)

  25   35613   ด.ญ.ปพิชญา ปดถานัง   ตอคำศัพทภาษาไทย (ครูศิรินทรภรณ พูนไธสง)

  26   35614   ด.ญ.ประทานพร ชาวพงษ   ตอคำศัพทภาษาไทย (ครูศิรินทรภรณ พูนไธสง)

  27   35615   ด.ญ.พรพรรณ ไมตรีจิตเกื้อกูล   วาดภาพ (ครูจีราภรณ ศรีมุงคุณ)

  28   35616   ด.ญ.พัชรธิดา จันทรักษ   วาดภาพ (ครูจีราภรณ ศรีมุงคุณ)

  29   35617   ด.ญ.แพรวา สุธรรม   วอลเลยบอล (ครูวราภรณ จันทสมบัติ)

  30   35618   ด.ญ.รัชนีกร พัดพรม   ฟุตซอลหญิง (ครูพิชัย สำราญสุข)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/6

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   35619   ด.ญ.วริศรา กวางประชัีน   ตอคำศัพทภาษาไทย (ครูศิรินทรภรณ พูนไธสง)

  32   35620   ด.ญ.วริศรา สังฆมณี   วาดภาพ (ครูจีราภรณ ศรีมุงคุณ)

  33   35621   ด.ญ.ศิริประภา จันโทสุทธิ์   วาดภาพ (ครูจีราภรณ ศรีมุงคุณ)

  34   35622   ด.ญ.สกนธรัตน จันดาผล   วอลเลยบอล (ครูวราภรณ จันทสมบัติ)

  35   35623   ด.ญ.สรัญญา วงษาปนนา   วาดภาพ (ครูจีราภรณ ศรีมุงคุณ)

  36   35624   ด.ญ.สลิลทิพย ปะนะสุนา   ภาษาจีน (ครูภคมน หมูโยธา)

  37   35625   ด.ญ.สายฝน นุสีวอ   เอแม็ท (ครูเมตตา ติดวงษา)

  38   35626   ด.ญ.อนันดา อิ่มเอิบ   กีตารสากล (ครูวิชรัตน ยะสานติทิพย)

  39   35627   ด.ญ.อรปรียา ทองตัน   ฟุตซอลหญิง (ครูพิชัย สำราญสุข)

  40   35595   ด.ช.ทัตเทพ สุนทระวงศ   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/7

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   35628   ด.ช.คุนานนต แสนศรี   หุนยนต (ครูไอลัดดา ปามุทา)

  2   35629   ด.ช.ณัฐนนท คำจันทรดี   คณิตศาสตรสูอาชีพ (ครูบุปผา ทิ้งแสน)

  3   35630   ด.ช.ณัฐพล นิตยคำหาญ   วาดภาพ (ครูจีราภรณ ศรีมุงคุณ)

  4   35631   ด.ช.ณัฐวุฒิ ปะโสติยัง   สังคมศึกษา (ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล)

  5   35632   ด.ช.ดำรงฤทธิ์ งิมขุนทด   English is fun (ครูลัดดาวัลย ขันขวา)

  6   35633   ด.ช.ธนพล จุปะมะตัง   สังคมวัฒนธรรมอีสาน (ครูวาสนา เอตุโพธิ์)

  7   35634   ด.ช.บรรณวิชญ ปทุมพร   สังคมวัฒนธรรมอีสาน (ครูวาสนา เอตุโพธิ์)

  8   35636   ด.ช.พงศกร มาฤทธิ์   เครื่องบินพลังยาง (ครูพิชชานันท จันทพรม)

  9   35637   ด.ช.ภูวมินทร ปะมาคะเต   วาดภาพ (ครูจีราภรณ ศรีมุงคุณ)

  10   35638   ด.ช.วัชรพล อินทร   สังคมวัฒนธรรมอีสาน (ครูวาสนา เอตุโพธิ์)

  11   35639   ด.ช.สุกิม จันดาหงส   หุนยนต (ครูไอลัดดา ปามุทา)

  12   35640   ด.ช.อริสร พาฤทธิ์   วาดภาพ (ครูจีราภรณ ศรีมุงคุณ)

  13   35641   ด.ญ.กัญญาณัฐ ที่รักษ   ภาษาไทย (ครูนริศ ประธรรมสาร)

  14   35642   ด.ญ.ขวัญฑิชา ทองใคร   ภาษาไทย (ครูสุมามาลย โสดา)

  15   35643   ด.ญ.จรรยพร มะลาศรี   ภาษาไทย (ครูสุมามาลย โสดา)

  16   35644   ด.ญ.จรัญยา ปะนะภูเต   วาดภาพ (ครูจีราภรณ ศรีมุงคุณ)

  17   35645   ด.ญ.เจนสุดา พลรัตน   จัดสวนถาดสวนแกว (ครูปยะนุช พิกุลสวัสดิ์)

  18   35646   ด.ญ.ชนัญธิดา แจงฉาย   นักวิทยาศาสตรรุนเยาว (ครูชมพู สัจจวาณิชยจ)

  19   35647   ด.ญ.ชนัญชิดา ทรงมั่นศีล   English for watching movie (ครูมยุรี ลาดนาเลา)

  20   35648   ด.ญ.ชนิฐา เทษะนอก   ภาษาอังกฤษ (ครูศกุนิชญ ตรีประทุม)

  21   35649   ด.ญ.ชุติกาญจน พนัศ   งานประดิษฐหรรษา (ครูอภิรดา กองบุตร)

  22   35650   ด.ญ.นฏกร เหลืองเจริญ   นาฏศิลป (ครูละเอียด มูลวิไล)

  23   35651   ด.ญ.นริศรา หงษจันดา   ภาษาจีน (ครูภคมน หมูโยธา)

  24   35652   ด.ญ.นฤมล เกษมสุข   สังคมศึกษา (ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล)

  25   35653   ด.ญ.นิติภรณ วิถาทานัง   วาดภาพ (ครูจีราภรณ ศรีมุงคุณ)

  26   35654   ด.ญ.ปภาวรินทร มวลมนตรี   D.I.Y. (ครูเสาวภาคย สมานกุล)

  27   35656   ด.ญ.ปูริดา สุขโรจน   ภาษาอังกฤษ (ครูศกุนิชญ ตรีประทุม)

  28   35657   ด.ญ.ภัศรา ศิลา   วาดภาพ (ครูจีราภรณ ศรีมุงคุณ)

  29   35658   ด.ญ.วรรณวิษา ตันหยง   นาฏศิลป (ครูละเอียด มูลวิไล)

  30   35659   ด.ญ.วรัญญา สนทาหงส   ภาษาอังกฤษ (ครูรัชนีวัลย วรรณศรี)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/7

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   35660   ด.ญ.วริศรา หวงทองหลาง   กีตารสากล (ครูวิชรัตน ยะสานติทิพย)

  32   35661   ด.ญ.วิไลลักษณ ทาดีจันทร   ภาษาอังกฤษ (ครูรัชนีวัลย วรรณศรี)

  33   35662   ด.ญ.ศรัณยพร โชติสุวรรณ   ภาษาไทย (ครูสุมามาลย โสดา)

  34   35663   ด.ญ.สิราภรณ โพธิสม   กีตารสากล (ครูวิชรัตน ยะสานติทิพย)

  35   35664   ด.ญ.สุจิตรา สุคุณา   นาฏศิลป (ครูละเอียด มูลวิไล)

  36   35665   ด.ญ.สุดาวรรณ ประทาย   สังคมวัฒนธรรมอีสาน (ครูวาสนา เอตุโพธิ์)

  37   35666   ด.ญ.สุปยนันท เจริญสุข   English is fun (ครูลัดดาวัลย ขันขวา)

  38   35667   ด.ญ.อลินลดา ไขนุนหลาย   วาดภาพ (ครูจีราภรณ ศรีมุงคุณ)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/8

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   35669   ด.ช.ชัชวาล วรรณศิลป   ธนาคารน้ำใตดินระบบปด (ครูสมทรัพย จันทรแกว)

  2   35670   ด.ช.ชัยทัต พรมดี   English is fun (ครูลัดดาวัลย ขันขวา)

  3   35672   ด.ช.เทพริษฐ จันทะจิตร   เครื่องบินพลังยาง (ครูอรุณรัศมี จันทพรม)

  4   35673   ด.ช.ธาดาพงษ ประทุมเพชร   เครื่องบินพลังยาง (ครูพิชชานันท จันทพรม)

  5   35674   ด.ช.นิธิกร ยามา   English is fun (ครูลัดดาวัลย ขันขวา)

  6   35676   ด.ช.ภาสกร สุวรรณโสภา   เครื่องบินพลังยาง (ครูอรุณรัศมี จันทพรม)

  7   35677   ด.ช.ภูมิสิริ วงษา   คณิตศาสตรสรางสรรค (ครูวิไล ปะตังพะโล)

  8   35679   ด.ช.วศกร แคนวงค   เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟา (ครูพงศธร สมภักดี)

  9   35681   ด.ญ.กนกพร แหวนหลอ   English is fun (ครูลัดดาวัลย ขันขวา)

  10   35682   ด.ญ.กาญจนา นิลเจียรนัย   งานอนามัย (ครูธันยพร จำปาขันธ)

  11   35683   ด.ญ.เขมิกา แสนคำ   English is fun (ครูลัดดาวัลย ขันขวา)

  12   35684   ด.ญ.จิรัฐติกาล มะลาศรี   D.I.Y. (ครูเสาวภาคย สมานกุล)

  13   35685   ด.ญ.จิราพร สุวรรณเหลา   งานอนามัย (ครูธันยพร จำปาขันธ)

  14   35686   ด.ญ.ชาริสา มะลาศรี   ฟุตซอลหญิง (ครูพิชัย สำราญสุข)

  15   35687   ด.ญ.ฐิตินันท เปตานัง   D.I.Y. (ครูเสาวภาคย สมานกุล)

  16   35688   ด.ญ.ณัฐธิดา เพชรแอน   English is fun (ครูลัดดาวัลย ขันขวา)

  17   35689   ด.ญ.ธนัญญา ศิริพรทุม   D.I.Y. (ครูเสาวภาคย สมานกุล)

  18   35690   ด.ญ.ธิดาวรรณ มะสาธานัง   ภาษาอังกฤษ (ครูรัชนีวัลย วรรณศรี)

  19   35691   ด.ญ.นริศรา ศรีวงยาง   งานอนามัย (ครูธันยพร จำปาขันธ)

  20   35692   ด.ญ.บุณณดา ละแมนชัย   English is fun (ครูลัดดาวัลย ขันขวา)

  21   35693   ด.ญ.ปภนิษา อินทมนต   English is fun (ครูลัดดาวัลย ขันขวา)

  22   35694   ด.ญ.พรนรินทร ปะวันนะถา   ภาษาอังกฤษ (ครูรัชนีวัลย วรรณศรี)

  23   35695   ด.ญ.พัชราภา ชาวงศ   ภาษาจีน (ครูภคมน หมูโยธา)

  24   35696   ด.ญ.พิมพิศา คำชัย   English is fun (ครูลัดดาวัลย ขันขวา)

  25   35697   ด.ญ.ภาริตา ประสพคำ   English is fun (ครูลัดดาวัลย ขันขวา)

  26   35698   ด.ญ.มุสิตา ทิพวันนา   ภาษาอังกฤษ (ครูรัชนีวัลย วรรณศรี)

  27   35699   ด.ญ.วรพิชชา โพธิจักร   English is fun (ครูลัดดาวัลย ขันขวา)

  28   35700   ด.ญ.วาสนา วิชัด   English is fun (ครูลัดดาวัลย ขันขวา)

  29   35701   ด.ญ.ศรัญรัตน สุขใส   งานอนามัย (ครูธันยพร จำปาขันธ)

  30   35702   ด.ญ.สุพิชชา ประกอบกิจ   D.I.Y. (ครูเสาวภาคย สมานกุล)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/8

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   35703   ด.ญ.อทิตยา ปติเต   English is fun (ครูลัดดาวัลย ขันขวา)

  32   35704   ด.ญ.อรพรรณ บรรเทา   ภาษาอังกฤษ (ครูรัชนีวัลย วรรณศรี)

  33   35705   ด.ญ.อรอุมา ปองไป   นักวิทยาศาสตรรุนเยาว (ครูชมพู สัจจวาณิชยจ)

  34   35706   ด.ญ.อัญชลี ปะวันนะถา   ภาษาอังกฤษ (ครูรัชนีวัลย วรรณศรี)

  35   35707   ด.ญ.อัญรินทร มะธิมาปะโข   หุนยนต (ครูไอลัดดา ปามุทา)

  36   35668   ด.ช.กาญจนพัฒน จันทะคอม   ยังไมเลือกชุมนุม

  37   35671   ด.ช.ทิวา วงภูธร   ยังไมเลือกชุมนุม

  38   35675   ด.ช.พิศรุทธิ์ สุทุม   ยังไมเลือกชุมนุม

  39   35678   ด.ช.วรพล ชาสุด   ยังไมเลือกชุมนุม

  40   35680   ด.ช.อัคเรศ วันศุกร   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/9

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   35708   ด.ช.กิตติศักดิ์ ประจะเนย   ระบบไฟฟาในครัวเรือน (ครูวีระพล ประทัด)

  2   35710   ด.ช.ธนยุทธ บุปเก   ชุมนุมภาษาไทย (ครูอรุณี ใหมคามิ)

  3   35711   ด.ช.นิติศักดิ์ คามะปะใน   คณิตศิลป (ครูวิไลวรรณ ลุนละวงษ)

  4   35712   ด.ช.พงศศักดิ์ ไพยแสน   วอลเลยบอล (ครูวราภรณ จันทสมบัติ)

  5   35713   ด.ช.ภูรินทร ตนงาม   แนะแนวม.ตน (ครูจิตราภรณ ปกษสังคะเนย)

  6   35714   ด.ช.รัฐภูมิ สืบสุนทร   ระบบไฟฟาในครัวเรือน (ครูวีระพล ประทัด)

  7   35715   ด.ช.วิทวัส ฤทธิ์จะนัง   ปนการตูน (ครูทวีศักดิ์ สืบเมืองซาย)

  8   35716   ด.ช.วุฒิพงษ นางาม   ระบบไฟฟาในครัวเรือน (ครูวีระพล ประทัด)

  9   35718   ด.ช.ศราวุฒิ จุลศรี   ชุมนุมภาษาไทย (ครูอรุณี ใหมคามิ)

  10   35719   ด.ช.ศักดิธัช จำปาโอก   ปนการตูน (ครูทวีศักดิ์ สืบเมืองซาย)

  11   35720   ด.ช.สกลวัฒน ชัยลิ้นฟา   ชุมนุมภาษาไทย (ครูอรุณี ใหมคามิ)

  12   35721   ด.ช.อดิศร แคนสิงห   ระบบไฟฟาในครัวเรือน (ครูวีระพล ประทัด)

  13   35722   ด.ช.เอกวิทย เดชสุรินทร   ระบบไฟฟาในครัวเรือน (ครูวีระพล ประทัด)

  14   35723   ด.ญ.กนกอร เยาวนารถ   ลายมือสวยดวยมือเรา (ครูรจนา พรมโกน)

  15   35724   ด.ญ.แกวตา ปทุมพร   English for watching movie (ครูมยุรี ลาดนาเลา)

  16   35725   ด.ญ.จารุวรรณ ปะกินังเต   ภาษาไทย (ครูนริศ ประธรรมสาร)

  17   35726   ด.ญ.ชูสกุล สุขรัตน   English is fun (ครูลัดดาวัลย ขันขวา)

  18   35727   ด.ญ.ณัฐกฤตา ศรีพล   ลายมือสวยดวยมือเรา (ครูรจนา พรมโกน)

  19   35728   ด.ญ.ณัฐณิชา หอมจันทร   ลายมือสวยดวยมือเรา (ครูรจนา พรมโกน)

  20   35729   ด.ญ.ณัฐนิชา ประธรรมสาร   ภาษาจีน (ครูภคมน หมูโยธา)

  21   35730   ด.ญ.ณัฐรุจา ปตถามัง   ฟุตซอลหญิง (ครูพิชัย สำราญสุข)

  22   35731   ด.ญ.ณัฐสุดา จีนขี   ภาษาไทย (ครูสุมามาลย โสดา)

  23   35732   ด.ญ.ณีรนุช ดอนโคตรจันทร   จัดสวนถาดสวนแกว (ครูปยะนุช พิกุลสวัสดิ์)

  24   35733   ด.ญ.ตองรักษ มงคล   ลายมือสวยดวยมือเรา (ครูรจนา พรมโกน)

  25   35734   ด.ญ.ทิพยสุดา ปะติทุกขัง   ลายมือสวยดวยมือเรา (ครูรจนา พรมโกน)

  26   35735   ด.ญ.ทิพรัตน แกวสีขาว   ปนการตูน (ครูทวีศักดิ์ สืบเมืองซาย)

  27   35736   ด.ญ.ธิดา กมลเลิศ   แนะแนวม.ตน (ครูจิตราภรณ ปกษสังคะเนย)

  28   35737   ด.ญ.บัณฑิตา มวงคะลา   จัดสวนถาดสวนแกว (ครูปยะนุช พิกุลสวัสดิ์)

  29   35738   ด.ญ.ปภานิจ ประพันธมิตร   นักวิทยาศาสตรรุนเยาว (ครูชมพู สัจจวาณิชยจ)

  30   35739   ด.ญ.ปภาวรินท มาอันทะ   นักวิทยาศาสตรรุนเยาว (ครูชมพู สัจจวาณิชยจ)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/9

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   35740   ด.ญ.ปาณิศา มวงจันทร   ภาษาจีน (ครูภคมน หมูโยธา)

  32   35741   ด.ญ.ปาริฉัตร สุขานะรัม   ปนการตูน (ครูทวีศักดิ์ สืบเมืองซาย)

  33   35742   ด.ญ.พณิชา ดอนสินเพิ่ม   D.I.Y. (ครูเสาวภาคย สมานกุล)

  34   35743   ด.ญ.ยอดขวัญ ยอดเนียม   ฟุตซอลหญิง (ครูพิชัย สำราญสุข)

  35   35744   ด.ญ.วรวรรณ นุขุนทด   D.I.Y. (ครูเสาวภาคย สมานกุล)

  36   35745   ด.ญ.สริดา ยะสุรินทร   D.I.Y. (ครูเสาวภาคย สมานกุล)

  37   35746   ด.ญ.สุจิตรา นามโคต   ฟุตซอลหญิง (ครูพิชัย สำราญสุข)

  38   35747   ด.ญ.หทัยชนก หงสพันธ   ภาษาไทย (ครูสุมามาลย โสดา)

  39   35709   ด.ช.คณาธิป เชาวจันทร   ยังไมเลือกชุมนุม

  40   35717   ด.ช.ศรันยวัฒน ภูมาศ   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   34761   ด.ช.กันยภวิษย เรืองสมบัติ   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/1) (ครูเดชพล ใจปนทา)

  2   34762   ด.ช.คุณาธิป ไปมา   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/1) (ครูเดชพล ใจปนทา)

  3   34763   ด.ช.ชนาธิป ทุมจีน   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/1) (ครูเดชพล ใจปนทา)

  4   34764   ด.ช.ธนะพัฒน ภูครองแง   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/1) (ครูเดชพล ใจปนทา)

  5   34765   ด.ช.ธนัยชนก ศรีสมพงษ   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/1) (ครูเดชพล ใจปนทา)

  6   34766   ด.ช.นิติภูมิ ปาสารักษ   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/1) (ครูเดชพล ใจปนทา)

  7   34767   ด.ช.พนธกร คาสุกร   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/1) (ครูเดชพล ใจปนทา)

  8   34768   ด.ช.พัฒนพงษ หนูแกว   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/1) (ครูเดชพล ใจปนทา)

  9   34769   ด.ช.พีรพัฒน วัชรานุสรณ   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/1) (ครูเดชพล ใจปนทา)

  10   34770   ด.ช.ภัทรพล ผาใต   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/1) (ครูเดชพล ใจปนทา)

  11   34771   ด.ช.ภาษิต ไขสาร   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/1) (ครูเดชพล ใจปนทา)

  12   34772   ด.ช.มฆวาร โคตรพัฒน   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/1) (ครูเดชพล ใจปนทา)

  13   34773   ด.ช.วชิรวิทย อัปมะระกัง   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/1) (ครูเดชพล ใจปนทา)

  14   34774   ด.ช.วรัญู ศิริมนตรี   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/1) (ครูเดชพล ใจปนทา)

  15   34775   ด.ช.วัทธิกร คำมุก   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/1) (ครูเดชพล ใจปนทา)

  16   34776   ด.ช.ศุกลวิชญ ประโคทัง   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/1) (ครูเดชพล ใจปนทา)

  17   34777   ด.ช.ศุทธวีร ยืนสุข   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/1) (ครูเดชพล ใจปนทา)

  18   34778   ด.ช.ศุภกร ขัตฤกษ   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/1) (ครูเดชพล ใจปนทา)

  19   34779   ด.ช.อิทธิ บาริศรี   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/1) (ครูเดชพล ใจปนทา)

  20   34780   ด.ญ.กัลญาภรณ เกี้ยมแสนเมือง   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/1) (ครูเดชพล ใจปนทา)

  21   34781   ด.ญ.กัลญาลักษณ เกี้ยมแสนเมือง   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/1) (ครูเดชพล ใจปนทา)

  22   34782   ด.ญ.กิมิทา ชางยา   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/1) (ครูเดชพล ใจปนทา)

  23   34783   ด.ญ.ชฎาพร นนทะนำ   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/1) (ครูเดชพล ใจปนทา)

  24   34784   ด.ญ.ชุติกาญจน จิตราพิเนตร   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/1) (ครูเดชพล ใจปนทา)

  25   34785   ด.ญ.ณัฐชา ชัยทา   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/1) (ครูเดชพล ใจปนทา)

  26   34786   ด.ญ.นิรภา ไปใหน   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/1) (ครูเดชพล ใจปนทา)

  27   34787   ด.ญ.ประกายปรียา จันทรัตน   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/1) (ครูเดชพล ใจปนทา)

  28   34788   ด.ญ.ประสิทธิพร พรมแพน   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/1) (ครูเดชพล ใจปนทา)

  29   34789   ด.ญ.ปาริฉัตร บุญยัสสะ   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/1) (ครูเดชพล ใจปนทา)

  30   34790   ด.ญ.พิชญธิดา พุทธลา   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/1) (ครูเดชพล ใจปนทา)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   34791   ด.ญ.พิมพวลัญช นิลดวง   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/1) (ครูเดชพล ใจปนทา)

  32   34792   ด.ญ.วันวิสา สิพิซิ   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/1) (ครูเดชพล ใจปนทา)

  33   34793   ด.ญ.วิมลณัฐ ปดสายะ   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/1) (ครูเดชพล ใจปนทา)

  34   34794   ด.ญ.อนัญพร หวังสุข   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/1) (ครูเดชพล ใจปนทา)

  35   34795   ด.ญ.อรดา เนื่องโพธิ   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/1) (ครูเดชพล ใจปนทา)

  36   34796   ด.ญ.อินทิรา ชมภูหลง   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/1) (ครูเดชพล ใจปนทา)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/10

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   35116   ด.ช.กษมา ปนหอม   โครงงานวิทยาศาสตร (ครูศุภกฤต เรืองสมบัติ)

  2   35118   ด.ช.ณฐวุฒิ เชียงเหนือ   โครงงานวิทยาศาสตร (ครูศุภกฤต เรืองสมบัติ)

  3   35121   ด.ช.ธีระเดช พิศนุย   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  4   35122   ด.ช.นนทกร อวนเลิง   คณิตศสาตร (ครูเกษร เทวาพิทักษกุล)

  5   35126   ด.ช.พลวัต จันทแสง   ภาษาจีน (ครูธันทิวา คำศิริ)

  6   35127   ด.ช.พิทวัส พลออนสา   โครงงานวิทยาศาสตร (ครูศุภกฤต เรืองสมบัติ)

  7   35131   ด.ช.วันชัย พันธมุง   โครงงานวิทยาศาสตร (ครูศุภกฤต เรืองสมบัติ)

  8   35133   ด.ช.อภิสิทธิ์ ณะธิไทย   ธนาคารน้ำใตดินระบบปด (ครูสมทรัพย จันทรแกว)

  9   35135   ด.ญ.เกสรา คุณหงษ   ธนาคารน้ำใตดินระบบปด (ครูสมทรัพย จันทรแกว)

  10   35136   ด.ญ.จิรปภาพร ละทัยนิล   ธนาคารน้ำใตดินระบบปด (ครูสมทรัพย จันทรแกว)

  11   35137   ด.ญ.จิราภา วงษา   ธนาคารน้ำใตดินระบบปด (ครูสมทรัพย จันทรแกว)

  12   35139   ด.ญ.นิรชร วันจงคำ   ภาษาจีน (ครูธันทิวา คำศิริ)

  13   35140   ด.ญ.ไปรยา ปกการะสังข   ธนาคารน้ำใตดินระบบปด (ครูสมทรัพย จันทรแกว)

  14   35141   ด.ญ.พรชิตา จูมเกตุ   ธนาคารน้ำใตดินระบบปด (ครูสมทรัพย จันทรแกว)

  15   35142   ด.ญ.พรนภัส มาฤทธิ์   ภาษาจีน (ครูธันทิวา คำศิริ)

  16   35143   ด.ญ.พิมพชนก นามโคตร   นาฏศิลป (ครูละเอียด มูลวิไล)

  17   35145   ด.ญ.มีสุข ชัยเสริม   คณิตศาสตร กับชีวิตประจำวัน (ครูนวลใจ พันธุวาสิฏฐ)

  18   35146   ด.ญ.วรัชยา สาวัตถี   ธนาคารน้ำใตดินระบบปด (ครูสมทรัพย จันทรแกว)

  19   35147   ด.ญ.ศิริรัตน เปการี   ธนาคารน้ำใตดินระบบปด (ครูสมทรัพย จันทรแกว)

  20   35148   ด.ญ.สโรชา ปกกาโล   ธนาคารน้ำใตดินระบบปด (ครูสมทรัพย จันทรแกว)

  21   35149   ด.ญ.สวภาว อาระหัง   ธนาคารน้ำใตดินระบบปด (ครูสมทรัพย จันทรแกว)

  22   35150   ด.ญ.สุธาริณี สมัญญา   จัดสวนถาดสวนแกว (ครูปยะนุช พิกุลสวัสดิ์)

  23   35151   ด.ญ.อภัสรา ครองกำ   นิทานคุณธรรม ม.ตน (ครูทัศนีย สีหาบุญมาก)

  24   35152   ด.ญ.อาทิติยา ไชยะ   คณิตศสาตร (ครูเกษร เทวาพิทักษกุล)

  25   36046   ด.ช.ศุภวิชญ ทองตัน   โครงงานวิทยาศาสตร (ครูศุภกฤต เรืองสมบัติ)

  26   36047   ด.ญ.จารวี หริคำภา   ชุมนุม E-Riddle (ครูพิศมัย สุวรรณะ)

  27   36048   ด.ญ.อริศรา ปาปะขา   ภาษาจีน (ครูธันทิวา คำศิริ)

  28   35113   ด.ช.กฤตภาส ปาระจูม   ยังไมเลือกชุมนุม

  29   35114   ด.ช.กฤษณะ กระเชาทอง   ยังไมเลือกชุมนุม

  30   35115   ด.ช.กฤษนัย หนูแกว   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/10

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   35117   ด.ช.จิรพัฒน เกิดมงคล   ยังไมเลือกชุมนุม

  32   35119   ด.ช.ธนภัทร ภูจำปา   ยังไมเลือกชุมนุม

  33   35120   ด.ช.ธนะฉัตร ใจภักดี   ยังไมเลือกชุมนุม

  34   35125   ด.ช.ปติ สุคุณา   ยังไมเลือกชุมนุม

  35   35128   ด.ช.ฟาประทาน นะวะภา   ยังไมเลือกชุมนุม

  36   35129   ด.ช.วรชิต วิระกา   ยังไมเลือกชุมนุม

  37   35130   ด.ช.วัชรพล สุทธินา   ยังไมเลือกชุมนุม

  38   35132   ด.ช.สิรภัทร ปญญาสิทธิ์   ยังไมเลือกชุมนุม

  39   35134   ด.ช.เอกลักษณ ศรีตระกูล   ยังไมเลือกชุมนุม

  40   35144   ด.ญ.ภัทรภร สุวรรณะ   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/11

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   35154   ด.ช.กิตติทัต ทองนาเหนือ   เครื่องบินพลังยาง (ครูพิชชานันท จันทพรม)

  2   35156   ด.ช.เกียรติธนพัฒน นาคศิริศิล   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  3   35165   ด.ช.ธีรเดช แสนสุข   งานประดิษฐหรรษา (ครูอภิรดา กองบุตร)

  4   35166   ด.ช.บรรพต เช็ษรัมย   เครื่องบินพลังยาง (ครูพิชชานันท จันทพรม)

  5   35167   ด.ช.ปกรณ พิมพล   เครื่องบินพลังยาง (ครูพิชชานันท จันทพรม)

  6   35169   ด.ช.รัฐพล ดำรงคชาติ   เครื่องบินพลังยาง (ครูพิชชานันท จันทพรม)

  7   35174   น.ส.กชกร จันดี   ชุมนุมภาษาไทย (ครูอรุณี ใหมคามิ)

  8   35175   ด.ญ.กนกกร ปะตังพะลัง   เครื่องบินพลังยาง (ครูพิชชานันท จันทพรม)

  9   35176   ด.ญ.จิรภิญญา ชาฤทธิ์   หมอภาษา (ครูมณีรัตน บุบผารัตน)

  10   35177   ด.ญ.ชนาภรณ มะโน   คณิตศาสตรสูอาชีพ (ครูบุปผา ทิ้งแสน)

  11   35178   ด.ญ.ชลดา ชาติวิเศษ   เครื่องบินพลังยาง (ครูอรุณรัศมี จันทพรม)

  12   35179   ด.ญ.ทัศนีย ติลาโพธิ์   หมอภาษา (ครูมณีรัตน บุบผารัตน)

  13   35181   ด.ญ.ปวิณธิดา มาลาหอม   English is fun (ครูลัดดาวัลย ขันขวา)

  14   35182   ด.ญ.ปาลิตา นิมาลา   เครื่องบินพลังยาง (ครูพิชชานันท จันทพรม)

  15   35183   ด.ญ.พรพรรณ จันทอง   งานประดิษฐหรรษา (ครูอภิรดา กองบุตร)

  16   35184   ด.ญ.พัชราภรณ สัทธานนท   หมอภาษา (ครูมณีรัตน บุบผารัตน)

  17   35186   ด.ญ.เมยวดี บุบผารัตน   หมอภาษา (ครูมณีรัตน บุบผารัตน)

  18   35187   ด.ญ.รุจิรา พลขุนทด   จัดสวนถาดสวนแกว (ครูปยะนุช พิกุลสวัสดิ์)

  19   35188   ด.ญ.วรัญญา ปะติตัง   หมอภาษา (ครูมณีรัตน บุบผารัตน)

  20   35189   ด.ญ.วริศรา ปาปะเต   ชุมนุมภาษาไทย (ครูอรุณี ใหมคามิ)

  21   35190   ด.ญ.ศิรินญา ปกกาเวสา   หมอภาษา (ครูมณีรัตน บุบผารัตน)

  22   35191   ด.ญ.ศิริยาภรณ โบราณมูล   English is fun (ครูลัดดาวัลย ขันขวา)

  23   35192   ด.ญ.สุธาวัลย พิลาโท   เครื่องบินพลังยาง (ครูพิชชานันท จันทพรม)

  24   35153   ด.ช.กฤษณพล บุตรโชติ   ยังไมเลือกชุมนุม

  25   35155   ด.ช.กิตติพัฒน ปตตายะโส   ยังไมเลือกชุมนุม

  26   35157   ด.ช.จตุรงค ชินชาด   ยังไมเลือกชุมนุม

  27   35158   ด.ช.ฉัตริน ปนโมรา   ยังไมเลือกชุมนุม

  28   35159   ด.ช.ณัฐพล แสนวังศรี   ยังไมเลือกชุมนุม

  29   35160   ด.ช.ณัฐภูมิ กีตา   ยังไมเลือกชุมนุม

  30   35161   ด.ช.ณัทธร ศรีภา   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/11

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   35162   ด.ช.ธณภัทร นามอิน   ยังไมเลือกชุมนุม

  32   35163   นายธนภัทร นามพุทธา   ยังไมเลือกชุมนุม

  33   35164   ด.ช.ธรรพณธร บุรีรัตน   ยังไมเลือกชุมนุม

  34   35170   ด.ช.วรเมธ ประเศรษโฐ   ยังไมเลือกชุมนุม

  35   35171   ด.ช.วีรภัทร ประสีระตา   ยังไมเลือกชุมนุม

  36   35172   ด.ช.ศรัณย ดีขามนอก   ยังไมเลือกชุมนุม

  37   35173   ด.ช.สุรพงศ ขาวพา   ยังไมเลือกชุมนุม

  38   35180   ด.ญ.เบญจพร พงศธร   ยังไมเลือกชุมนุม

  39   35185   ด.ญ.มุกมณี แดงสงา   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/12

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   35197   ด.ช.โชคชัย โนนอาษา   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  2   35202   ด.ช.ธนวัฒน บัวรัตน   เครื่องบินพลังยาง (ครูอรุณรัศมี จันทพรม)

  3   35203   ด.ช.ธันยปวัฒน กิตติเสรีบุตร   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  4   35204   ด.ช.นัทธพงศ สีทอง   ภาษาไทย (ครูนริศ ประธรรมสาร)

  5   35205   ด.ช.ภูชิต ปญญาสิทธิ์   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  6   35207   ด.ช.รัตนตพงษ โพธิจักร   จรวดขวดน้ำ (ครูวันทนีย ประจะนัง)

  7   35208   ด.ช.ฤชากรณ เพียรแกว   เครื่องบินพลังยาง (ครูพิชชานันท จันทพรม)

  8   35209   ด.ช.สนธยา โลหคำ   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  9   35211   ด.ญ.กวินทรา เอกรักษา   แนะแนว ม.ตน (ครูละอองดาว แพงคำแสน)

  10   35212   ด.ญ.กิตติกานต ชัยธานี   ภาษาไทย (ครูนริศ ประธรรมสาร)

  11   35214   ด.ญ.เกศรินทร ศรีคุณ   เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟา (ครูพงศธร สมภักดี)

  12   35215   ด.ญ.จิราภา ปทุมพร   จัดสวนถาดสวนแกว (ครูปยะนุช พิกุลสวัสดิ์)

  13   35216   ด.ญ.ชนันภรณ มะโน   คณิตศาสตรสูอาชีพ (ครูบุปผา ทิ้งแสน)

  14   35217   ด.ญ.ชลนิทรา ปะมาคะมา   เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟา (ครูพงศธร สมภักดี)

  15   35218   ด.ญ.ชลนิภา ฤทธิ์จันดี   งานประดิษฐหรรษา (ครูอภิรดา กองบุตร)

  16   35219   ด.ญ.ชุติกาญต เทียบลา   D.I.Y. (ครูเสาวภาคย สมานกุล)

  17   35220   ด.ญ.ธัญญามาศ ฟอกกลาง   ภาษาไทย (ครูนริศ ประธรรมสาร)

  18   35222   ด.ญ.นวนันต มงคลชวง   เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟา (ครูพงศธร สมภักดี)

  19   35223   ด.ญ.ปณาลี บุญมายันต   D.I.Y. (ครูเสาวภาคย สมานกุล)

  20   35224   ด.ญ.ปนัดดา วงษคำสุข   งานประดิษฐหรรษา (ครูอภิรดา กองบุตร)

  21   35225   ด.ญ.ปารวี โสดาปดชา   ภาษาจีน (ครูธันทิวา คำศิริ)

  22   35226   ด.ญ.พรธีรา พิณรัตน   เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟา (ครูพงศธร สมภักดี)

  23   35227   ด.ญ.พิชชาพร แสนคำอวน   งานประดิษฐหรรษา (ครูอภิรดา กองบุตร)

  24   35228   ด.ญ.ภัทรสุดา ปุระเวทายัง   งานประดิษฐหรรษา (ครูอภิรดา กองบุตร)

  25   35229   ด.ญ.ยุพารัตน เทียกนา   เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟา (ครูพงศธร สมภักดี)

  26   35230   ด.ญ.สุภัคิรันดร แข็งแรง   ภาษาไทย (ครูนริศ ประธรรมสาร)

  27   35231   ด.ญ.อภิญญา ศรีสังข   ภาษาไทย (ครูนริศ ประธรรมสาร)

  28   35232   ด.ญ.อังคณา หิตธิเดช   งานประดิษฐหรรษา (ครูอภิรดา กองบุตร)

  29   36057   ด.ญ.ณัตติยา ภูสีดิน   งานประดิษฐหรรษา (ครูอภิรดา กองบุตร)

  30   35193   ด.ช.กฤษดา ปจจัยโคถา   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/12

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   35194   ด.ช.คมภิญญ โพธิ์ทอง   ยังไมเลือกชุมนุม

  32   35195   ด.ช.จิรายุ จันนี   ยังไมเลือกชุมนุม

  33   35196   ด.ช.ชีวา เหงางา   ยังไมเลือกชุมนุม

  34   35199   ด.ช.ธนพัฒน ประทุมรุง   ยังไมเลือกชุมนุม

  35   35200   ด.ช.ธนภัทร บุษบา   ยังไมเลือกชุมนุม

  36   35201   ด.ช.ธนวัฒน จันทะจิตร   ยังไมเลือกชุมนุม

  37   35206   ด.ช.รัชฐพงษ วรรณศิลป   ยังไมเลือกชุมนุม

  38   35210   ด.ช.สันติภาพ พลคำมาก   ยังไมเลือกชุมนุม

  39   35213   ด.ญ.กิตติวรา แกวลาย   ยังไมเลือกชุมนุม

  40   35221   ด.ญ.นภัสร หมั่นบานตอน   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/13

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   35239   ด.ช.ภีมวิชญ ทองดวง   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  2   35247   ด.ช.อนวัชร โพธิละเดา   แนะแนว ม.ตน (ครูละอองดาว แพงคำแสน)

  3   35252   ด.ญ.จิระภิญญา ชาวสน   แนะแนว ม.ตน (ครูละอองดาว แพงคำแสน)

  4   35253   ด.ญ.จุฑามาศ สอิ้งทอง   แนะแนว ม.ตน (ครูละอองดาว แพงคำแสน)

  5   35255   ด.ญ.นันฐกานต มะณีแสง   สมาธิเบื้องตน (ครูออนสี เหมือนมาต)

  6   35256   ด.ญ.นันทิชา อุทุมภา   นักวิทยาศาสตรรุนเยาว (ครูชมพู สัจจวาณิชยจ)

  7   35258   ด.ญ.เนตรฤทัยชนก แสงสวาท   นักวิทยาศาสตรรุนเยาว (ครูชมพู สัจจวาณิชยจ)

  8   35260   ด.ญ.ปุณฑริกา ปตตายะโส   นักวิทยาศาสตรรุนเยาว (ครูชมพู สัจจวาณิชยจ)

  9   35262   ด.ญ.พรไพลิน เฉวียงหงส   แนะแนว ม.ตน (ครูละอองดาว แพงคำแสน)

  10   35266   ด.ญ.วิราพร ศรีโสภา   แนะแนว ม.ตน (ครูละอองดาว แพงคำแสน)

  11   35267   ด.ญ.ศิรดา วงศโพธิสาร   สมาธิเบื้องตน (ครูออนสี เหมือนมาต)

  12   35269   ด.ญ.อรปรีญา พรมแพน   งานประดิษฐหรรษา (ครูอภิรดา กองบุตร)

  13   35233   ด.ช.กมลภัทร พงษสวัสดิ์   ยังไมเลือกชุมนุม

  14   35234   ด.ช.กฤตพล วัลภา   ยังไมเลือกชุมนุม

  15   35235   ด.ช.จักรินทร สมพงษ   ยังไมเลือกชุมนุม

  16   35236   ด.ช.ชลธี ศรีประยา   ยังไมเลือกชุมนุม

  17   35237   ด.ช.พณิชพล คุณสีขาว   ยังไมเลือกชุมนุม

  18   35238   ด.ช.พิชิตชัย ครองสี   ยังไมเลือกชุมนุม

  19   35240   ด.ช.รพีภัทร สุปะเทา   ยังไมเลือกชุมนุม

  20   35241   ด.ช.รัฐภูมิ เตชะนอก   ยังไมเลือกชุมนุม

  21   35242   ด.ช.วิริทธิ์พล สมอคำ   ยังไมเลือกชุมนุม

  22   35243   ด.ช.ศรายุทธ ปะจะนัง   ยังไมเลือกชุมนุม

  23   35244   ด.ช.สิริกาญจน วิเศษศรี   ยังไมเลือกชุมนุม

  24   35245   ด.ช.สุรนาท คงสัตย   ยังไมเลือกชุมนุม

  25   35246   ด.ช.อดิศร กวางศูนย   ยังไมเลือกชุมนุม

  26   35248   ด.ช.อนาวิล อุดร   ยังไมเลือกชุมนุม

  27   35249   ด.ช.อัครชา กุณวงค   ยังไมเลือกชุมนุม

  28   35250   ด.ญ.กัลยสุดา ประสีระเตนัง   ยังไมเลือกชุมนุม

  29   35251   ด.ญ.คณิศร เชาวจันทร   ยังไมเลือกชุมนุม

  30   35257   ด.ญ.นันธิญา อาจเจริญ   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/13

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   35259   ด.ญ.ปรารถนา แกวบุญมี   ยังไมเลือกชุมนุม

  32   35261   ด.ญ.พรกนก เย็นใจ   ยังไมเลือกชุมนุม

  33   35263   ด.ญ.พิมพชนก โสโพธิ์   ยังไมเลือกชุมนุม

  34   35264   ด.ญ.พีรยา ภูดินผา   ยังไมเลือกชุมนุม

  35   35265   ด.ญ.ภัทราพร รางศรี   ยังไมเลือกชุมนุม

  36   35268   ด.ญ.สุริสา จับอันชอบ   ยังไมเลือกชุมนุม

  37   35271   ด.ญ.อิสริยาภรณ ใจดี   ยังไมเลือกชุมนุม

  38   35272   ด.ญ.อุมาภรณ ปะกำแหง   ยังไมเลือกชุมนุม

  39   36049   ด.ช.ไชยวัฒน นอยตาแสง   ยังไมเลือกชุมนุม

  40   36060   ด.ญ.สโรชา โสดาปดชา   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/14

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   35275   ด.ช.ชัยนันต ปตตังทานัง   ภาษาไทย (ครูนริศ ประธรรมสาร)

  2   35281   ด.ช.ธีระพัฒน ปะมาถา   เครื่องบินพลังยาง (ครูอรุณรัศมี จันทพรม)

  3   35283   ด.ช.นันทิพัฒน กำมหาวงษ   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  4   35285   ด.ช.ปฐกวี อินธิแสง   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  5   35286   ด.ช.เปนตอ ดอกไม   หุนยนต (ครูไอลัดดา ปามุทา)

  6   35287   ด.ช.พงศกร แกวภา   เครื่องบินพลังยาง (ครูอรุณรัศมี จันทพรม)

  7   35290   ด.ช.พรรษนนท บรรจงปริญญา   ภาษาไทย (ครูนริศ ประธรรมสาร)

  8   35291   ด.ช.ภักดี กันมาสา   ภาษาไทย (ครูนริศ ประธรรมสาร)

  9   35297   ด.ช.ศุภกิตติ์ เยาวนารถ   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  10   35299   ด.ช.สมประสงค ปองไป   หุนยนต (ครูไอลัดดา ปามุทา)

  11   35304   ด.ช.อดิศร นักบุญ   ภาษาไทย (ครูนริศ ประธรรมสาร)

  12   35306   ด.ช.เฉลิมวงค ศรีบุญเรือง   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  13   35307   ด.ญ.ณิชากร เสนสกุล   แนะแนวม.ตน (ครูจิตราภรณ ปกษสังคะเนย)

  14   35308   ด.ญ.บวรรัตน บุญเลี้ยง   แนะแนวม.ตน (ครูจิตราภรณ ปกษสังคะเนย)

  15   35309   ด.ญ.พรทิพา กิลี   แนะแนวม.ตน (ครูจิตราภรณ ปกษสังคะเนย)

  16   35310   ด.ญ.พัชราวดี เบาสิงห   ชุมนุมภาษาไทย (ครูอรุณี ใหมคามิ)

  17   35123   ด.ช.นภัทร นามวิเศษ   ยังไมเลือกชุมนุม

  18   35273   ด.ช.เจษฎา ชาวงศ   ยังไมเลือกชุมนุม

  19   35274   ด.ช.ชนพัฒน ปะกิระตา   ยังไมเลือกชุมนุม

  20   35276   ด.ช.ณัฐพร ปญจะภักดี   ยังไมเลือกชุมนุม

  21   35277   ด.ช.ธนกฤต เกตุดี   ยังไมเลือกชุมนุม

  22   35278   ด.ช.ธนภัค หนูแกว   ยังไมเลือกชุมนุม

  23   35279   ด.ช.ธนภูมิ บัวบาน   ยังไมเลือกชุมนุม

  24   35280   ด.ช.ธนาดล อัศวภูมิ   ยังไมเลือกชุมนุม

  25   35282   ด.ช.นริน ทองเชื้อ   ยังไมเลือกชุมนุม

  26   35284   ด.ช.นิธิศ สังออน   ยังไมเลือกชุมนุม

  27   35288   ด.ช.พงษภร สมพานต   ยังไมเลือกชุมนุม

  28   35289   ด.ช.พนัส สามารถ   ยังไมเลือกชุมนุม

  29   35292   ด.ช.มณฑล เหลาทอง   ยังไมเลือกชุมนุม

  30   35293   ด.ช.รพีภัทร แกวพา   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/14

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   35294   ด.ช.วงศธร จักรทอง   ยังไมเลือกชุมนุม

  32   35295   ด.ช.วายุ ติมุลา   ยังไมเลือกชุมนุม

  33   35296   ด.ช.ศิรศักดิ์ เปยสุข   ยังไมเลือกชุมนุม

  34   35298   ด.ช.สมคิด เฉวียงวงค   ยังไมเลือกชุมนุม

  35   35302   ด.ช.สุรเชษฐ ดอนเหลี่ยม   ยังไมเลือกชุมนุม

  36   35305   ด.ช.อิทธิพล คุณสีขาว   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   34797   ด.ช.กฤษณจินต ศรีสารคาม   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/2) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  2   34798   ด.ช.เกียรติภูมิ ภูมิพันธ   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/2) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  3   34799   ด.ช.เกียรติยศ บุตะโชติ   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/2) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  4   34800   ด.ช.ชนวัตร สิทธิสาร   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/2) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  5   34801   ด.ช.ณัฏฐชัย ทองสุทธิ   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/2) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  6   34802   ด.ช.ตรีเพชร อินทรเพ็ชร   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/2) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  7   34803   ด.ช.ทรงภพ ปตตานัง   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/2) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  8   34804   ด.ช.ธนกฤต มูลทรา   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/2) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  9   34805   ด.ช.ธนภัทร ภัทราบุญญากุล   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/2) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  10   34806   ด.ช.ธนวิทย บานเย็น   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/2) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  11   34807   ด.ช.พงษนรินทร จรบุรมณ   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/2) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  12   34808   ด.ช.ภูวเนศวร สาแกว   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/2) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  13   34809   ด.ช.สินธุชา ปราเมต   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/2) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  14   34810   ด.ญ.กมลชนก กองโส   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/2) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  15   34811   น.ส.กัญญาวีร ปตตังโข   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/2) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  16   34812   ด.ญ.กัลยกร ปญจะรถสา   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/2) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  17   34813   ด.ญ.เจียระไน ปะวะเสนัง   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/2) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  18   34814   ด.ญ.ชัญญากร แกวจันดา   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/2) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  19   34815   ด.ญ.ณัฐกานต ธรรมสา   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/2) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  20   34816   ด.ญ.ธัญลักษณ สุรินทร   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/2) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  21   34817   ด.ญ.ธิรดา ศรีสังข   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/2) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  22   34818   ด.ญ.นันทิดา ภิบาลจอมมี   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/2) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  23   34819   ด.ญ.ปุณยาพร มวงทา   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/2) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  24   34820   ด.ญ.พรชนก ชนะมาร   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/2) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  25   34821   ด.ญ.พรธีรา ไกรวรรณ   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/2) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  26   34822   ด.ญ.พอเพียง จำปาทอง   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/2) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  27   34823   ด.ญ.พิยดา ฉัตรศรี   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/2) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  28   34824   ด.ญ.ภชรัชดา พวงสีเคน   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/2) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  29   34825   ด.ญ.ภัทรลดา อินทรชู   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/2) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  30   34826   ด.ญ.มนทิรา ศรีรัตนพันธ   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/2) (ยังไมระบุครูผูสอน)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   34827   ด.ญ.รวิสรา ตะภา   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/2) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  32   34828   ด.ญ.รุจิรดา ปตตาเนย   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/2) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  33   34829   ด.ญ.วรดา ประพาศพงษ   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/2) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  34   34830   ด.ญ.วิรัญญา หนูแกว   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/2) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  35   34831   ด.ญ.สีหสกุล ชุมสาย ณ อยุธยา   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/2) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  36   34832   ด.ญ.อนัญพร บุพตา   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.2/2) (ยังไมระบุครูผูสอน)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   34833   ด.ช.กิตติวัฒน ปะตังทะโล   ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน (ครูจรรญาลักษณ สาตื่อ)

  2   34835   ด.ช.จิรายุ เทียบมัง   Crossword Club (ครูมนูญ มูลบุญ)

  3   34836   ด.ช.ชลภังกร บัวบังใบ   หุนยนต (ครูไอลัดดา ปามุทา)

  4   34838   ด.ช.ณัยณพ กุลนิตย   ปนการตูน (ครูทวีศักดิ์ สืบเมืองซาย)

  5   34839   ด.ช.ธนพนธ หลาบสีดา   ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน (ครูจรรญาลักษณ สาตื่อ)

  6   34841   นายสหรัฐ ภูศรี   หุนยนต (ครูไอลัดดา ปามุทา)

  7   34842   ด.ญ.กัญญรัตน ชามาตร   Crossword Club (ครูมนูญ มูลบุญ)

  8   34843   ด.ญ.กิตติยาภรณ พวงเวียง   เวทคณิต (ครูพิชญพิมล สุนทะวงศ)

  9   34844   ด.ญ.กุลธิดา ศรีหาชาด   ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน (ครูจรรญาลักษณ สาตื่อ)

  10   34845   ด.ญ.ขวัญขาว อุนพิกุล   ทันโลกสังคมศึกษา (ครูเสารหา พุทธบาล)

  11   34846   ด.ญ.จิรัชญา จะโลนา   ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน (ครูจรรญาลักษณ สาตื่อ)

  12   34847   ด.ญ.ชญาดา บุณยกรกิตติ   สังคมศึกษา (ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล)

  13   34848   ด.ญ.ชนาพร ทวมแกว   ภาษาจีน (ครูภคมน หมูโยธา)

  14   34849   ด.ญ.ณัฎฐณิชา จันทศิลป   สังคมศึกษา (ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล)

  15   34850   ด.ญ.ณัฐนิชา ประภาศรี   สังคมศึกษา (ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล)

  16   34851   ด.ญ.ธนาภา มาตตรา   ทันโลกสังคมศึกษา (ครูเสารหา พุทธบาล)

  17   34852   ด.ญ.ธิดารัตน สุปนชมภู   ภาษาจีน (ครูภคมน หมูโยธา)

  18   34853   ด.ญ.ธีราพร ดงไมตรี   วาดภาพ (ครูจีราภรณ ศรีมุงคุณ)

  19   34854   ด.ญ.นันทกานต นิสสัย   เวทคณิต (ครูพิชญพิมล สุนทะวงศ)

  20   34855   ด.ญ.เบญญาภา รามสีดา   Crossword Club (ครูมนูญ มูลบุญ)

  21   34856   ด.ญ.พลอยขวัญ อุนพิกุล   ทันโลกสังคมศึกษา (ครูเสารหา พุทธบาล)

  22   34857   ด.ญ.พิชชญาภา ปะสังขีนี   ภาษาจีน (ครูภคมน หมูโยธา)

  23   34858   ด.ญ.พิชญา วัฒนวริทธิ์ธร   ภาษาจีน (ครูภคมน หมูโยธา)

  24   34859   ด.ญ.พิมพิรา โยวะ   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  25   34860   ด.ญ.ภัทรธิดา โทนะหงษา   ทันโลกสังคมศึกษา (ครูเสารหา พุทธบาล)

  26   34861   ด.ญ.เมธาวี ปกษี   เวทคณิต (ครูพิชญพิมล สุนทะวงศ)

  27   34862   ด.ญ.รังสิยา ปะเก   ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน (ครูจรรญาลักษณ สาตื่อ)

  28   34863   ด.ญ.วรัชยา ชัยอินทร   เวทคณิต (ครูพิชญพิมล สุนทะวงศ)

  29   34864   ด.ญ.ศุภรัตนชญา ศรีวิโรจน   เวทคณิต (ครูพิชญพิมล สุนทะวงศ)

  30   34865   ด.ญ.สุพิชญา วิเชียรรมย   เอแม็ท (ครูเมตตา ติดวงษา)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   34866   ด.ญ.อทิตยา อุปกัง   วาดภาพ (ครูจีราภรณ ศรีมุงคุณ)

  32   34867   ด.ญ.อภิชญา พันหนองแสง   วาดภาพ (ครูจีราภรณ ศรีมุงคุณ)

  33   34868   ด.ญ.อภิชณันท จำปาโอก   วาดภาพ (ครูจีราภรณ ศรีมุงคุณ)

  34   34869   ด.ญ.อภิญญา ยศสา   เวทคณิต (ครูพิชญพิมล สุนทะวงศ)

  35   34870   ด.ญ.อรทัย ผานแผว   ธนาคารโรงเรียน (ครูอรุณี ปะนัดถา)

  36   34871   ด.ญ.อรศิริ ศรีโฮง   ภาษาจีน (ครูภคมน หมูโยธา)

  37   34872   ด.ญ.อริสรา สัณฐิติบวร   เวทคณิต (ครูพิชญพิมล สุนทะวงศ)

  38   34834   ด.ช.จิรวัฒน นินทะสิงห   ยังไมเลือกชุมนุม

  39   34837   ด.ช.ณภัทร แสงโทโพธิ์   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   34873   ด.ช.กฤษกร การะนอย   ซูโดกุ (ครูนิภาพร อาจอารี)

  2   34875   ด.ช.ณัฐพนธ บุญศรี   เครื่องบินพลังยาง (ครูอรุณรัศมี จันทพรม)

  3   34876   ด.ช.ธนภัทร เกตุศิริ   เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟา (ครูพงศธร สมภักดี)

  4   34877   ด.ช.นานฟา ปาปะโม   เครื่องบินพลังยาง (ครูพิชชานันท จันทพรม)

  5   34879   ด.ช.พิชุตม แสนเสนา   ซูโดกุ (ครูนิภาพร อาจอารี)

  6   34880   ด.ช.มนัสนันท เจิมแสน   ซูโดกุ (ครูนิภาพร อาจอารี)

  7   34883   ด.ช.วุฒิชย พาโคกทม   ขับรองประสานเสียง (ครูสราวุธ สระมูล)

  8   34884   ด.ช.ศุภากร ประทุมสัน   ซูโดกุ (ครูนิภาพร อาจอารี)

  9   34885   ด.ช.เศรษฐพงศ เหลาสิทธิ์   ภาษาอังกฤษ (ครูรัชนีวัลย วรรณศรี)

  10   34887   ด.ช.อนันดา จันทอุตสา   วอลเลยบอล (ครูวราภรณ จันทสมบัติ)

  11   34888   ด.ญ.กัลยรัตน อุปมัย   ขับรองประสานเสียง (ครูสราวุธ สระมูล)

  12   34889   ด.ญ.เกศราวรินทร มัชปะโม   ภาษาอังกฤษ (ครูรัชนีวัลย วรรณศรี)

  13   34890   ด.ญ.คติยา สีกรม   ภาษาจีน (ครูภคมน หมูโยธา)

  14   34891   ด.ญ.จิราวรรณ ประบุญเรือง   D.I.Y. (ครูเสาวภาคย สมานกุล)

  15   34892   ด.ญ.จีรนันท อิ้มพัฒน   ขับรองประสานเสียง (ครูสราวุธ สระมูล)

  16   34893   ด.ญ.ชลดา บุญสวาย   ภาษาไทย (ครูสุมามาลย โสดา)

  17   34894   ด.ญ.ชวิศา แกวสังข   วิทยนารู (ครูชูเกียรติ คุมเนตร)

  18   34895   ด.ญ.ญาณิศา เพชรอาษา   สังคมวัฒนธรรมอีสาน (ครูวาสนา เอตุโพธิ์)

  19   34896   ด.ญ.ณัฐวรา สูงเนิน   ทันโลกสังคมศึกษา (ครูเสารหา พุทธบาล)

  20   34897   ด.ญ.ณิชารีย แสงพิมพ   ขับรองประสานเสียง (ครูสราวุธ สระมูล)

  21   34898   ด.ญ.ธีราพร ขุนวารินทร   ภาษาจีน (ครูภคมน หมูโยธา)

  22   34899   ด.ญ.ปภาวรินทร ศรีวะรมย   ภาษาไทย (ครูสุมามาลย โสดา)

  23   34900   ด.ญ.ปุณญารมย พุมสุข   วิทยาศาสตร ม.ตน (ครูไพโรจน สุวรรณศรี)

  24   34901   ด.ญ.พงศภรณ แคนสิงห   สังคมวัฒนธรรมอีสาน (ครูวาสนา เอตุโพธิ์)

  25   34902   ด.ญ.พัชราวรรณ มะโนราช   วิทยาศาสตร ม.ตน (ครูไพโรจน สุวรรณศรี)

  26   34903   ด.ญ.พิมพมนัส อิงอาจ   สังคมวัฒนธรรมอีสาน (ครูวาสนา เอตุโพธิ์)

  27   34904   ด.ญ.ภัทรวดี เตโพธิ์   D.I.Y. (ครูเสาวภาคย สมานกุล)

  28   34905   ด.ญ.วัชราภา ไชยสถาน   สังคมวัฒนธรรมอีสาน (ครูวาสนา เอตุโพธิ์)

  29   34906   ด.ญ.ศศิรา กรโสภา   ภาษาจีน (ครูภคมน หมูโยธา)

  30   34907   ด.ญ.ศิริกุลนัดดา คุรินทร   D.I.Y. (ครูเสาวภาคย สมานกุล)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   34908   ด.ญ.ศิริพร เชื่อนิจ   ขับรองประสานเสียง (ครูสราวุธ สระมูล)

  32   34909   ด.ญ.ศิริพร ปกเหนือ   ขับรองประสานเสียง (ครูสราวุธ สระมูล)

  33   34910   ด.ญ.ศิริมา สุดสม   ภาษาไทย (ครูสุมามาลย โสดา)

  34   34911   ด.ญ.ศุภลักษณ สายชารี   D.I.Y. (ครูเสาวภาคย สมานกุล)

  35   34912   น.ส.อารยากรณ วงศมิตรแท   ธนาคารน้ำใตดินระบบปด (ครูสมทรัพย จันทรแกว)

  36   34874   ด.ช.ชินภัทร ชัยจันดา   ยังไมเลือกชุมนุม

  37   34878   ด.ช.ปติชนก จูมเกตุ   ยังไมเลือกชุมนุม

  38   34881   นายรัชชานนท ปะทัง   ยังไมเลือกชุมนุม

  39   34882   ด.ช.วธัญญตาพงษ คำเสนาะ   ยังไมเลือกชุมนุม

  40   34886   ด.ช.สิรภัทร ปะพะวะ   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/5

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   34913   ด.ช.กรวิชญ ปดสาโย   เครื่องบินพลังยาง (ครูพิชชานันท จันทพรม)

  2   34914   ด.ช.กวีวัฒน ยุสิ   หมากรุก (ครูเลิศพิภพ แสนวัง)

  3   34915   ด.ช.ชินกร โคกอรัญ   วาดภาพ (ครูจีราภรณ ศรีมุงคุณ)

  4   34916   ด.ช.ชิษณุพงศ ภาระโข   เครื่องบินพลังยาง (ครูอรุณรัศมี จันทพรม)

  5   34917   ด.ช.ทักษดนัย นอยมี   English for watching movie (ครูมยุรี ลาดนาเลา)

  6   34919   ด.ช.นันทชัย ดวงพัตรา   เครื่องบินพลังยาง (ครูอรุณรัศมี จันทพรม)

  7   34920   ด.ช.ปรวีร ปะติเท   เครื่องบินพลังยาง (ครูพิชชานันท จันทพรม)

  8   34921   ด.ช.พีระภัทร คำสิงหสัย   เครื่องบินพลังยาง (ครูอรุณรัศมี จันทพรม)

  9   34922   ด.ช.ศิวกร ประวัดศรี   เครื่องบินพลังยาง (ครูอรุณรัศมี จันทพรม)

  10   34923   ด.ช.สุวิจักขณ นะราช   เครื่องบินพลังยาง (ครูอรุณรัศมี จันทพรม)

  11   34924   ด.ช.อชิรวิทย พลซา   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  12   34925   ด.ช.อัครนิจ วังสอง   เครื่องบินพลังยาง (ครูพิชชานันท จันทพรม)

  13   34926   ด.ญ.กชกร ศรีสุราช   แนะแนวม.ตน (ครูจิตราภรณ ปกษสังคะเนย)

  14   34927   ด.ญ.กนกวรรณ บุณยกาญจนะพันธุ   นักวิทยาศาสตรรุนเยาว (ครูชมพู สัจจวาณิชยจ)

  15   34928   ด.ญ.จารุวรรณ สีนาค   ทันโลกสังคมศึกษา (ครูเสารหา พุทธบาล)

  16   34929   ด.ญ.จิรายุ กำหัวเรือ   จัดสวนถาดสวนแกว (ครูปยะนุช พิกุลสวัสดิ์)

  17   34930   ด.ญ.จุฑาพร ลายพรหม   ตอคำศัพทภาษาไทย (ครูศิรินทรภรณ พูนไธสง)

  18   34931   ด.ญ.ชณากาญท หมั่นนอก   ตอคำศัพทภาษาไทย (ครูศิรินทรภรณ พูนไธสง)

  19   34932   ด.ญ.ชนาภัทร วัฒนวิบูลยกิจ   นักวิทยาศาสตรรุนเยาว (ครูชมพู สัจจวาณิชยจ)

  20   34933   ด.ญ.ณัฐกานต วันทายุทธ   เอแม็ท (ครูเมตตา ติดวงษา)

  21   34934   ด.ญ.ดวงหทัย แตมงาม   ตอคำศัพทภาษาไทย (ครูศิรินทรภรณ พูนไธสง)

  22   34935   ด.ญ.ทิพภาวรรณ โตทองหลาง   ตอคำศัพทภาษาไทย (ครูศิรินทรภรณ พูนไธสง)

  23   34936   ด.ญ.ธัญชนก ศรีสมศักดิ์   วาดภาพ (ครูจีราภรณ ศรีมุงคุณ)

  24   34937   ด.ญ.นันทิกานต สุทธิสาคร   จัดสวนถาดสวนแกว (ครูปยะนุช พิกุลสวัสดิ์)

  25   34938   ด.ญ.นัยนภัค ทิพยรม   จัดสวนถาดสวนแกว (ครูปยะนุช พิกุลสวัสดิ์)

  26   34939   ด.ญ.บุญญาพร สุวรรณธาดา   คณิตศสาตร (ครูเกษร เทวาพิทักษกุล)

  27   34940   ด.ญ.ปนัดดา ปะมังคะสัง   คณิตศสาตร (ครูเกษร เทวาพิทักษกุล)

  28   34941   ด.ญ.ปริญญา ชินชนะ   นักวิทยาศาสตรรุนเยาว (ครูชมพู สัจจวาณิชยจ)

  29   34942   ด.ญ.ปนสุดา สิงหฉลาด   จัดสวนถาดสวนแกว (ครูปยะนุช พิกุลสวัสดิ์)

  30   34943   ด.ญ.พิชญาภรณ กัณโสภา   คณิตศสาตร (ครูเกษร เทวาพิทักษกุล)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/5

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   34944   ด.ญ.แพงคำ มูลมานัส   คณิตศาสตรสูอาชีพ (ครูบุปผา ทิ้งแสน)

  32   34945   ด.ญ.ภณิดา นาถมทอง   คณิตศสาตร (ครูเกษร เทวาพิทักษกุล)

  33   34946   ด.ญ.ภัทรมน โชติรัตน   นักเขียนออนไลนขาย Ebook (ครูสันติ อุดคำ)

  34   34947   ด.ญ.ภัทรวดี พิสุวรรณ   แนะแนวม.ตน (ครูจิตราภรณ ปกษสังคะเนย)

  35   34948   ด.ญ.เมยาวดี มะพันธ   คณิตศาสตรสูอาชีพ (ครูบุปผา ทิ้งแสน)

  36   34949   ด.ญ.รุงนภา สืบสิงห   นักวิทยาศาสตรรุนเยาว (ครูชมพู สัจจวาณิชยจ)

  37   34950   ด.ญ.วิยะดา ศัตรู   จัดสวนถาดสวนแกว (ครูปยะนุช พิกุลสวัสดิ์)

  38   34952   ด.ญ.ศิรินเนตร ตรีวิเศษ   คณิตศสาตร (ครูเกษร เทวาพิทักษกุล)

  39   34918   ด.ช.ธนกฤต ชัยลิ้นฟา   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/6

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   34953   ด.ช.ณัฐมงคล ศรีบุญเรือง   หุนยนต (ครูไอลัดดา ปามุทา)

  2   34954   ด.ช.เทพรักษา บริรัตน   โครงงานวิทยาศาสตร (ครูศุภกฤต เรืองสมบัติ)

  3   34955   ด.ช.ธนากร ยิ่งดัง   English is fun (ครูลัดดาวัลย ขันขวา)

  4   34957   ด.ช.ธินาธิป ปดตาละเต   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  5   34958   ด.ช.นรเศรษฐ นามมงคล   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  6   34960   ด.ช.วัชรกิต ไชยฤทธิ์   โครงงานวิทยาศาสตร (ครูศุภกฤต เรืองสมบัติ)

  7   34961   ด.ช.สุวินัย เกณฑมา   หุนยนต (ครูไอลัดดา ปามุทา)

  8   34962   ด.ช.อธิโชค คำโสภา   ภาษาไทย (ครูสุมามาลย โสดา)

  9   34963   ด.ช.อัศวิน ถิระชัย   โครงงานวิทยาศาสตร (ครูศุภกฤต เรืองสมบัติ)

  10   34964   ด.ญ.กชกร ปญจะแกว   แนะแนว ม.ตน (ครูละอองดาว แพงคำแสน)

  11   34965   ด.ญ.ชยิสรา ปุนบุดดา   เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟา (ครูพงศธร สมภักดี)

  12   34966   ด.ญ.ฐารียา เขตคำขวา   English is fun (ครูลัดดาวัลย ขันขวา)

  13   34967   ด.ญ.ณัฐวดี สมบัวคู   สมาธิเบื้องตน (ครูออนสี เหมือนมาต)

  14   34968   ด.ญ.ธัชพรรณ จันทศร   D.I.Y. (ครูเสาวภาคย สมานกุล)

  15   34969   ด.ญ.ธัญชนก ดวงหงษ   ภาษาไทย ม.ตน (ครูพรสวรรค ทับสุขวิวัฒนกุล)

  16   34970   ด.ญ.นวพร ดรรักษา   วาดภาพ (ครูจีราภรณ ศรีมุงคุณ)

  17   34972   ด.ญ.บุณยาพร ปตตายะสา   D.I.Y. (ครูเสาวภาคย สมานกุล)

  18   34973   ด.ญ.ปาณิศา สาสีดา   เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟา (ครูพงศธร สมภักดี)

  19   34974   ด.ญ.ปยธิดา แกลวกลา   D.I.Y. (ครูเสาวภาคย สมานกุล)

  20   34975   ด.ญ.มาลิษา จรศรชัย   ภาษาไทย ม.ตน (ครูพรสวรรค ทับสุขวิวัฒนกุล)

  21   34976   ด.ญ.รัฐพร ตะโน   เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟา (ครูพงศธร สมภักดี)

  22   34978   ด.ญ.วรวรรณ ทองทวี   D.I.Y. (ครูเสาวภาคย สมานกุล)

  23   34979   ด.ญ.ศศิวิมล พัฒอำพันธ   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  24   34980   ด.ญ.ศิรดา หาคลัง   แนะแนว ม.ตน (ครูละอองดาว แพงคำแสน)

  25   34981   ด.ญ.ศุจีภรณ พิมพา   กีตารสากล (ครูวิชรัตน ยะสานติทิพย)

  26   34982   ด.ญ.ศุภาวดี เจริญถนอม   ภาษาไทย ม.ตน (ครูพรสวรรค ทับสุขวิวัฒนกุล)

  27   34983   ด.ญ.ศุภัทรตรา สุดเนตร   ภาษาไทย ม.ตน (ครูพรสวรรค ทับสุขวิวัฒนกุล)

  28   34985   ด.ญ.สุธาธินี สมศักดิ์   แนะแนว ม.ตน (ครูละอองดาว แพงคำแสน)

  29   34986   ด.ญ.สุธามัย ศรีโฮง   English is fun (ครูลัดดาวัลย ขันขวา)

  30   34988   ด.ญ.อนัญญา โยธมาตร   ภาษาไทย ม.ตน (ครูพรสวรรค ทับสุขวิวัฒนกุล)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/6

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   34990   ด.ญ.อาภาวรรณ ชาววาป   เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟา (ครูพงศธร สมภักดี)

  32   34991   ด.ญ.อารยา ไปมา   D.I.Y. (ครูเสาวภาคย สมานกุล)

  33   34956   ด.ช.ธนวัฒน สุพะกำ   ยังไมเลือกชุมนุม

  34   34959   ด.ช.ภูริดล โนศรี   ยังไมเลือกชุมนุม

  35   34971   ด.ญ.นันทิยา บรรเทา   ยังไมเลือกชุมนุม

  36   34977   ด.ญ.รัตนาวลี ปะเสระกัง   ยังไมเลือกชุมนุม

  37   34984   ด.ญ.สุกานดา ภาคฐิน   ยังไมเลือกชุมนุม

  38   34987   ด.ญ.สุนิสา พิลาโสภา   ยังไมเลือกชุมนุม

  39   34992   ด.ญ.อุไรวรรณ จันสุราช   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/7

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   34993   ด.ช.กฤตพล โกยรัมย   English in movie (ครูกุสุมา โรจนกร)

  2   34994   ด.ช.กวินท ปกกุนนัน   English in movie (ครูกุสุมา โรจนกร)

  3   34996   ด.ช.ชยากร ปุญยะสาร   English in movie (ครูกุสุมา โรจนกร)

  4   34997   ด.ช.ณัฐพงษ บัวรัตน   English in movie (ครูกุสุมา โรจนกร)

  5   34998   ด.ช.ณัฐพงษ บาลไธสง   English in movie (ครูกุสุมา โรจนกร)

  6   35001   ด.ช.ธนบูรณ แสนแกว   เครื่องบินพลังยาง (ครูพิชชานันท จันทพรม)

  7   35002   ด.ช.ธนวิทย สุนนนาม   วิทยาศาสตร ม.ตน (ครูไพโรจน สุวรรณศรี)

  8   35003   ด.ช.ปฏิวัติ สงคตา   เครื่องบินพลังยาง (ครูพิชชานันท จันทพรม)

  9   35004   ด.ช.พณิชพงศ ปจจัยเก   English in movie (ครูกุสุมา โรจนกร)

  10   35005   ด.ช.พีรพงศ ดงกาวัน   English in movie (ครูกุสุมา โรจนกร)

  11   35006   ด.ช.ภูริภัทร สิมชาด   เครื่องบินพลังยาง (ครูพิชชานันท จันทพรม)

  12   35008   ด.ช.วงศธร มูลบุญ   English in movie (ครูกุสุมา โรจนกร)

  13   35009   ด.ช.วชิรวิทย ปะวะเสนะ   เครื่องบินพลังยาง (ครูพิชชานันท จันทพรม)

  14   35010   ด.ช.วิชชกร ลำเหลือ   English in movie (ครูกุสุมา โรจนกร)

  15   35011   ด.ช.อชิรวิชญ ดีสืบชาติ   English in movie (ครูกุสุมา โรจนกร)

  16   35012   ด.ช.อินทัช โพธิ์จันทร   English in movie (ครูกุสุมา โรจนกร)

  17   35013   ด.ญ.กัญญารัตน เอกโชติ   English in movie (ครูกุสุมา โรจนกร)

  18   35014   ด.ญ.คริษฐา เหล็กกลา   English in movie (ครูกุสุมา โรจนกร)

  19   35015   ด.ญ.ชรินรัตน ปะนัดตา   English in movie (ครูกุสุมา โรจนกร)

  20   35016   ด.ญ.ชลิตา เคลื่อนไธสง   English in movie (ครูกุสุมา โรจนกร)

  21   35017   ด.ญ.ชุติกาญจน ทองปาน   English in movie (ครูกุสุมา โรจนกร)

  22   35018   ด.ญ.ธันยชนก ชาวเกวียน   English in movie (ครูกุสุมา โรจนกร)

  23   35019   ด.ญ.นภัสกร ดงประการ   English in movie (ครูกุสุมา โรจนกร)

  24   35020   ด.ญ.นิชาภา สมสะกีสิทธิ์   English in movie (ครูกุสุมา โรจนกร)

  25   35021   ด.ญ.นิรมล ประทุมตะ   English in movie (ครูกุสุมา โรจนกร)

  26   35022   ด.ญ.นิลยา ศรีวรรณะ   English in movie (ครูกุสุมา โรจนกร)

  27   35023   ด.ญ.ปณฑารีย เทพภักดี   วิทยาศาสตร ม.ตน (ครูไพโรจน สุวรรณศรี)

  28   35024   ด.ญ.เพ็ญพิชญชา อาปดชิง   วิทยาศาสตร ม.ตน (ครูไพโรจน สุวรรณศรี)

  29   35025   ด.ญ.ภัณฑิรา วัชรไกร   ภาษาไทย (ครูสุมามาลย โสดา)

  30   35026   ด.ญ.ภัทรนันท กำมหาวงษ   English in movie (ครูกุสุมา โรจนกร)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/7

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   35027   ด.ญ.วรัฏฐา จันทรพินิจ   วิทยาศาสตร ม.ตน (ครูไพโรจน สุวรรณศรี)

  32   35028   ด.ญ.ศศิภา ปาปะโก   English in movie (ครูกุสุมา โรจนกร)

  33   35029   ด.ญ.ศุภลักษณ ทิ้งโคตร   ภาษาไทย (ครูสุมามาลย โสดา)

  34   35030   ด.ญ.อภิญญา วงษอภัย   วิทยาศาสตร ม.ตน (ครูไพโรจน สุวรรณศรี)

  35   35032   ด.ญ.อินทิรา ปนะสา   English in movie (ครูกุสุมา โรจนกร)

  36   34995   ด.ช.กิตติพงษ มิ่งไชย   ยังไมเลือกชุมนุม

  37   34999   ด.ช.ณัฐพงษ บุญสิทธิ์   ยังไมเลือกชุมนุม

  38   35000   ด.ช.ทยากร วิเชาว   ยังไมเลือกชุมนุม

  39   35031   ด.ญ.อรปรีญา คึขุนทด   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/8

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   35033   ด.ช.กฤตณัฐ ประนัดเต   ทันโลกสังคมศึกษา (ครูเสารหา พุทธบาล)

  2   35035   ด.ช.จงวิจิฐ ศรีชุม   ทันโลกสังคมศึกษา (ครูเสารหา พุทธบาล)

  3   35037   ด.ช.ชัยนรากรณ นิราราศน   ทันโลกสังคมศึกษา (ครูเสารหา พุทธบาล)

  4   35038   ด.ช.โชติพล ทองปลิว   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  5   35039   ด.ช.ธีรวัฒน คำหงษา   เครื่องบินพลังยาง (ครูอรุณรัศมี จันทพรม)

  6   35041   ด.ช.ปฏิพน เภตรา   เครื่องบินพลังยาง (ครูอรุณรัศมี จันทพรม)

  7   35042   ด.ช.พชร จันทเจียง   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  8   35043   ด.ช.พลกฤต ชาวกะตา   เครื่องบินพลังยาง (ครูอรุณรัศมี จันทพรม)

  9   35044   ด.ช.ภัทรพล ประมูลจักโก   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  10   35045   ด.ช.ศิรภัชญ ปะกำแหง   เครื่องบินพลังยาง (ครูอรุณรัศมี จันทพรม)

  11   35046   ด.ช.อนันต ไชยคุณ   เครื่องบินพลังยาง (ครูอรุณรัศมี จันทพรม)

  12   35047   ด.ช.เอกธนวิชญ ปะวะเสริม   ทันโลกสังคมศึกษา (ครูเสารหา พุทธบาล)

  13   35048   ด.ญ.กัลยกร รถทอง   เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟา (ครูพงศธร สมภักดี)

  14   35049   ด.ญ.จรรยพร แสนสะทาน   ทันโลกสังคมศึกษา (ครูเสารหา พุทธบาล)

  15   35050   ด.ญ.จิดาภา อนามนต   คณิตศสาตร (ครูเกษร เทวาพิทักษกุล)

  16   35051   ด.ญ.จีรณา อินวงศ   Yc (ครูนุชราภรณ พาเสนห)

  17   35052   ด.ญ.จุฑารัตน คำมั่น   เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟา (ครูพงศธร สมภักดี)

  18   35053   ด.ญ.ชญาดา ปาสาจัง   ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน (ครูจรรญาลักษณ สาตื่อ)

  19   35054   ด.ญ.ชมพูนุช โนศรี   ทันโลกสังคมศึกษา (ครูเสารหา พุทธบาล)

  20   35055   ด.ญ.ดอกเหมย ละดาวัลย   หุนยนต (ครูไอลัดดา ปามุทา)

  21   35056   ด.ญ.ธัญลักษณ ปกเขมายัง   คณิตศสาตร (ครูเกษร เทวาพิทักษกุล)

  22   35057   ด.ญ.ปวริศา ปกเคระเต   คณิตศสาตร (ครูเกษร เทวาพิทักษกุล)

  23   35058   ด.ญ.พิมญาดา กินากุล   Yc (ครูนุชราภรณ พาเสนห)

  24   35059   ด.ญ.ภัชราภรณ เอตุโพธิ์   เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟา (ครูพงศธร สมภักดี)

  25   35060   ด.ญ.มุทิตา ดีสม   คณิตศสาตร (ครูเกษร เทวาพิทักษกุล)

  26   35061   ด.ญ.รวิพร คำพันธ   เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟา (ครูพงศธร สมภักดี)

  27   35062   ด.ญ.รัชนีกร นามสมบูรณ   แนะแนว ม.ตน (ครูละอองดาว แพงคำแสน)

  28   35063   ด.ญ.วรัญญา ลำเหลือ   คณิตศสาตร (ครูเกษร เทวาพิทักษกุล)

  29   35064   ด.ญ.วิลาวัณย หมื่นพหล   คณิตศสาตร (ครูเกษร เทวาพิทักษกุล)

  30   35065   ด.ญ.ศรสวรรค จันทิชัย   คณิตศสาตร (ครูเกษร เทวาพิทักษกุล)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/8

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   35066   ด.ญ.สิริยาภรณ ปทุมเพ็ชร   เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟา (ครูพงศธร สมภักดี)

  32   35067   ด.ญ.สุชาวดี ศิริเลี้ยง   คณิตศิลป (ครูวิไลวรรณ ลุนละวงษ)

  33   35068   ด.ญ.สุพรรณณิกา นิ่มคำ   คณิตศิลป (ครูวิไลวรรณ ลุนละวงษ)

  34   35069   ด.ญ.อฐิติยา โยอาศรี   สังคมวัฒนธรรมอีสาน (ครูวาสนา เอตุโพธิ์)

  35   35070   ด.ญ.อรอุมา คำพันธ   เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟา (ครูพงศธร สมภักดี)

  36   35072   ด.ญ.อินทราราณี สุพรรณกลาง   คณิตศสาตร (ครูเกษร เทวาพิทักษกุล)

  37   35034   ด.ช.กิตตินันท บุญมาเรือง   ยังไมเลือกชุมนุม

  38   35036   ด.ช.จักรรินทร จักไกรฤทัย   ยังไมเลือกชุมนุม

  39   35040   ด.ช.นราวิชญ วงษศรีทา   ยังไมเลือกชุมนุม

  40   35071   ด.ญ.อัชฏากานต ปะกิคะเนย   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/9

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   35073   ด.ช.ชนพัฒน บุบผากอง   กีตารสากล (ครูวิชรัตน ยะสานติทิพย)

  2   35075   ด.ช.ณัฐวุฒิ นุพัด   ภาษาไทย (ครูสุมามาลย โสดา)

  3   35077   ด.ช.ธีระชัย พิศนุย   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  4   35078   ด.ช.ปณณวิชญ ปาปะเถ   คณิตศาสตรสูอาชีพ (ครูบุปผา ทิ้งแสน)

  5   35079   ด.ช.พิพัฒน จุลฬา   กีตารสากล (ครูวิชรัตน ยะสานติทิพย)

  6   35082   ด.ช.ภานุวัฒน ตีทอง   จัดสวนถาดสวนแกว (ครูปยะนุช พิกุลสวัสดิ์)

  7   35083   ด.ช.ยศภัทร คำสิงชัย   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  8   35086   ด.ช.อัจฉริยะ ชัยยุทธ   จัดสวนถาดสวนแกว (ครูปยะนุช พิกุลสวัสดิ์)

  9   35087   ด.ญ.กฤษณา ประจักกัตตา   นิทานคุณธรรม ม.ตน (ครูทัศนีย สีหาบุญมาก)

  10   35088   ด.ญ.กาญจนา ปกกะมานัง   นิทานคุณธรรม ม.ตน (ครูทัศนีย สีหาบุญมาก)

  11   35089   ด.ญ.จิราพัชร ทัดไทย   กีตารสากล (ครูวิชรัตน ยะสานติทิพย)

  12   35090   ด.ญ.ฉัตรธิญา จันบัติ   ฟุตซอลหญิง (ครูพิชัย สำราญสุข)

  13   35091   ด.ญ.ชาลิสา สุขประทัง   คณิตศาสตรสูอาชีพ (ครูบุปผา ทิ้งแสน)

  14   35092   ด.ญ.ณัฐฐาพร กำมหาวงษ   คณิตศาสตรสูอาชีพ (ครูบุปผา ทิ้งแสน)

  15   35093   ด.ญ.ธนภร โคตรสวัสดิ์   คณิตศาสตรสูอาชีพ (ครูบุปผา ทิ้งแสน)

  16   35094   ด.ญ.ธัญญรัตน สุนทะวงษ   นิทานคุณธรรม ม.ตน (ครูทัศนีย สีหาบุญมาก)

  17   35095   ด.ญ.นภสร พรมแสง   คณิตศาสตรสูอาชีพ (ครูบุปผา ทิ้งแสน)

  18   35096   ด.ญ.บุษกร สุตะนนท   กีตารสากล (ครูวิชรัตน ยะสานติทิพย)

  19   35097   ด.ญ.ปนัดดา เมืองศรี   คณิตศาสตรสูอาชีพ (ครูบุปผา ทิ้งแสน)

  20   35098   ด.ญ.ปภาวรินทร ชาวประสา   คณิตศาสตรสูอาชีพ (ครูบุปผา ทิ้งแสน)

  21   35099   ด.ญ.ปณฑิตา ปะระทัง   คณิตศาสตรสูอาชีพ (ครูบุปผา ทิ้งแสน)

  22   35100   ด.ญ.พรชนก วรหมื่น   นิทานคุณธรรม ม.ตน (ครูทัศนีย สีหาบุญมาก)

  23   35101   ด.ญ.พิยดา ลามะไหย   วอลเลยบอล (ครูวราภรณ จันทสมบัติ)

  24   35102   ด.ญ.ยุภาภรณ สาแกว   ภาษาอังกฤษ (ครูรัชนีวัลย วรรณศรี)

  25   35105   ด.ญ.ศศิวมล ปตตะกะ   คณิตศาสตรสูอาชีพ (ครูบุปผา ทิ้งแสน)

  26   35106   ด.ญ.ศิริญากร ระยาจันทร   ปนการตูน (ครูทวีศักดิ์ สืบเมืองซาย)

  27   35107   ด.ญ.ศิริยากร ปะติตัง   จัดสวนถาดสวนแกว (ครูปยะนุช พิกุลสวัสดิ์)

  28   35108   ด.ญ.สกุลตลา ปาปะไมล   นักเขียนออนไลนขาย Ebook (ครูสันติ อุดคำ)

  29   35110   ด.ญ.อธิชา เละละ   คณิตศาสตรสูอาชีพ (ครูบุปผา ทิ้งแสน)

  30   35111   ด.ญ.อรชพร เชิดชูมาลัยกิจ   นักเขียนออนไลนขาย Ebook (ครูสันติ อุดคำ)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/9

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   35112   ด.ญ.อริสา จันทพรม   นิทานคุณธรรม ม.ตน (ครูทัศนีย สีหาบุญมาก)

  32   36045   ด.ญ.นฤมล แสงสุริโย   ภาษาอังกฤษ (ครูรัชนีวัลย วรรณศรี)

  33   35074   ด.ช.ชัยมงคล ตะชา   ยังไมเลือกชุมนุม

  34   35076   ด.ช.เทิดไท สิงหสุวรรณ   ยังไมเลือกชุมนุม

  35   35080   ด.ช.พิพัฒนพงศ บุปผา   ยังไมเลือกชุมนุม

  36   35081   ด.ช.พีรณัฐ สียางนอก   ยังไมเลือกชุมนุม

  37   35084   ด.ช.วิทวัฒน เกี้ยวไธสง   ยังไมเลือกชุมนุม

  38   35085   ด.ช.สายชล ดวงประโคน   ยังไมเลือกชุมนุม

  39   35103   ด.ญ.รัชริตา ชารีวัน   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   34122   นายกฤษภาส สีหาบุญนาค   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/1) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  2   34124   นายชนะชล ภูตเขต   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/1) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  3   34125   นายฐปนัท พลกุล   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/1) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  4   34126   นายเดชาวัต ศรีสุข   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/1) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  5   34127   นายแทนคุณ เนาวรัตน   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/1) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  6   34128   นายธนกฤษ แซตัง   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/1) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  7   34129   นายนวัชพร คำใบ   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/1) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  8   34130   นายปฏิพัทธิ์ คลังดี   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/1) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  9   34131   นายพงศกร นาเมือง   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/1) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  10   34132   นายพัสกร แซเตีย   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/1) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  11   34133   นายภูมิรพี สุธีดวงสมร   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/1) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  12   34134   นายภูรินทร ปวงอูป   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/1) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  13   34135   นายวรชิต ปองไป   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/1) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  14   34136   นายวันจักรี พะโยโค   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/1) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  15   34137   นายสิรวิชญ ศรีมหาพรหม   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/1) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  16   34138   นายอรรคพล เสี่ยงบุญ   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/1) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  17   34139   นายอิสรภาพ พิลาวุฒิ   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/1) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  18   34140   น.ส.กมลวรรณ ประทุมคำ   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/1) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  19   34141   น.ส.กัญญาณัฐ ปดตานะ   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/1) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  20   34142   น.ส.ชญานิน ผานสะอาด   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/1) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  21   34143   น.ส.ชุติกาญจน แสงโพธิ์ดา   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/1) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  22   34144   น.ส.ฑิฆัมพร ทวมแกว   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/1) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  23   34145   ด.ญ.ณัฐณิชา ปะมา   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/1) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  24   34146   น.ส.ฌิชกานต อินทรกานอน   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/1) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  25   34147   ด.ญ.นภรัตน สุมทรัพย   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/1) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  26   34148   น.ส.ปราณปรียา แคนสา   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/1) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  27   34149   น.ส.สุชาวดี ฉัตรศรี   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/1) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  28   34150   น.ส.พัชยา ปะนะภูเต   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/1) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  29   34151   น.ส.แพรวา นามมงคล   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/1) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  30   34152   น.ส.มีนลดา ประทุมทอง   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/1) (ยังไมระบุครูผูสอน)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   34153   น.ส.วนิสา ปะริเตสัง   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/1) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  32   34154   น.ส.วรางคนาง พิมพพันธุ   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/1) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  33   34155   น.ส.สุชานรี นามศรี   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/1) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  34   34156   น.ส.สุพรรษา ทีโพธิ์หาด   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/1) (ยังไมระบุครูผูสอน)

  35   34157   น.ส.สุวลี สุวรรณพันธ   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/1) (ยังไมระบุครูผูสอน)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/10

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   34474   น.ส.จักรี สีแวงเขตร   ซูโดกุ (ครูนิภาพร อาจอารี)

  2   34475   ด.ช.ชนากร อรรคแกว   ซูโดกุ (ครูนิภาพร อาจอารี)

  3   34478   นายตะวัน พลคำมาก   English for watching movie (ครูมยุรี ลาดนาเลา)

  4   34479   นายพีรภัทร ไปวันเสาร   ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน (ครูจรรญาลักษณ สาตื่อ)

  5   34481   นายยศพนธ แกมจินดา   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  6   34485   น.ส.เขมินทรา ตะโพธิ์   คอมพิวเตอร (ครูโอบบุญ โสรัจจ)

  7   34486   น.ส.จณิสตา บุตรกาศ   วิทยนารู (ครูชูเกียรติ คุมเนตร)

  8   34487   น.ส.จิตรดา บาคาล   คอมพิวเตอร (ครูโอบบุญ โสรัจจ)

  9   34488   น.ส.จิรัฐติกาล ปาปะกะ   ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (ครูนพพล โสโท)

  10   34490   น.ส.ชนมชนก มงคล   English for watching movie (ครูมยุรี ลาดนาเลา)

  11   34491   น.ส.ชนันภรณ สังฆมณี   ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน (ครูจรรญาลักษณ สาตื่อ)

  12   34492   น.ส.ชลธิชา วงคอภัย   English for watching movie (ครูมยุรี ลาดนาเลา)

  13   34493   น.ส.ดาวเดน แซเปย   Yc (ครูนุชราภรณ พาเสนห)

  14   34494   น.ส.ธัญญารัตน เศษรินทร   ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (ครูนพพล โสโท)

  15   34495   น.ส.นัทธมน ปองไป   งานอนามัย (ครูธันยพร จำปาขันธ)

  16   34496   น.ส.นาฎสิริ ภัทราบุญญากุล   คอมพิวเตอร (ครูโอบบุญ โสรัจจ)

  17   34497   น.ส.นิศาชล คงสุริโย   ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (ครูนพพล โสโท)

  18   34498   น.ส.ปยาภรณ โภคาแสง   คอมพิวเตอร (ครูโอบบุญ โสรัจจ)

  19   34499   น.ส.พรหมพิริยะ รสสุคนธ   English for watching movie (ครูมยุรี ลาดนาเลา)

  20   34500   น.ส.พิกุล ชัยปะปา   ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (ครูนพพล โสโท)

  21   34503   น.ส.วราพร ปะติตังโข   คอมพิวเตอร (ครูโอบบุญ โสรัจจ)

  22   34504   น.ส.วาทินี สุวรรณภิญญา   วิทยนารู (ครูชูเกียรติ คุมเนตร)

  23   34505   น.ส.วิริวัลย เปสุยะ   วิทยนารู (ครูชูเกียรติ คุมเนตร)

  24   34506   น.ส.ศิรินันท ออนตา   คอมพิวเตอร (ครูโอบบุญ โสรัจจ)

  25   34507   น.ส.ศิริประพา เทพศักดิ์   Yc (ครูนุชราภรณ พาเสนห)

  26   34510   น.ส.อรปรียา จันทะปะทัง   ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (ครูนพพล โสโท)

  27   34511   น.ส.อริศรา เวชกามา   วิทยนารู (ครูชูเกียรติ คุมเนตร)

  28   34512   น.ส.อัมพร พลตรี   คอมพิวเตอร (ครูโอบบุญ โสรัจจ)

  29   34513   น.ส.อารียา พะนะลาภ   ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (ครูนพพล โสโท)

  30   36050   น.ส.กมลลักษณ แซฮอ   English for watching movie (ครูมยุรี ลาดนาเลา)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/10

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   36051   น.ส.ศิริลักษณ สุวรรณธาดา   English for watching movie (ครูมยุรี ลาดนาเลา)

  32   34476   นายชัยยากูล เบาสิงห   ยังไมเลือกชุมนุม

  33   34477   นายณัฐกรานต เพชรโรจน   ยังไมเลือกชุมนุม

  34   34480   ด.ช.ภัทรพล สัตะโส   ยังไมเลือกชุมนุม

  35   34482   นายรุงรวิน ประนิล   ยังไมเลือกชุมนุม

  36   34483   นายศิริชัย ตะภา   ยังไมเลือกชุมนุม

  37   34484   นายสิทธิชัย ศรีกลม   ยังไมเลือกชุมนุม

  38   34758   ด.ญ.นันททนัช พิกุลสวัสดิ์   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/11

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   34514   นายชานนท จันทวะฤทธิ์   ฟุตซอลหญิง (ครูพิชัย สำราญสุข)

  2   34515   นายชินวัฒน เรืองบุญ   หมากรุก (ครูเลิศพิภพ แสนวัง)

  3   34516   นายณัฐกร หงษาวงค   สังคมศึกษา (ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล)

  4   34517   นายณัฐวุฒิ มัชปะโม   แนะแนว ม.ตน (ครูละอองดาว แพงคำแสน)

  5   34518   นายธนพล จันทคาม   สังคมศึกษา (ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล)

  6   34519   นายปวีณ อุปมัย   แนะแนว ม.ตน (ครูละอองดาว แพงคำแสน)

  7   34521   นายปติพงษ เปยทอง   แนะแนว ม.ตน (ครูละอองดาว แพงคำแสน)

  8   34522   นายเมธี ภูมาศ   สังคมศึกษา (ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล)

  9   34523   ด.ช.ยศพันธ พรหมบังเกิด   สังคมศึกษา (ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล)

  10   34524   นายวีรภัทร จีวรรณ   สังคมศึกษา (ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล)

  11   34525   นายสุริยะ เณรสุวรรณ   แนะแนว ม.ตน (ครูละอองดาว แพงคำแสน)

  12   34526   นายอดิเทพ โคตรแกว   Hello English (ครูสุธารัตน คายหนองสวง)

  13   34527   นายอภิรักษ ฉัตรศรี   สังคมศึกษา (ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล)

  14   34528   นายอรรคเดช ปุริตัง   สังคมศึกษา (ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล)

  15   34529   น.ส.กรนันท ทบแกว   English for watching movie (ครูมยุรี ลาดนาเลา)

  16   34530   น.ส.กิ่งเพชร อินทรเพ็ชร   ภาษาไทย ม.ตน (ครูพรสวรรค ทับสุขวิวัฒนกุล)

  17   34531   น.ส.คัคณางค จันอุดทา   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  18   34532   น.ส.ณัฐภรณ ประกอบผล   English for watching movie (ครูมยุรี ลาดนาเลา)

  19   34533   น.ส.ทิพยอัปสร บุญดวง   แนะแนว ม.ตน (ครูละอองดาว แพงคำแสน)

  20   34534   น.ส.นิภาพรรณ ชอขุนทด   แนะแนว ม.ตน (ครูละอองดาว แพงคำแสน)

  21   34536   น.ส.ปริญาภรณ พิลาเทา   English for watching movie (ครูมยุรี ลาดนาเลา)

  22   34537   น.ส.พิมวรรณ สืบสำราญ   English for watching movie (ครูมยุรี ลาดนาเลา)

  23   34538   น.ส.พีรดา เทพเลียน   เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟา (ครูพงศธร สมภักดี)

  24   34539   น.ส.แพรวประกาย ปกโกทะสัง   แนะแนว ม.ตน (ครูละอองดาว แพงคำแสน)

  25   34540   น.ส.ภัทราภรณ พันธชา   เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟา (ครูพงศธร สมภักดี)

  26   34541   น.ส.ภาสินี รินทอง   แนะแนว ม.ตน (ครูละอองดาว แพงคำแสน)

  27   34543   ด.ญ.วริศรา บุตะกะ   Hello English (ครูสุธารัตน คายหนองสวง)

  28   34544   น.ส.วิไลวรรณ ชัยบุรี   ประวัติศาสตร101 (ครูปรียานุช จำละคร)

  29   34545   น.ส.ศุภลักษณ จักรนารายณ   สังคมศึกษา (ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล)

  30   34546   น.ส.สุชาวดี ปานชา   แนะแนว ม.ตน (ครูละอองดาว แพงคำแสน)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/11

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   34547   น.ส.สุทธิดา ชินะรา   ประวัติศาสตร101 (ครูปรียานุช จำละคร)

  32   34548   น.ส.สุธิดา มีหา   English for watching movie (ครูมยุรี ลาดนาเลา)

  33   34549   น.ส.สุปรียา แสงกลา   ประวัติศาสตร101 (ครูปรียานุช จำละคร)

  34   34550   น.ส.สุภาวดี นอยตาแสง   English for watching movie (ครูมยุรี ลาดนาเลา)

  35   34552   น.ส.สุรีวัลย ปาธิสัตย   Hello English (ครูสุธารัตน คายหนองสวง)

  36   34553   น.ส.อมิตา ประธรรมสาร   ประวัติศาสตร101 (ครูปรียานุช จำละคร)

  37   35383   นายศิวกร บุญเรือง   สังคมศึกษา (ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล)

  38   36052   นายศาสตรา บุบผา   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  39   34520   นายปวุฒิกร วังดง   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/12

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   34554   นายกฤษฎา จันทรภักดิ์   วอลเลยบอล (ครูวราภรณ จันทสมบัติ)

  2   34555   ด.ช.กฤษดา ศรีประดู   ระบบไฟฟาในครัวเรือน (ครูวีระพล ประทัด)

  3   34556   นายเกรียงไกร บังเกิดผล   ระบบไฟฟาในครัวเรือน (ครูวีระพล ประทัด)

  4   34557   นายจิรทีปต คาสุกร   ระบบไฟฟาในครัวเรือน (ครูวีระพล ประทัด)

  5   34561   นายธันยา สิงมาดา   ระบบไฟฟาในครัวเรือน (ครูวีระพล ประทัด)

  6   34563   นายนพรัตน หนูแกว   ระบบไฟฟาในครัวเรือน (ครูวีระพล ประทัด)

  7   34564   นายพีรภัทร ปาปะเพ   ระบบไฟฟาในครัวเรือน (ครูวีระพล ประทัด)

  8   34565   นายภาณุพงศ อันตระกูล   คณิตศาสตร กับชีวิตประจำวัน (ครูนวลใจ พันธุวาสิฏฐ)

  9   34567   นายวรรณชาติ เฮียงเฮี่ย   ประชาสัมพันธ (ครูประเพียร ลดาวัลย)

  10   34569   นายสุทธิรักษ ปกเขตานัง   คณิตศาสตร กับชีวิตประจำวัน (ครูนวลใจ พันธุวาสิฏฐ)

  11   34571   นายอิศเรศ ปตตานี   คณิตศาสตร กับชีวิตประจำวัน (ครูนวลใจ พันธุวาสิฏฐ)

  12   34572   น.ส.กชพร สุปะเม   สมาธิเบื้องตน (ครูออนสี เหมือนมาต)

  13   34574   น.ส.จิรัฐติกาล ชัยธานี   ภาษาจีน (ครูภคมน หมูโยธา)

  14   34575   น.ส.ชญานิศ ประจุดทะเก   นักเขียนออนไลนขาย Ebook (ครูสันติ อุดคำ)

  15   34576   น.ส.ชนกนันท แปลงมาลย   Yc (ครูนุชราภรณ พาเสนห)

  16   34577   น.ส.ชนิศา นาหนองตูม   Yc (ครูนุชราภรณ พาเสนห)

  17   34578   น.ส.ชาลิสา นะตะสัตย   Crossword Club (ครูมนูญ มูลบุญ)

  18   34579   น.ส.ณราวดี ชุมดี   แนะแนว ม.ตน (ครูละอองดาว แพงคำแสน)

  19   34580   น.ส.ณัฐนิชา ไชโยลา   Yc (ครูนุชราภรณ พาเสนห)

  20   34581   น.ส.ทาริกา ศิริภักดิ์   ประวัติศาสตร101 (ครูปรียานุช จำละคร)

  21   34582   น.ส.ทิพามณี ปราณีตพลกรัง   งานประดิษฐหรรษา (ครูอภิรดา กองบุตร)

  22   34584   น.ส.นภามาศ พันพานิชย   แนะแนว ม.ตน (ครูละอองดาว แพงคำแสน)

  23   34585   น.ส.ปยฉัตร ปาปะไพร   Crossword Club (ครูมนูญ มูลบุญ)

  24   34586   น.ส.ยศสิณี คาเจริญ   Yc (ครูนุชราภรณ พาเสนห)

  25   34587   น.ส.วัชราภรณ ปกกะเต   Yc (ครูนุชราภรณ พาเสนห)

  26   34588   น.ส.วิลาสิณี เรียกกลาง   Crossword Club (ครูมนูญ มูลบุญ)

  27   34591   น.ส.ศุมินตา ปยะชาด   สมาธิเบื้องตน (ครูออนสี เหมือนมาต)

  28   34592   น.ส.สวรรยา ดงเรืองศรี   Yc (ครูนุชราภรณ พาเสนห)

  29   34558   นายชณวิช คำภาบุตร   ยังไมเลือกชุมนุม

  30   34559   นายชลชาติ เศษวิสัย   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/12

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   34560   นายทศวี ดอนชัยสง   ยังไมเลือกชุมนุม

  32   34562   นายธีราวุฒิ บุญศรี   ยังไมเลือกชุมนุม

  33   34566   นายวรเมธ สีคราม   ยังไมเลือกชุมนุม

  34   34568   นายวรวุฒิ มะลิวัลย   ยังไมเลือกชุมนุม

  35   34570   นายอภิชัย ชะปูแสน   ยังไมเลือกชุมนุม

  36   34583   น.ส.ธัญญลักษณ ปะติสา   ยังไมเลือกชุมนุม

  37   34589   น.ส.เวรุมาศ อุปมัย   ยังไมเลือกชุมนุม

  38   34590   น.ส.ศิลิลักษณ ปดคำ   ยังไมเลือกชุมนุม

  39   35384   ด.ญ.นภาวีร ศรีพวงเพิศ   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/13

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   34594   นายกนกพล ทับสุขา   ประวัติศาสตร101 (ครูปรียานุช จำละคร)

  2   34596   นายโกสิทธิ์ อุปโก   ปนการตูน (ครูทวีศักดิ์ สืบเมืองซาย)

  3   34598   นายชิษณุชา ชัยจันดา   ประวัติศาสตร101 (ครูปรียานุช จำละคร)

  4   34599   นายธนวรรธ ลินทอง   สังคมศึกษา ม.ตน (ครูสหฤทัย วุฒิสาร)

  5   34600   นายธนากร แกวภา   ปนการตูน (ครูทวีศักดิ์ สืบเมืองซาย)

  6   34603   นายปณภูมิ โสมทอง   ประวัติศาสตร101 (ครูปรียานุช จำละคร)

  7   34604   นายปฐยาวัฒน สิทธิสาร   สังคมศึกษา ม.ตน (ครูสหฤทัย วุฒิสาร)

  8   34605   นายพงศพัศ ลาดนอก   สังคมศึกษา ม.ตน (ครูสหฤทัย วุฒิสาร)

  9   34606   นายพาทิศ โพนนอก   วาดภาพ (ครูจีราภรณ ศรีมุงคุณ)

  10   34607   นายพิเชษฐ ขามแสนเทียะ   ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (ครูนพพล โสโท)

  11   34609   นายภัทรดนัย สระคำ   สังคมศึกษา (ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล)

  12   34612   นายวิรุณ กวดนอก   ปนการตูน (ครูทวีศักดิ์ สืบเมืองซาย)

  13   34614   นายสุรินทร กิลี   สังคมศึกษา ม.ตน (ครูสหฤทัย วุฒิสาร)

  14   34615   น.ส.กฤติยาภรณ บุญมาศ   สังคมศึกษา ม.ตน (ครูสหฤทัย วุฒิสาร)

  15   34616   น.ส.ฐิติญาภรณ ประกอบกุล   สังคมศึกษา ม.ตน (ครูสหฤทัย วุฒิสาร)

  16   34617   น.ส.ณัฏฐณิชา เศษรินทร   สงเสริมการอาน ภาษาไทย (ครูศศิธร นาครัตน)

  17   34618   น.ส.ธาริณีย มีสูนย   สังคมศึกษา ม.ตน (ครูสหฤทัย วุฒิสาร)

  18   34619   น.ส.ธิติพร ศรีหาอินทร   สังคมศึกษา ม.ตน (ครูสหฤทัย วุฒิสาร)

  19   34620   ด.ญ.ปรนัฐ คงสัตย   สังคมศึกษา ม.ตน (ครูสหฤทัย วุฒิสาร)

  20   34621   น.ส.พรรณพิชฌา จูมแพงจารุพงศ   สงเสริมการอาน ภาษาไทย (ครูศศิธร นาครัตน)

  21   34622   น.ส.พลอยชมพู ครองสีธนนนท   สังคมศึกษา ม.ตน (ครูสหฤทัย วุฒิสาร)

  22   34623   น.ส.พัชรีย อาระหัง   สงเสริมการอาน ภาษาไทย (ครูศศิธร นาครัตน)

  23   34624   น.ส.ฟาใส ชุบสุวรรณ   ประวัติศาสตร101 (ครูปรียานุช จำละคร)

  24   34625   น.ส.รติรัตน ประกอบนันท   สงเสริมการอาน ภาษาไทย (ครูศศิธร นาครัตน)

  25   34628   น.ส.สุกัลยา ภูศรีฤทธิ์   หุนยนต (ครูไอลัดดา ปามุทา)

  26   34629   น.ส.สุวนันท มูลศรี   สังคมศึกษา ม.ตน (ครูสหฤทัย วุฒิสาร)

  27   34630   น.ส.อรนลิน บัวบาน   สงเสริมการอาน ภาษาไทย (ครูศศิธร นาครัตน)

  28   34631   น.ส.อัจฉรา นามภักดิ์   สังคมศึกษา ม.ตน (ครูสหฤทัย วุฒิสาร)

  29   34632   น.ส.อันยมณี คาเจริญ   สังคมศึกษา ม.ตน (ครูสหฤทัย วุฒิสาร)

  30   34633   น.ส.อารียา โดเคน   วอลเลยบอล (ครูวราภรณ จันทสมบัติ)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/13

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   34595   นายกิตติพงศ ศรีวิชา   ยังไมเลือกชุมนุม

  32   34601   นายธีรภัทร หาชื่น   ยังไมเลือกชุมนุม

  33   34602   นายธีระพงษ พลคุย   ยังไมเลือกชุมนุม

  34   34610   นายรัฐกรเกียรติ วิชาชัย   ยังไมเลือกชุมนุม

  35   34611   นายวิชาญ พุฒพันธ   ยังไมเลือกชุมนุม

  36   34613   นายสพล สุดนางาม   ยังไมเลือกชุมนุม

  37   34627   น.ส.ศุภารัตน สามารถ   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/14

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   34635   นายเกียรติศักดิ์ ทองหลอ   ภาษาไทย (ครูสุมามาลย โสดา)

  2   34637   นายจักรภัทร คำสมัย   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  3   34638   นายจิระศักดิ์ ดงพระเจา   ประชาสัมพันธ (ครูประเพียร ลดาวัลย)

  4   34639   นายณัฐพงค กอนคำ   ชุมนุมภาษาไทย (ครูอรุณี ใหมคามิ)

  5   34644   นายธนสิทธิ์ ปะมาคะมา   ประวัติศาสตร101 (ครูปรียานุช จำละคร)

  6   34646   นายธันวา แกวธานี   ภาษาไทย (ครูสุมามาลย โสดา)

  7   34647   นายธีรัช ชุมสิงห   คอมพิวเตอร (ครูโอบบุญ โสรัจจ)

  8   34648   นายนพรัตน ประกอบกุล   สปดบอลไทย (ครูกลิ่นแกว จันทเขต)

  9   34651   นายบวรพจน ยาหลง   สปดบอลไทย (ครูกลิ่นแกว จันทเขต)

  10   34652   นายภวัต ธาราวดี   คอมพิวเตอร (ครูโอบบุญ โสรัจจ)

  11   34654   ด.ช.รัฐภูมิ ปกกุนนัน   ภาษาไทย (ครูสุมามาลย โสดา)

  12   34656   นายวิวัฒนชัย มะลาศรี   ประวัติศาสตร101 (ครูปรียานุช จำละคร)

  13   34661   นายสุรนันท ชัยปราบ   ภาษาไทย (ครูสุมามาลย โสดา)

  14   34662   นายสุวิจักษณ รัตนไพ   สปดบอลไทย (ครูกลิ่นแกว จันทเขต)

  15   34663   ด.ช.อภินันท อารพล   คอมพิวเตอร (ครูโอบบุญ โสรัจจ)

  16   34665   น.ส.กรนันท ฟอกกลาง   ชุมนุมภาษาไทย (ครูอรุณี ใหมคามิ)

  17   34666   น.ส.นารีรัตน พิมพบาล   ประวัติศาสตร101 (ครูปรียานุช จำละคร)

  18   34667   น.ส.ปวัญญา กังขอนนอก   ประชาสัมพันธ (ครูประเพียร ลดาวัลย)

  19   34668   น.ส.มณีรัตน ธรรมมา   ประวัติศาสตร101 (ครูปรียานุช จำละคร)

  20   34669   น.ส.รัตนาภรณ ฟอกกลาง   ชุมนุมภาษาไทย (ครูอรุณี ใหมคามิ)

  21   34670   น.ส.วาสนา ไวมงคุณ   ชุมนุมภาษาไทย (ครูอรุณี ใหมคามิ)

  22   34671   น.ส.ศศิธร รสหอม   ชุมนุมภาษาไทย (ครูอรุณี ใหมคามิ)

  23   34672   น.ส.ศุภลักษณ มูลณี   ชุมนุมภาษาไทย (ครูอรุณี ใหมคามิ)

  24   34673   น.ส.สุภาพร สอิ้งทอง   ประชาสัมพันธ (ครูประเพียร ลดาวัลย)

  25   35385   น.ส.กรุณา โสภณพัฒนบัณฑิต   ประชาสัมพันธ (ครูประเพียร ลดาวัลย)

  26   36054   นายภานุ ชุมพิมาย   คอมพิวเตอร (ครูโอบบุญ โสรัจจ)

  27   34634   นายกฤษฎา ชาวไพร   ยังไมเลือกชุมนุม

  28   34636   นายจักรพันธ แสงวาโท   ยังไมเลือกชุมนุม

  29   34641   นายแทนกาย กุยวาป   ยังไมเลือกชุมนุม

  30   34642   นายธนกร บุญสูตร   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/14

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   34649   นายนันทพงศ สีหาบุญจันทร   ยังไมเลือกชุมนุม

  32   34650   นายนันทพงศ อุปโก   ยังไมเลือกชุมนุม

  33   34655   นายวัชร ปาปะโพธิ์   ยังไมเลือกชุมนุม

  34   34657   นายสิทธิกร บุญศรี   ยังไมเลือกชุมนุม

  35   34658   นายสุทธิศักดิ์ หัดที   ยังไมเลือกชุมนุม

  36   34659   ด.ช.สุธี ศิริเลี้ยง   ยังไมเลือกชุมนุม

  37   34660   นายสุรเกียรติ คำสมัย   ยังไมเลือกชุมนุม

  38   34664   นายอภิมงคล วรรณปะเก   ยังไมเลือกชุมนุม

  39   35382   น.ส.ณิรชา ปะติตังโข   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   34158   นายกรภัทร ปะกิคา   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/2) (ครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ)

  2   34159   นายกษิดเดช ยอดสะเทิน   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/2) (ครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ)

  3   34160   นายกันตภูมิ เดาขุนทด   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/2) (ครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ)

  4   34161   นายกิตติศักดิ์ ชอรักษ   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/2) (ครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ)

  5   34162   นายกีรติ ทาสีแกว   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/2) (ครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ)

  6   34163   นายจิตรภณ ประทุมขำ   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/2) (ครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ)

  7   34164   นายชนาธิป แคนลา   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/2) (ครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ)

  8   34165   ด.ช.ธีราทร ลิ้มเบญจทรัพย   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/2) (ครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ)

  9   34166   นายเนติพงศ ฆารสวาง   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/2) (ครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ)

  10   34167   นายปยวัฒน สุวรรณะ   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/2) (ครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ)

  11   34168   นายพงศกร พงษสมศักดิ์   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/2) (ครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ)

  12   34169   นายพงศพิสิฏฐ ประทุมขำ   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/2) (ครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ)

  13   34170   นายภาณุพงศ ปางวิภาศ   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/2) (ครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ)

  14   34171   นายภูริณัฐ วันดี   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/2) (ครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ)

  15   34172   นายรัฐภูมิ เกิดพระจีน   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/2) (ครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ)

  16   34173   นายศุภกรณ จันทรศรี   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/2) (ครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ)

  17   34174   นายสุกฤษ อารีปอม   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/2) (ครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ)

  18   34175   ด.ช.สุวัจน ราชบุรี   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/2) (ครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ)

  19   34176   นายเสฏฐวุฒิ มิตะนุ   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/2) (ครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ)

  20   34177   น.ส.กมลชนก แสนธนู   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/2) (ครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ)

  21   34178   น.ส.กัญวรา หิตายะ   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/2) (ครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ)

  22   34179   น.ส.ขนิษฐา คำสมัย   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/2) (ครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ)

  23   34180   น.ส.จิราวรรณ ดีนอก   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/2) (ครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ)

  24   34181   น.ส.ชนัญชิดา รินทะลึก   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/2) (ครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ)

  25   34182   น.ส.ชนันทณัฐ สัตตรัตนำพร   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/2) (ครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ)

  26   34183   น.ส.ชนากานต คุมเนตร   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/2) (ครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ)

  27   34184   น.ส.ณัฐฌา โพธิ์แกะ   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/2) (ครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ)

  28   34185   ด.ญ.ณัฐณิชา หงษาวงค   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/2) (ครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ)

  29   34186   น.ส.นภาวี ภัทราบุญญากุล   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/2) (ครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ)

  30   34187   น.ส.นรรธพร อามาตยพล   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/2) (ครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   34188   น.ส.ปภาดา ปะเมนาโพธิ์   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/2) (ครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ)

  32   34189   น.ส.ปณชญา อินทรประเสริฐ   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/2) (ครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ)

  33   34190   น.ส.พรชิตา พันสี   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/2) (ครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ)

  34   34191   น.ส.อรปรียา ปะนาโท   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/2) (ครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ)

  35   34192   น.ส.อรพนิต แกวสังข   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/2) (ครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ)

  36   34193   น.ส.ไอริน ละสามา   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.3/2) (ครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/3

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   34194   นายตนตะกูล กุลสวัสดิ์   แนะแนว ม.ตน (ครูละอองดาว แพงคำแสน)

  2   34195   นายธนกร จันหนองหวา   แนะแนว ม.ตน (ครูละอองดาว แพงคำแสน)

  3   34196   นายธนวิชญ นามสนิท   หุนยนต (ครูไอลัดดา ปามุทา)

  4   34197   นายธนา แสนเสนา   หุนยนต (ครูไอลัดดา ปามุทา)

  5   34198   นายธรรมรัฐ อรุณโน   หุนยนต (ครูไอลัดดา ปามุทา)

  6   34199   นายภูผา สุปะโค   หุนยนต (ครูไอลัดดา ปามุทา)

  7   34200   นายเมธิชัย ลามะให   หุนยนต (ครูไอลัดดา ปามุทา)

  8   34201   นายรัฐภูมิ สังฆบุรินทร   แนะแนว ม.ตน (ครูละอองดาว แพงคำแสน)

  9   34202   นายสิริภูมิ สุพะกำ   ประวัติศาสตร101 (ครูปรียานุช จำละคร)

  10   34203   น.ส.กชพรรณ บัณฑิตเสน   ตอคำศัพทภาษาไทย (ครูศิรินทรภรณ พูนไธสง)

  11   34205   น.ส.กมลชนก มานิมนต   Hello English (ครูสุธารัตน คายหนองสวง)

  12   34206   น.ส.กวินธิดา จันดี   ประวัติศาสตร101 (ครูปรียานุช จำละคร)

  13   34207   น.ส.กัญญาณัฐ บุญประกอบ   สังคมวัฒนธรรมอีสาน (ครูวาสนา เอตุโพธิ์)

  14   34208   น.ส.กัลยกร ทอนมาตย   ประวัติศาสตร101 (ครูปรียานุช จำละคร)

  15   34209   น.ส.กุศลสิริ คงแสนคำ   Yc (ครูนุชราภรณ พาเสนห)

  16   34210   น.ส.เกศกนก คำสะไมล   Crossword Club (ครูมนูญ มูลบุญ)

  17   34211   น.ส.จิดาภา ปะโยธิน   คณิตศาสตรกับศิลป (ครูทรัพยศิริ สิงหสุพรรณ)

  18   34212   น.ส.ญดา นนตะสี   สังคมวัฒนธรรมอีสาน (ครูวาสนา เอตุโพธิ์)

  19   34213   น.ส.ฐิติรัตน ศิริมนตรี   ภาษาจีน (ครูภคมน หมูโยธา)

  20   34214   น.ส.ณัชชา แตงออน   สังคมวัฒนธรรมอีสาน (ครูวาสนา เอตุโพธิ์)

  21   34215   น.ส.ณัฏฐวรรณ วรรณะบุตร   ประวัติศาสตร101 (ครูปรียานุช จำละคร)

  22   34216   น.ส.ณัฐชยา พลวิเศษ   แนะแนว ม.ตน (ครูละอองดาว แพงคำแสน)

  23   34217   ด.ญ.ณิชาภัทร ประเสริฐโส   ตอคำศัพทภาษาไทย (ครูศิรินทรภรณ พูนไธสง)

  24   34218   ด.ญ.ดากานดา ศุภการนิมิต   สังคมวัฒนธรรมอีสาน (ครูวาสนา เอตุโพธิ์)

  25   34219   น.ส.ทิพาวรรณ สุปติ   ประวัติศาสตร101 (ครูปรียานุช จำละคร)

  26   34220   น.ส.ธัญรดา พันธจันทร   สังคมวัฒนธรรมอีสาน (ครูวาสนา เอตุโพธิ์)

  27   34221   น.ส.ธีรพร ภูมาศ   คณิตศาสตรกับศิลป (ครูทรัพยศิริ สิงหสุพรรณ)

  28   34222   น.ส.ธีราภรณ ลิโป   ภาษาอังกฤษ (ครูรัชนีวัลย วรรณศรี)

  29   34223   น.ส.นันทนภัส ชินภักดี   Hello English (ครูสุธารัตน คายหนองสวง)

  30   34224   น.ส.ประดิภา ลาโพธิ์   Hello English (ครูสุธารัตน คายหนองสวง)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/3

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   34225   ด.ญ.ปณฑิตา ตะนัยศรี   Yc (ครูนุชราภรณ พาเสนห)

  32   34226   น.ส.พรรณกาญจท จันทรสมร   คณิตศาสตรกับศิลป (ครูทรัพยศิริ สิงหสุพรรณ)

  33   34227   ด.ญ.มัณฑนา จันวงษา   คณิตศาสตร กับชีวิตประจำวัน (ครูนวลใจ พันธุวาสิฏฐ)

  34   34228   น.ส.สรินยา บาริศรี   ภาษาจีน (ครูภคมน หมูโยธา)

  35   34229   น.ส.สุดารัตน ปกกะทานัง   ภาษาจีน (ครูธันทิวา คำศิริ)

  36   34230   น.ส.หทัยชนก ภูวงค   Yc (ครูนุชราภรณ พาเสนห)

  37   34231   น.ส.อนัญญา มะธิปไข   Hello English (ครูสุธารัตน คายหนองสวง)

  38   34232   น.ส.อภิญญา สุจจชารี   สังคมวัฒนธรรมอีสาน (ครูวาสนา เอตุโพธิ์)

  39   34233   น.ส.อินทิรา กาหลง   แนะแนว ม.ตน (ครูละอองดาว แพงคำแสน)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/4

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   34234   นายชัยวัฒน สุจจชารี   ภาษาไทย (ครูสุมามาลย โสดา)

  2   34235   นายณัฐวุฒิ เปาทัน   เครื่องบินพลังยาง (ครูอรุณรัศมี จันทพรม)

  3   34236   นายทีปกร โนดไธสง   หุนยนต (ครูไอลัดดา ปามุทา)

  4   34237   นายธนภัทร ไชยสุระ   หุนยนต (ครูไอลัดดา ปามุทา)

  5   34238   นายธนวัฒน ศรีหามาร   ภาษาไทย (ครูสุมามาลย โสดา)

  6   34239   ด.ช.ธนสิทธิ์ ภูมิสถาน   วอลเลยบอล (ครูวราภรณ จันทสมบัติ)

  7   34241   นายปณณทัต ชัยธานี   ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน (ครูจรรญาลักษณ สาตื่อ)

  8   34242   นายรัชชานนท เวียงโพนละออม   หุนยนต (ครูไอลัดดา ปามุทา)

  9   34243   นายวัชรพล ปธิรูปง   หุนยนต (ครูไอลัดดา ปามุทา)

  10   34244   นายศุภจิตร บุญโรจน   หุนยนต (ครูไอลัดดา ปามุทา)

  11   34245   นายสุปวีร มะธุเสน   ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน (ครูจรรญาลักษณ สาตื่อ)

  12   34248   น.ส.กานตพิชชา ไกรสี   วิทยาศาสตร ม.ตน (ครูไพโรจน สุวรรณศรี)

  13   34249   น.ส.เขมิกา รัตนวงศสวัสดิ์   ภาษาไทย (ครูสุมามาลย โสดา)

  14   34250   น.ส.ชนิสรา หิตายะโส   ขับรองประสานเสียง (ครูสราวุธ สระมูล)

  15   34251   น.ส.ฑิตยา มาตรา   คณิตศาสตรกับศิลป (ครูทรัพยศิริ สิงหสุพรรณ)

  16   34252   น.ส.ทิพยตะวัน ปะกิระคัง   ภาษาไทย (ครูสุมามาลย โสดา)

  17   34253   น.ส.ธัญชนก พันธวงษ   ภาษาไทย (ครูสุมามาลย โสดา)

  18   34254   น.ส.ปวริศา กองแกว   ขับรองประสานเสียง (ครูสราวุธ สระมูล)

  19   34255   น.ส.นิราตรี มะโนราช   หุนยนต (ครูไอลัดดา ปามุทา)

  20   34256   น.ส.เบญญทิพย จูมเกตุ   ภาษาไทย (ครูสุมามาลย โสดา)

  21   34257   น.ส.ปนัสยา ราชชมภู   วิทยาศาสตร ม.ตน (ครูไพโรจน สุวรรณศรี)

  22   34258   น.ส.ปุณยาพร มูลบุญ   Crossword Club (ครูมนูญ มูลบุญ)

  23   34259   น.ส.พิมพภิชา แกวอนันต   ภาษาไทย (ครูสุมามาลย โสดา)

  24   34260   น.ส.พิริสา บุตรวิชา   แนะแนวม.ตน (ครูจิตราภรณ ปกษสังคะเนย)

  25   34261   น.ส.พุทธชาติ ปะเกาทัน   ภาษาไทย (ครูสุมามาลย โสดา)

  26   34262   น.ส.ภัทรธิดา พรมกันหาชัย   ขับรองประสานเสียง (ครูสราวุธ สระมูล)

  27   34263   น.ส.รุงอรุณ ปดตาปดโต   วิทยาศาสตร ม.ตน (ครูไพโรจน สุวรรณศรี)

  28   34264   น.ส.วรรนิษา ประพาน   วิทยาศาสตร ม.ตน (ครูไพโรจน สุวรรณศรี)

  29   34265   น.ส.วรัญญา ครองสิงห   วิทยาศาสตร ม.ตน (ครูไพโรจน สุวรรณศรี)

  30   34266   น.ส.ศศิวรรณ วุฒิสารคุณ   คณิตศาสตรกับศิลป (ครูทรัพยศิริ สิงหสุพรรณ)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/4

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   34267   น.ส.ศิริอัมพร ปญญะพิมพ   วิทยาศาสตร ม.ตน (ครูไพโรจน สุวรรณศรี)

  32   34268   น.ส.สริตา วิถาทานัง   นักเขียนออนไลนขาย Ebook (ครูสันติ อุดคำ)

  33   34269   น.ส.สิริญากร สุพัฒนมงคล   Yc (ครูนุชราภรณ พาเสนห)

  34   34270   น.ส.สุกัญญา แสนบุดดา   ขับรองประสานเสียง (ครูสราวุธ สระมูล)

  35   34271   น.ส.สุจินดา คำสมัย   นิทานคุณธรรม ม.ตน (ครูทัศนีย สีหาบุญมาก)

  36   34272   น.ส.สุดารัตน เหลาพล   วิทยาศาสตร ม.ตน (ครูไพโรจน สุวรรณศรี)

  37   34273   น.ส.อัจฉรา บุญละคร   วิทยาศาสตร ม.ตน (ครูไพโรจน สุวรรณศรี)

  38   34240   นายประกาศิต ธนาเดชาวัฒนกุล   ยังไมเลือกชุมนุม

  39   34247   นายอัจฉริยะ มุสิกา   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/5

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   34274   นายคณิศร ศรีวรรณะ   English for watching movie (ครูมยุรี ลาดนาเลา)

  2   34275   นายจิรภัทร ธีรภักดิ์สวัสดิ์   แนะแนว ม.ตน (ครูละอองดาว แพงคำแสน)

  3   34276   นายฐิติศักดิ์ โพธิ์หลา   แนะแนว ม.ตน (ครูละอองดาว แพงคำแสน)

  4   34277   นายณัฐพล กุลไธสง   วิทยนารู (ครูชูเกียรติ คุมเนตร)

  5   34278   นายปฏิภาณ ทิมทอง   Crossword Club (ครูมนูญ มูลบุญ)

  6   34280   นายพีรวิชญ ปรีฉันท   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  7   34281   ด.ช.วสุพล สระแกว   วิทยนารู (ครูชูเกียรติ คุมเนตร)

  8   34282   นายศุภกิจ พิชิตชัยณรงค   วิทยนารู (ครูชูเกียรติ คุมเนตร)

  9   34283   นายอภิวัฒน ชาวประสา   วิทยนารู (ครูชูเกียรติ คุมเนตร)

  10   34284   น.ส.กมลพร สืบสุนทร   Yc (ครูนุชราภรณ พาเสนห)

  11   34286   น.ส.เกวลิน อุปกัง   งานอนามัย (ครูธันยพร จำปาขันธ)

  12   34287   น.ส.ชลธิชา สาหลาด   English in movie (ครูกุสุมา โรจนกร)

  13   34288   น.ส.ชลลดา กัณหา   Yc (ครูนุชราภรณ พาเสนห)

  14   34289   น.ส.ญดาพร ชำนาญจันทร   แนะแนวม.ตน (ครูจิตราภรณ ปกษสังคะเนย)

  15   34290   น.ส.ณัฐณิชา ทุมะลา   แนะแนวม.ตน (ครูจิตราภรณ ปกษสังคะเนย)

  16   34291   น.ส.ณัฐสุดา ปะภาวะเต   English for watching movie (ครูมยุรี ลาดนาเลา)

  17   34292   น.ส.ธิดารัตน ขันอุทธา   Yc (ครูนุชราภรณ พาเสนห)

  18   34293   น.ส.นภัสสร คำกองแกว   Yc (ครูนุชราภรณ พาเสนห)

  19   34294   น.ส.นันทอร มุมทอง   นาฏศิลป (ครูละเอียด มูลวิไล)

  20   34295   น.ส.ปวิตา ภักดีทา   ภาษาไทย ม.ตน (ครูพรสวรรค ทับสุขวิวัฒนกุล)

  21   34296   น.ส.พรมงคล ภูโสภา   Yc (ครูนุชราภรณ พาเสนห)

  22   34297   น.ส.พิพรรธน ปตตายะโส   นาฏศิลป (ครูละเอียด มูลวิไล)

  23   34298   น.ส.พึงพิศ สัตรู   ตอคำศัพทภาษาไทย (ครูศิรินทรภรณ พูนไธสง)

  24   34300   น.ส.ภัทราพร บุตะกะ   แนะแนวม.ตน (ครูจิตราภรณ ปกษสังคะเนย)

  25   34301   น.ส.รัตนาภรณ เกษรชื่น   English for watching movie (ครูมยุรี ลาดนาเลา)

  26   34302   น.ส.สิทธิสินี แกวจันทร   งานอนามัย (ครูธันยพร จำปาขันธ)

  27   34303   น.ส.สุวิมล สิงหคะนอง   งานอนามัย (ครูธันยพร จำปาขันธ)

  28   34304   น.ส.หทัยชนก ปะวะภูตะกัง   ภาษาอังกฤษ (ครูศกุนิชญ ตรีประทุม)

  29   34305   น.ส.อรภิญญา พิจุลย   English for watching movie (ครูมยุรี ลาดนาเลา)

  30   34307   ด.ญ.อัจริยา พิณทอง   English for watching movie (ครูมยุรี ลาดนาเลา)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/5

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   34308   น.ส.อัญรัตน ชัยลิ้นฟา   Yc (ครูนุชราภรณ พาเสนห)

  32   34309   น.ส.อาทิตยา ไชยธานี   English in movie (ครูกุสุมา โรจนกร)

  33   34310   น.ส.อารยา ชาวพงษ   Yc (ครูนุชราภรณ พาเสนห)

  34   34311   น.ส.อารยา เอกศิริ   English for watching movie (ครูมยุรี ลาดนาเลา)

  35   34312   น.ส.อุไรพร แสนวัง   English for watching movie (ครูมยุรี ลาดนาเลา)

  36   34313   น.ส.ไอรินทร ชะชิกุล   Yc (ครูนุชราภรณ พาเสนห)

  37   34279   นายพชร โนศรี   ยังไมเลือกชุมนุม

  38   34299   ด.ญ.ไพลิน จตุฤทธิรณ   ยังไมเลือกชุมนุม

  39   34306   น.ส.อรุณรัตน ตะโคตร   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/6

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   34314   นายกองกิดากร พุทธรรม   คอมพิวเตอร (ครูโอบบุญ โสรัจจ)

  2   34315   นายเกาธันวา จอยนุแสง   ปนการตูน (ครูทวีศักดิ์ สืบเมืองซาย)

  3   34317   นายจอมพล โพธิน   ปนการตูน (ครูทวีศักดิ์ สืบเมืองซาย)

  4   34318   นายจีรภัทร ธุระสิทธิ์   ปนการตูน (ครูทวีศักดิ์ สืบเมืองซาย)

  5   34319   นายณรงคชัย ปาปะสา   สังคมวัฒนธรรมอีสาน (ครูวาสนา เอตุโพธิ์)

  6   34320   นายธนกร ศรีบุญมา   สังคมวัฒนธรรมอีสาน (ครูวาสนา เอตุโพธิ์)

  7   34321   นายธนวัฒน คุรุทานัง   คอมพิวเตอร (ครูโอบบุญ โสรัจจ)

  8   34322   นายธีรภัทร ใจซื่อ   สังคมวัฒนธรรมอีสาน (ครูวาสนา เอตุโพธิ์)

  9   34323   นายนชวนนท กองบุตร   ปนการตูน (ครูทวีศักดิ์ สืบเมืองซาย)

  10   34324   นายปรัชญา โยธะราช   นาฏศิลป (ครูละเอียด มูลวิไล)

  11   34325   นายปยวัฒน รักชาติ   ปนการตูน (ครูทวีศักดิ์ สืบเมืองซาย)

  12   34326   นายพงศกร ปะรินทร   สังคมวัฒนธรรมอีสาน (ครูวาสนา เอตุโพธิ์)

  13   34327   ด.ช.พงศธร เราปอมวาป   คอมพิวเตอร (ครูโอบบุญ โสรัจจ)

  14   34328   ด.ช.พงศภัค นามสมบูรณ   ปนการตูน (ครูทวีศักดิ์ สืบเมืองซาย)

  15   34329   นายไพโรจน บุญโรจน   แนะแนว ม.ตน (ครูละอองดาว แพงคำแสน)

  16   34330   น.ส.ณัฐกฤตตา เซงลอยเลื่อน   ชุมนุม E-Riddle (ครูพิศมัย สุวรรณะ)

  17   34331   น.ส.ณัฐณิชา วิถาทานัง   นาฏศิลป (ครูละเอียด มูลวิไล)

  18   34332   น.ส.ณัฐริกา ประธรรมสาร   ชุมนุม E-Riddle (ครูพิศมัย สุวรรณะ)

  19   34333   น.ส.นิธินาถ นามสิน   ชุมชนภาษาจีน (ครูทัศนีย ลามี)

  20   34334   น.ส.ปภาพินท ทอนโพธิ์   คณิตศาสตรกับศิลป (ครูทรัพยศิริ สิงหสุพรรณ)

  21   34335   น.ส.ปวีณา บุตรมาตร   เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟา (ครูพงศธร สมภักดี)

  22   34337   น.ส.พรชิตา บาลโส   ชุมนุม E-Riddle (ครูพิศมัย สุวรรณะ)

  23   34338   น.ส.พรชิตา ประกอบสิม   เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟา (ครูพงศธร สมภักดี)

  24   34339   น.ส.พุทธิตา ไปใกล   เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟา (ครูพงศธร สมภักดี)

  25   34340   น.ส.ภควดี บุตตะกะ   เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟา (ครูพงศธร สมภักดี)

  26   34341   น.ส.รัชนีกร บัวสนิท   เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟา (ครูพงศธร สมภักดี)

  27   34342   น.ส.วชิราภรณ สระตังหมอง   นาฏศิลป (ครูละเอียด มูลวิไล)

  28   34344   น.ส.วสุนี นามบุรี   คณิตศาสตรกับศิลป (ครูทรัพยศิริ สิงหสุพรรณ)

  29   34345   น.ส.สวรรยา ปกเขตานัง   คณิตศาสตรกับศิลป (ครูทรัพยศิริ สิงหสุพรรณ)

  30   34346   น.ส.สุนันทา สิงสี   ฟุตซอลหญิง (ครูพิชัย สำราญสุข)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/6

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   34347   น.ส.สุพิชญา อินทลี   ปนการตูน (ครูทวีศักดิ์ สืบเมืองซาย)

  32   34348   น.ส.สุรัสวดี ปองไป   เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟา (ครูพงศธร สมภักดี)

  33   34349   น.ส.เสาวณี ประสีระวิเส   เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟา (ครูพงศธร สมภักดี)

  34   34350   น.ส.อรปรียา คัดทะจันทร   เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟา (ครูพงศธร สมภักดี)

  35   34351   น.ส.อริศรา สุขังสูงเนิน   ฟุตซอลหญิง (ครูพิชัย สำราญสุข)

  36   34352   น.ส.อินทรกรแกว นินทะราช   ปนการตูน (ครูทวีศักดิ์ สืบเมืองซาย)

  37   34353   น.ส.อิสราภรณ ลามี   ชุมนุม E-Riddle (ครูพิศมัย สุวรรณะ)

  38   34316   นายคฑาวุฒิ รัตนนท   ยังไมเลือกชุมนุม

  39   34336   น.ส.ปยะพร ยะถา   ยังไมเลือกชุมนุม

  40   34343   น.ส.วรรณวิษา ศิริสำราญ   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/7

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   34354   นายกฤษณ คำผา   English for watching movie (ครูมยุรี ลาดนาเลา)

  2   34355   นายชัชวาล ปะนันโต   คณิตศสาตร (ครูเกษร เทวาพิทักษกุล)

  3   34356   นายณภัทร ศิริโสม   ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (ครูนพพล โสโท)

  4   34357   นายณัฐพล โคตรชาลี   คณิตศสาตร (ครูเกษร เทวาพิทักษกุล)

  5   34358   นายณัฐภัทร พิจารณ   คณิตศสาตร (ครูเกษร เทวาพิทักษกุล)

  6   34359   นายณัฐวุฒิ อารมณสวะ   ระบบไฟฟาในครัวเรือน (ครูวีระพล ประทัด)

  7   34360   นายทยาวัต โกสีย   คณิตศสาตร (ครูเกษร เทวาพิทักษกุล)

  8   34361   นายธนายศ บุญล้ำ   ระบบไฟฟาในครัวเรือน (ครูวีระพล ประทัด)

  9   34362   นายปภังกร จรรยารุงทวี   คณิตศสาตร (ครูเกษร เทวาพิทักษกุล)

  10   34363   นายปุญญพัฒน กองปดชา   คณิตศสาตร (ครูเกษร เทวาพิทักษกุล)

  11   34365   นายภานุวัฒน สีโท   คณิตศสาตร (ครูเกษร เทวาพิทักษกุล)

  12   34366   ด.ช.ภูมิพัฒน ภูวงษ   คณิตศสาตร (ครูเกษร เทวาพิทักษกุล)

  13   34367   นายวัชรพงษ ปาสาวัน   คอมพิวเตอร (ครูโอบบุญ โสรัจจ)

  14   34369   นายวิษณุ ปาปะโข   ระบบไฟฟาในครัวเรือน (ครูวีระพล ประทัด)

  15   34371   น.ส.กมลวรรณ พลรม   ตอคำศัพทภาษาไทย (ครูศิรินทรภรณ พูนไธสง)

  16   34372   น.ส.กรกนก ประธิปอาราม   Yc (ครูนุชราภรณ พาเสนห)

  17   34373   ด.ญ.กวิสรา ไปแดน   ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (ครูนพพล โสโท)

  18   34374   น.ส.จริตจตา อนุสา   Yc (ครูนุชราภรณ พาเสนห)

  19   34375   น.ส.จินดามณี เอกรักษา   คอมพิวเตอร (ครูโอบบุญ โสรัจจ)

  20   34376   น.ส.จิระนันท จารุวงศ   คอมพิวเตอร (ครูโอบบุญ โสรัจจ)

  21   34377   น.ส.จีราพัชร รมจันทร   ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (ครูนพพล โสโท)

  22   34378   น.ส.ชิดชญา ตรีประทุม   ภาษาไทย (ครูสุมามาลย โสดา)

  23   34379   น.ส.ชุติกาญจน สุภาพันธ   ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (ครูนพพล โสโท)

  24   34380   น.ส.ณัฏฐณิชา อักษรพิมพ   Yc (ครูนุชราภรณ พาเสนห)

  25   34381   น.ส.ทักษอร ผากาเกตุ   Yc (ครูนุชราภรณ พาเสนห)

  26   34382   น.ส.ทิพพยฤทัย พรหลอ   Yc (ครูนุชราภรณ พาเสนห)

  27   34383   น.ส.นริศรา โสภาพ   คอมพิวเตอร (ครูโอบบุญ โสรัจจ)

  28   34384   น.ส.นิราวัลย โทอะรัญ   ภาษาไทย (ครูสุมามาลย โสดา)

  29   34385   น.ส.บุณยาพร กวางสนิท   ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (ครูนพพล โสโท)

  30   34386   น.ส.ปานตะวัน คำอาจ   ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (ครูนพพล โสโท)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/7

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   34387   น.ส.พิมลพรรณ บุตตะกะ   Yc (ครูนุชราภรณ พาเสนห)

  32   34388   น.ส.พีรสา คัดทะจันทร   Yc (ครูนุชราภรณ พาเสนห)

  33   34389   น.ส.ภัทรกัปป สวาศรี   ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (ครูนพพล โสโท)

  34   34390   น.ส.ภัทรธิดา สิงหวิสุทธิ์   ภาษาไทย (ครูสุมามาลย โสดา)

  35   34391   น.ส.ภัทราพร ศรีภูวงษ   ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (ครูนพพล โสโท)

  36   34392   น.ส.วนุติยา อาจแกว   Yc (ครูนุชราภรณ พาเสนห)

  37   34393   ด.ญ.อทิตยา ศรีกุลวงษ   ชุมชนภาษาจีน (ครูทัศนีย ลามี)

  38   34364   นายพัชรพงศ ปดสายะ   ยังไมเลือกชุมนุม

  39   34368   นายวายุ ศิริภักดิ์   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/8

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   34394   นายกลการ สีหาพล   วิทยนารู (ครูชูเกียรติ คุมเนตร)

  2   34395   นายกิตติภูมิ ลีหลานอย   หุนยนต (ครูไอลัดดา ปามุทา)

  3   34396   นายดุลญาฤทธิ์ มาเจริญ   ปนการตูน (ครูทวีศักดิ์ สืบเมืองซาย)

  4   34397   นายธนากร ปกกาเต   หุนยนต (ครูไอลัดดา ปามุทา)

  5   34398   นายธวัชชัย ลาวัลย   หมากรุก (ครูเลิศพิภพ แสนวัง)

  6   34399   นายธีรภัทร คำพาพันธ   หุนยนต (ครูไอลัดดา ปามุทา)

  7   34400   นายนรากร ปตตานัง   ภาษาไทย ม.ตน (ครูพรสวรรค ทับสุขวิวัฒนกุล)

  8   34401   นายพงษธกรก วรรณศิลป   วิทยนารู (ครูชูเกียรติ คุมเนตร)

  9   34402   นายภูมิพิพัฒน อุปนิตย   หุนยนต (ครูไอลัดดา ปามุทา)

  10   34403   นายภูรินินทร อันแสน   วิทยนารู (ครูชูเกียรติ คุมเนตร)

  11   34404   นายภูวนารถ บุญนิ่ม   หุนยนต (ครูไอลัดดา ปามุทา)

  12   34405   นายยศวัจน เกตุเสนา   หุนยนต (ครูไอลัดดา ปามุทา)

  13   34406   นายวชิรวิทย ไปเจอะ   หมากรุก (ครูเลิศพิภพ แสนวัง)

  14   34407   นายศุภกร ชางปน   วิทยนารู (ครูชูเกียรติ คุมเนตร)

  15   34408   นายอนุสรณ แสมศรี   วิทยนารู (ครูชูเกียรติ คุมเนตร)

  16   34409   นายเอกมงคล โยมรัมย   หุนยนต (ครูไอลัดดา ปามุทา)

  17   34410   ด.ญ.จิราทิพย โปสันเทียะ   D.I.Y. (ครูเสาวภาคย สมานกุล)

  18   34411   น.ส.จุรัญรัตน โพธิ์ดี   สังคมวัฒนธรรมอีสาน (ครูวาสนา เอตุโพธิ์)

  19   34412   น.ส.ชลธิชา ดงตะวัน   English is fun (ครูลัดดาวัลย ขันขวา)

  20   34413   น.ส.ชลธิชา ติดใจดี   วาดภาพ (ครูจีราภรณ ศรีมุงคุณ)

  21   34414   น.ส.ชุรีวัลย ยืนยาว   D.I.Y. (ครูเสาวภาคย สมานกุล)

  22   34415   น.ส.ณัฐกานต อินทรศิลา   D.I.Y. (ครูเสาวภาคย สมานกุล)

  23   34416   น.ส.ณัฐญาดา ชาอินทร   สังคมวัฒนธรรมอีสาน (ครูวาสนา เอตุโพธิ์)

  24   34417   น.ส.ทิฆัมพร รักษาพล   สังคมวัฒนธรรมอีสาน (ครูวาสนา เอตุโพธิ์)

  25   34418   น.ส.ธนสร มาฤทธิ์   คณิตศาสตร กับชีวิตประจำวัน (ครูนวลใจ พันธุวาสิฏฐ)

  26   34419   น.ส.ธีราพร ยานู   วิทยนารู (ครูชูเกียรติ คุมเนตร)

  27   34420   น.ส.บัณฑิตา สีอัตฮาต   D.I.Y. (ครูเสาวภาคย สมานกุล)

  28   34421   น.ส.ปยฉัตร กองฮามสี   วาดภาพ (ครูจีราภรณ ศรีมุงคุณ)

  29   34422   น.ส.พันวสา เสนามาตร   D.I.Y. (ครูเสาวภาคย สมานกุล)

  30   34423   น.ส.พิยดา ไชยปญหา   สังคมวัฒนธรรมอีสาน (ครูวาสนา เอตุโพธิ์)
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ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/8

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   34424   น.ส.มาติกา สุขรี   ภาษาไทย ม.ตน (ครูพรสวรรค ทับสุขวิวัฒนกุล)

  32   34425   น.ส.มานิตา สุวรรณ   สังคมวัฒนธรรมอีสาน (ครูวาสนา เอตุโพธิ์)

  33   34426   น.ส.วรัญญา ปะมะระกา   English is fun (ครูลัดดาวัลย ขันขวา)

  34   34427   น.ส.วัชราภรณ บัวรัตน   D.I.Y. (ครูเสาวภาคย สมานกุล)

  35   34428   น.ส.สุชัญญา อุลัยพงษ   D.I.Y. (ครูเสาวภาคย สมานกุล)

  36   34429   น.ส.สุดารัตน โทนหงษา   ภาษาไทย ม.ตน (ครูพรสวรรค ทับสุขวิวัฒนกุล)

  37   34430   น.ส.อภิศรา ลุนศรี   วิทยนารู (ครูชูเกียรติ คุมเนตร)

  38   34432   น.ส.อรปรียา ไชยลาด   D.I.Y. (ครูเสาวภาคย สมานกุล)

  39   34433   น.ส.อรวรรณ วิสูงเร   D.I.Y. (ครูเสาวภาคย สมานกุล)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/9

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   34434   นายคณาธิป ออกแมน   สังคมศึกษา ม.ตน (ครูสหฤทัย วุฒิสาร)

  2   34436   นายณัฐดนัย สืบเมืองซาย   เลานิทานคุณธรรม (ครูเบญญาภา ไชยเกตุ)

  3   34439   นายปรเมศร บุญเกิด   คณิตศาสตรสรางสรรค (ครูวิไล ปะตังพะโล)

  4   34440   นายพลกร ประธรรมสาร   เลานิทานคุณธรรม (ครูเบญญาภา ไชยเกตุ)

  5   34441   นายวรยุทธ เปขานัง   เลานิทานคุณธรรม (ครูเบญญาภา ไชยเกตุ)

  6   34442   ด.ช.วิกรม สมัคร   คณิตศาสตรสรางสรรค (ครูวิไล ปะตังพะโล)

  7   34444   ด.ช.ศักดิ์กรินทร พลรักษา   คณิตศาสตรสรางสรรค (ครูวิไล ปะตังพะโล)

  8   34445   นายศุภกิตติ์ หงษาวงค   คณิตศาสตรสรางสรรค (ครูวิไล ปะตังพะโล)

  9   34446   นายสุทธิภัทร วันจันทร   เลานิทานคุณธรรม (ครูเบญญาภา ไชยเกตุ)

  10   34447   น.ส.กฤติกา ฤทธิ์วิชัย   คณิตศาสตรสรางสรรค (ครูวิไล ปะตังพะโล)

  11   34448   น.ส.กันทิมา มณีจันทร   นาฏศิลป (ครูละเอียด มูลวิไล)

  12   34449   น.ส.กันยรัตน จันทะรัง   เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟา (ครูพงศธร สมภักดี)

  13   34450   ด.ญ.จิฑาภรณ เสนจันตะ   สังคมศึกษา ม.ตน (ครูสหฤทัย วุฒิสาร)

  14   34451   น.ส.จิราภา ใสงาม   สังคมศึกษา ม.ตน (ครูสหฤทัย วุฒิสาร)

  15   34452   น.ส.จุฑาทิพย ปองไป   งานประดิษฐหรรษา (ครูอภิรดา กองบุตร)

  16   34453   น.ส.ชลธิชา โคตรธาดา   เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟา (ครูพงศธร สมภักดี)

  17   34454   น.ส.ญารินดา ทิพชรา   สังคมศึกษา ม.ตน (ครูสหฤทัย วุฒิสาร)

  18   34455   น.ส.ฐิดาพร ประกอบเสริม   เสริมสวยเบื้องตน (ครูพูนศักดิ์ อารพล)

  19   34456   ด.ญ.บัณฑิตา เทียงธรรม   สังคมศึกษา ม.ตน (ครูสหฤทัย วุฒิสาร)

  20   34457   น.ส.ปฏิมาพร ไวจันทร   ธนาคารโรงเรียน (ครูอรุณี ปะนัดถา)

  21   34458   ด.ญ.ปาณิฉัตร ประสารีบุตร   ธนาคารโรงเรียน (ครูอรุณี ปะนัดถา)

  22   34459   น.ส.ปาลิตา ประนิล   คณิตศาสตรสรางสรรค (ครูวิไล ปะตังพะโล)

  23   34460   น.ส.ปยะวรรณ ปะกินังเต   สังคมศึกษา ม.ตน (ครูสหฤทัย วุฒิสาร)

  24   34461   น.ส.พิชญาภา ปะวะเข   สังคมศึกษา ม.ตน (ครูสหฤทัย วุฒิสาร)

  25   34462   น.ส.พิชาพัชร บางบำเนตร   คณิตศาสตรสรางสรรค (ครูวิไล ปะตังพะโล)

  26   34463   ด.ญ.พิริยากร ปุยกวาง   งานประดิษฐหรรษา (ครูอภิรดา กองบุตร)

  27   34464   น.ส.เมธาวี ผุยเตชะ   เสริมสวยเบื้องตน (ครูพูนศักดิ์ อารพล)

  28   34465   น.ส.ลักษิกา หัตถกิจธาตรี   นาฏศิลป (ครูละเอียด มูลวิไล)

  29   34466   น.ส.วรนงค ปตโต   สังคมวัฒนธรรมอีสาน (ครูวาสนา เอตุโพธิ์)

  30   34467   น.ส.วราภรณ เสนามาตย   สังคมวัฒนธรรมอีสาน (ครูวาสนา เอตุโพธิ์)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/9

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   34468   น.ส.สุดารัตน สายจันดี   สังคมวัฒนธรรมอีสาน (ครูวาสนา เอตุโพธิ์)

  32   34469   น.ส.สุนิษา ชารีวรรณ   คอมพิวเตอร (ครูโอบบุญ โสรัจจ)

  33   34470   น.ส.สุพิชชา ศิริสำราญ   เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟา (ครูพงศธร สมภักดี)

  34   34471   น.ส.อนันดา ประภาศรี   เสริมสวยเบื้องตน (ครูพูนศักดิ์ อารพล)

  35   34472   น.ส.อรทัย บุญยะรัตน   English for watching movie (ครูมยุรี ลาดนาเลา)

  36   34473   น.ส.อรอุมา ไรสงวน   เสริมสวยเบื้องตน (ครูพูนศักดิ์ อารพล)

  37   34435   นายจิรโชติ ดวงชะรา   ยังไมเลือกชุมนุม

  38   34437   นายธนกฤต ชินชาด   ยังไมเลือกชุมนุม

  39   34438   นายธาราดล โยธะมาตย   ยังไมเลือกชุมนุม

  40   34443   นายวุฒิกร สุภะกำ   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   33432   นายกฤษฏิ์ฑีฆะชนม ศรีโยวงค   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/1) (ครูศศิธร นุนภักดี)

  2   33433   นายกาจพล โกษาทอง   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/1) (ครูศศิธร นุนภักดี)

  3   33437   นายธนภูมิ จันทา   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/1) (ครูศศิธร นุนภักดี)

  4   33438   นายธนวัฒน พรมชัย   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/1) (ครูศศิธร นุนภักดี)

  5   33444   นายพีรพัฒน นิราราศน   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/1) (ครูศศิธร นุนภักดี)

  6   33456   น.ส.ปายวดี มูลกิตติ   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/1) (ครูศศิธร นุนภักดี)

  7   33457   น.ส.ปยมาศ แสงเนตร   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/1) (ครูศศิธร นุนภักดี)

  8   33464   น.ส.ศุภกาญจน วานิชชัง   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/1) (ครูศศิธร นุนภักดี)

  9   33466   น.ส.อัจจิมา เลาปอมวาป   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/1) (ครูศศิธร นุนภักดี)

  10   33469   นายธนกร อินทกรอุดม   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/1) (ครูศศิธร นุนภักดี)

  11   33470   นายนวมินทร สาแกว   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/1) (ครูศศิธร นุนภักดี)

  12   33471   นายภควัฒน จันทะคอม   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/1) (ครูศศิธร นุนภักดี)

  13   33473   นายวงศกร คุณแกว   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/1) (ครูศศิธร นุนภักดี)

  14   33479   นายอิศวรักษ ยะถา   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/1) (ครูศศิธร นุนภักดี)

  15   33486   น.ส.ขิมเงิน ศิริพรทุม   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/1) (ครูศศิธร นุนภักดี)

  16   33487   น.ส.งามจิต โกษาทอง   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/1) (ครูศศิธร นุนภักดี)

  17   33489   น.ส.ตองตา พรมทอง   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/1) (ครูศศิธร นุนภักดี)

  18   33490   น.ส.ทิชาพร ปดสายะ   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/1) (ครูศศิธร นุนภักดี)

  19   33491   น.ส.ธนัชพร บัวรัตน   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/1) (ครูศศิธร นุนภักดี)

  20   33492   น.ส.ธีรสุดา ภิบาลจอมมี   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/1) (ครูศศิธร นุนภักดี)

  21   33493   น.ส.นันทนภัส แกวภา   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/1) (ครูศศิธร นุนภักดี)

  22   33494   น.ส.บุณณิศา ปะกิสังข   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/1) (ครูศศิธร นุนภักดี)

  23   33496   น.ส.พันธิณา นามพิลา   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/1) (ครูศศิธร นุนภักดี)

  24   33499   น.ส.ศิรินญา วิเศษ   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/1) (ครูศศิธร นุนภักดี)

  25   33660   นายปราโมทย มุงรวมกลาง   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/1) (ครูศศิธร นุนภักดี)

  26   33666   นายอภิเดช จันโทสุทธิ์   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/1) (ครูศศิธร นุนภักดี)

  27   33680   น.ส.ทัศนีย ศัพเสนาะ   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/1) (ครูศศิธร นุนภักดี)

  28   36041   น.ส.ธีรนันท แนนชารี   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/1) (ครูศศิธร นุนภักดี)

  29   36042   น.ส.ภาสินี จันทะพินิจ   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/1) (ครูศศิธร นุนภักดี)

  30   36043   น.ส.มีสุข บุตรเดช   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/1) (ครูศศิธร นุนภักดี)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/10

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   33571   น.ส.กัญญานิษฐ เพชรอาวุธ   วรรณคดีมีชีวิต (ครูวรวิทย มีลี)

  2   33577   น.ส.ชุติกาญจน ทองมี   วรรณคดีมีชีวิต (ครูวรวิทย มีลี)

  3   33628   น.ส.ณัฐนันท คำสอนพันธ   การสรางอาชีพ (ครูประไพพรรณ โชติธนารัชกกุล)

  4   33685   น.ส.บุญยิ่ง ปจจัย   ภาษาไทย (ครูประภาพร แกวจันดา)

  5   33693   น.ส.มิลดา บัวรัตน   ภาษาไทย (ครูประภาพร แกวจันดา)

  6   33703   นายกฤษณะ บุตรกาศ   หมากรุก (ครูเลิศพิภพ แสนวัง)

  7   33712   นายธีรภัทร ดงปะขา   หมากรุก (ครูเลิศพิภพ แสนวัง)

  8   33741   น.ส.ภัทราวดี กมลวราพิทักษ   การพยาบาลเบื้องตน (ครูจารุภา มะธุเสน)

  9   33751   น.ส.อารีรัตน ศิริเลี้ยง   การพยาบาลเบื้องตน (ครูจารุภา มะธุเสน)

  10   33758   นายนเรศ นอยศรี   นาฏศิลป (ครูศันสนีย ลีลาสกุลภักดิ์)

  11   33760   นายปติภูมินทร วงษา   คอมพิวเตอร (ครูสุทธิยา รัตนคุณศาสน)

  12   33763   นายภูมเรศ ปกกัง   หมากรุก (ครูเลิศพิภพ แสนวัง)

  13   33770   นายอภิวิชญ ภูญาดาว   หมากรุก (ครูเลิศพิภพ แสนวัง)

  14   33772   น.ส.กฤติญา วัลภา   การพยาบาลเบื้องตน (ครูจารุภา มะธุเสน)

  15   33777   น.ส.ขวัญฤดี จันทับ   การพยาบาลเบื้องตน (ครูจารุภา มะธุเสน)

  16   33781   น.ส.ชาลิสา คำจันดี   การพยาบาลเบื้องตน (ครูจารุภา มะธุเสน)

  17   33790   น.ส.มาริษา มังคลัง   การพยาบาลเบื้องตน (ครูจารุภา มะธุเสน)

  18   33791   น.ส.ยุพารัตน เปลี่ยนรัมย   หมากรุก (ครูเลิศพิภพ แสนวัง)

  19   33795   น.ส.วิชญาดา จอยนุแสง   การสรางอาชีพ (ครูประไพพรรณ โชติธนารัชกกุล)

  20   33797   น.ส.ศศิธร ชัยธานี   ภาษาไทย (ครูประภาพร แกวจันดา)

  21   33798   น.ส.ศิรินพร สิงธิมาตย   การพยาบาลเบื้องตน (ครูจารุภา มะธุเสน)

  22   33819   นายวิชญะ ปะกิสังข   ศิลปะปองกันตัว (ครูวิฑูรย บาพิมาย)

  23   33828   น.ส.ณัฐยาน ปะบัวบาน   เพศศึกษาสำหรับวัยรุน (ครูจิตติพร ประทุมมาศ)

  24   33831   น.ส.ธิติสุดา หลาบสีดา   การพยาบาลเบื้องตน (ครูจารุภา มะธุเสน)

  25   33879   น.ส.ณัฐชา ปะบัวบาน   เพศศึกษาสำหรับวัยรุน (ครูจิตติพร ประทุมมาศ)

  26   33883   น.ส.น้ำคาง เล็กอรินทร   เพศศึกษาสำหรับวัยรุน (ครูจิตติพร ประทุมมาศ)

  27   33888   น.ส.พรธิชา โยธมาตร   เพศศึกษาสำหรับวัยรุน (ครูจิตติพร ประทุมมาศ)

  28   33897   น.ส.สุพัตรา โพธิ์นอก   ฟุตซอลหญิง (ครูพิชัย สำราญสุข)

  29   33951   น.ส.อินทิรา เทพวงค   วรรณคดีมีชีวิต (ครูวรวิทย มีลี)

  30   35991   น.ส.ชไมพร ปะละโต   เอแม็ท (ครูเมตตา ติดวงษา)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/10

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   36000   น.ส.จุฑามาศ สุโพธิ์ชัย   เพศศึกษาสำหรับวัยรุน (ครูจิตติพร ประทุมมาศ)

  32   36001   น.ส.ดวงพร ดิษฐเจริญ   คอมพิวเตอร (ครูสุทธิยา รัตนคุณศาสน)

  33   36002   น.ส.วรนันนท โพธิ์ชัยเลิศ   เวียดนามพาเพลิน (ครูวิวารี แสงงาม)

  34   36003   น.ส.วัชราภรณ ชุมดี   เวียดนามพาเพลิน (ครูวิวารี แสงงาม)

  35   36004   น.ส.สุวิษา วรเชษฐ   การสรางอาชีพ (ครูประไพพรรณ โชติธนารัชกกุล)

  36   36005   น.ส.หทัยทิพย บัวศร   การสรางอาชีพ (ครูประไพพรรณ โชติธนารัชกกุล)

  37   33815   นายภูมิพิทักษ สอนราช   ยังไมเลือกชุมนุม

  38   33853   นายกิตติพงษ โยวะ   ยังไมเลือกชุมนุม

  39   33931   นายสิรวิชญ ปะวะโข   ยังไมเลือกชุมนุม

  40   35999   น.ส.กัญญารัตน ปาสานัง   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   33635   น.ส.ปราถนา ผลาผล   เพศศึกษาสำหรับวัยรุน (ครูจิตติพร ประทุมมาศ)

  2   33662   นายวัชรากร ดงขันตี   รักษสิ่งแวดลอม (ครูจำปา สืบสุนทร)

  3   33714   นายปรีชาพล ปะเภโส   เพศศึกษาสำหรับวัยรุน (ครูจิตติพร ประทุมมาศ)

  4   33723   นายภูตะวัน ประวันเณย   เพศศึกษาสำหรับวัยรุน (ครูจิตติพร ประทุมมาศ)

  5   33789   น.ส.มณฑาทิพย มาฤทธิ์   เพศศึกษาสำหรับวัยรุน (ครูจิตติพร ประทุมมาศ)

  6   33793   น.ส.ลลิลสิริ ปดสายะตัง   เพศศึกษาสำหรับวัยรุน (ครูจิตติพร ประทุมมาศ)

  7   33801   น.ส.อภิสมัย บุตรศรีภูมิ   เพศศึกษาสำหรับวัยรุน (ครูจิตติพร ประทุมมาศ)

  8   33804   นายจิรายุทธ กางโหลน   รักษสิ่งแวดลอม (ครูจำปา สืบสุนทร)

  9   33816   นายภูริภัทร พิมขวัญ   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  10   33822   นายสรายุทธ บุญใหม   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  11   33833   น.ส.นันทธิดา ปาสาจะ   คณิตศาสตร กับชีวิตประจำวัน (ครูนวลใจ พันธุวาสิฏฐ)

  12   33834   น.ส.เบญธิทรา ศิริเลิศ   คณิตศาสตร กับชีวิตประจำวัน (ครูนวลใจ พันธุวาสิฏฐ)

  13   33837   น.ส.ปวีณธิดา ซุนขวาน   คณิตศาสตร กับชีวิตประจำวัน (ครูนวลใจ พันธุวาสิฏฐ)

  14   33838   น.ส.ปวีณา คงสัตย   คอมพิวเตอร (ครูสุทธิยา รัตนคุณศาสน)

  15   33840   น.ส.ปานตะวัน มัชปาโต   คณิตศาสตร กับชีวิตประจำวัน (ครูนวลใจ พันธุวาสิฏฐ)

  16   33850   น.ส.อลิสา พันชาด   คณิตศาสตร กับชีวิตประจำวัน (ครูนวลใจ พันธุวาสิฏฐ)

  17   33874   นายสมชาย โดเคน   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  18   33900   น.ส.อริสรา รังมาตย   เพศศึกษาสำหรับวัยรุน (ครูจิตติพร ประทุมมาศ)

  19   33901   น.ส.อารยา วิเศษศรี   เพศศึกษาสำหรับวัยรุน (ครูจิตติพร ประทุมมาศ)

  20   33903   นายเกรียงสิทธิ์ วันจงคำ   เพศศึกษาสำหรับวัยรุน (ครูจิตติพร ประทุมมาศ)

  21   33904   นายเฉลิมชัย ปาสาบุตร   เพศศึกษาสำหรับวัยรุน (ครูจิตติพร ประทุมมาศ)

  22   33913   นายธีรพัทร ปะวันเตา   จัดสวนถาดสวนแกว (ครูปยะนุช พิกุลสวัสดิ์)

  23   33947   น.ส.ศศิธร ดอนละภา   เพศศึกษาสำหรับวัยรุน (ครูจิตติพร ประทุมมาศ)

  24   33985   นายอัษฎาวุธ บุญเลี้ยง   เพศศึกษาสำหรับวัยรุน (ครูจิตติพร ประทุมมาศ)

  25   36006   นายจักรพงศ ปาสานำ   รักษสิ่งแวดลอม (ครูจำปา สืบสุนทร)

  26   36007   นายญาณวัฒน ทับภูมี   เพศศึกษาสำหรับวัยรุน (ครูจิตติพร ประทุมมาศ)

  27   36008   นายธนวัฒน ศรีโยธา   รักษสิ่งแวดลอม (ครูจำปา สืบสุนทร)

  28   36009   นายธีรภัทร ประเสริฐแกว   เพศศึกษาสำหรับวัยรุน (ครูจิตติพร ประทุมมาศ)

  29   36010   นายปญญาวุฒิ อุดคำเที่ยง   วอลเลยบอล (ครูวราภรณ จันทสมบัติ)

  30   36011   นายภานุวัฒน บุญชาญ   นาฏศิลป (ครูศันสนีย ลีลาสกุลภักดิ์)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   36012   นายอนุสิทธิ์ เปาทัน   เพศศึกษาสำหรับวัยรุน (ครูจิตติพร ประทุมมาศ)

  32   36013   น.ส.เบญจวรรณ ปะนันโต   จัดสวนถาดสวนแกว (ครูปยะนุช พิกุลสวัสดิ์)

  33   36014   น.ส.ปภัสสร เอี่ยมสอาด   จัดสวนถาดสวนแกว (ครูปยะนุช พิกุลสวัสดิ์)

  34   36015   น.ส.ปาริฉัตร ปกการะนัง   เพศศึกษาสำหรับวัยรุน (ครูจิตติพร ประทุมมาศ)

  35   36016   น.ส.ปยมาลย สมาลีย   เพศศึกษาสำหรับวัยรุน (ครูจิตติพร ประทุมมาศ)

  36   36017   น.ส.ภัณฑิรา ปะทิเก   ฟุตซอลหญิง (ครูพิชัย สำราญสุข)

  37   36018   น.ส.รัตนากร จันสนิท   คอมพิวเตอร (ครูสุทธิยา รัตนคุณศาสน)

  38   36019   น.ส.เสาวภา ชัยลิ้นฟา   เพศศึกษาสำหรับวัยรุน (ครูจิตติพร ประทุมมาศ)

  39   33910   นายธนเดช วิทยาเดชาภัทร   ยังไมเลือกชุมนุม

  40   33911   นายธนโชค บุญละคร   ยังไมเลือกชุมนุม

  41   33933   นายิอรรถวิทย นาราษฎร   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/12

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   33590   น.ส.ปาริฉัตร ชุบสุวรรณ   ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน (ครูจรรญาลักษณ สาตื่อ)

  2   33649   น.ส.สุวิตรา สีชนะ   ภาษาไทย (ครูวิชิต เสนาราช)

  3   33737   น.ส.ปยพร สมภูมิ   พินิจภาษา (ครูนาถชนก ภูมั่ง)

  4   33762   นายภัทรพร นุพัฒน   รักษสิ่งแวดลอม (ครูจำปา สืบสุนทร)

  5   33792   น.ส.รัตนาภรณ มูลตน   ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน (ครูจรรญาลักษณ สาตื่อ)

  6   33805   นายจิรายุวัฒน กางโหลน   รักษสิ่งแวดลอม (ครูจำปา สืบสุนทร)

  7   33808   นายฐิติพงศ ปองไป   รักษสิ่งแวดลอม (ครูจำปา สืบสุนทร)

  8   33811   นายนวพล สิงหคำ   รักษสิ่งแวดลอม (ครูจำปา สืบสุนทร)

  9   33817   นายวสุกฤต ประจุดทะศรี   ประชาสัมพันธ (ครูประเพียร ลดาวัลย)

  10   33841   น.ส.พรพิมล ธรรมษา   ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน (ครูจรรญาลักษณ สาตื่อ)

  11   33857   นายชญานนท แนวกำพล   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  12   33876   น.ส.กัลยาณี แสงโทโพธิ์   ภาษาไทย (ครูวิชิต เสนาราช)

  13   33884   น.ส.ปทิตตา แสนสิน   การสรางอาชีพ (ครูประไพพรรณ โชติธนารัชกกุล)

  14   33885   น.ส.ประดับเดือน ทาหาร   ภาษาไทย (ครูวิชิต เสนาราช)

  15   33896   น.ส.สุชานันท ชัยปราบ   การสรางอาชีพ (ครูประไพพรรณ โชติธนารัชกกุล)

  16   33932   นายอมรเทพ ซองเหล็กนอก   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  17   33945   น.ส.ภููษิตา สีหาบุดโต   คอมพิวเตอร (ครูสุทธิยา รัตนคุณศาสน)

  18   33946   น.ส.วราภรณ อินธิพัน   คอมพิวเตอร (ครูสุทธิยา รัตนคุณศาสน)

  19   33950   น.ส.อัจฉรา ปองไป   พินิจภาษา (ครูนาถชนก ภูมั่ง)

  20   33996   น.ส.วลาลี ประวรรณภา   นาฏศิลป (ครูศันสนีย ลีลาสกุลภักดิ์)

  21   36020   น.ส.อัจฉริญาทร ปททุม   ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน (ครูจรรญาลักษณ สาตื่อ)

  22   36021   นายธนพงษ มวงแกว   คอมพิวเตอร (ครูสุทธิยา รัตนคุณศาสน)

  23   36022   นายพิชิต ศิริพัลลภ   รักษสิ่งแวดลอม (ครูจำปา สืบสุนทร)

  24   36023   นายพีรพัฒน นอยศรี   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  25   36024   นายภูมิพัฒน ประสานตรี   รักษสิ่งแวดลอม (ครูจำปา สืบสุนทร)

  26   36025   นายภูวดล ผลผาด   รักษสิ่งแวดลอม (ครูจำปา สืบสุนทร)

  27   36026   น.ส.กมลลักษณ โคตรบรรเทา   คอมพิวเตอร (ครูสุทธิยา รัตนคุณศาสน)

  28   36027   น.ส.กัญญารัตน สัตะโส   คอมพิวเตอร (ครูสุทธิยา รัตนคุณศาสน)

  29   36028   น.ส.ฉวีวรรณ วงไว   ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน (ครูจรรญาลักษณ สาตื่อ)

  30   36029   น.ส.ชฎาพร พันชมภู   ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน (ครูจรรญาลักษณ สาตื่อ)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/12

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   36030   น.ส.นิภารัตน ปาปะไพ   พินิจภาษา (ครูนาถชนก ภูมั่ง)

  32   36031   น.ส.สุพัตรา สังทองหาว   การสรางอาชีพ (ครูประไพพรรณ โชติธนารัชกกุล)

  33   36032   น.ส.สุภาพร ศรีปดถา   คอมพิวเตอร (ครูสุทธิยา รัตนคุณศาสน)

  34   36033   น.ส.เสาวลักษณ ภูสังข   พินิจภาษา (ครูนาถชนก ภูมั่ง)

  35   36034   น.ส.อมราวดี ปดถามา   ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน (ครูจรรญาลักษณ สาตื่อ)

  36   36040   น.ส.ธิดาวัลย ใชยแสง   ภาษาไทย (ครูวิชิต เสนาราช)

  37   33825   น.ส.กัญจนชญา คลังดงเค็ง   ยังไมเลือกชุมนุม

  38   33830   น.ส.ทิตยา วงคปุย   ยังไมเลือกชุมนุม

  39   33930   นายสหรัฐ ศรีวัชรกุล   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/13

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   33508   นายตะวันฉาย จันบัวลา   หมากรุก (ครูเลิศพิภพ แสนวัง)

  2   33569   นายอานุภาพ ปะกิคะเนย   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  3   33619   นายอัครพล ฉัตรศรี   การสรางอาชีพ (ครูประไพพรรณ โชติธนารัชกกุล)

  4   33636   น.ส.ปวิตรา พรมปอง   นาฏศิลป (ครูศันสนีย ลีลาสกุลภักดิ์)

  5   33702   นายกชกิจจพัฒน พัตภักดิ์   คอมพิวเตอร (ครูสุทธิยา รัตนคุณศาสน)

  6   33735   น.ส.เบณทิวา มะปะเข   การสรางอาชีพ (ครูประไพพรรณ โชติธนารัชกกุล)

  7   33748   น.ส.อภิญญา ภูแกว   การสรางอาชีพ (ครูประไพพรรณ โชติธนารัชกกุล)

  8   33854   นายกิตติพงษ วงภูธร   ศิลปะปองกันตัว (ครูวิฑูรย บาพิมาย)

  9   33877   น.ส.กาญจนาพร ทอนแกว   ศิลปะปองกันตัว (ครูวิฑูรย บาพิมาย)

  10   33882   น.ส.นันทการณ มุงแฝงกลาง   การสรางอาชีพ (ครูประไพพรรณ โชติธนารัชกกุล)

  11   33906   นายชวิศ แกวสังข   ศิลปะปองกันตัว (ครูวิฑูรย บาพิมาย)

  12   33944   น.ส.ภาวิดา ปกกะมานัง   ศิลปะปองกันตัว (ครูวิฑูรย บาพิมาย)

  13   33987   น.ส.ฉัตรพร สีแวงเขตร   นาฏศิลป (ครูศันสนีย ลีลาสกุลภักดิ์)

  14   33990   น.ส.บุษยมาศ นนทะดี   การสรางอาชีพ (ครูประไพพรรณ โชติธนารัชกกุล)

  15   33992   น.ส.เปรมกมล ปาปะขา   นาฏศิลป (ครูศันสนีย ลีลาสกุลภักดิ์)

  16   34000   น.ส.สุดธิดา ปกกะสาตัง   ศิลปะปองกันตัว (ครูวิฑูรย บาพิมาย)

  17   34001   น.ส.อริศลา มะหะรัมย   นาฏศิลป (ครูศันสนีย ลีลาสกุลภักดิ์)

  18   34741   น.ส.ชัญญานุช ปะวันเต   การสรางอาชีพ (ครูประไพพรรณ โชติธนารัชกกุล)

  19   34742   นายณภัทร เฉลิมพงษ   ศิลปะปองกันตัว (ครูวิฑูรย บาพิมาย)

  20   34757   น.ส.จิณณรัตน พัฒอำพันธ   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  21   36035   นายนิสิต ปดตานัง   คอมพิวเตอร (ครูสุทธิยา รัตนคุณศาสน)

  22   36037   น.ส.เกตนสิรี บุพตา   ศิลปะปองกันตัว (ครูวิฑูรย บาพิมาย)

  23   36038   น.ส.จิรนันท น้ำทิพย   ศิลปะปองกันตัว (ครูวิฑูรย บาพิมาย)

  24   33311   นายนครินทร ปะนัดโส   ยังไมเลือกชุมนุม

  25   33782   น.ส.ชาลิสา ปะมังคะสัง   ยังไมเลือกชุมนุม

  26   33807   นายชาคริต กางโสภา   ยังไมเลือกชุมนุม

  27   33860   นายตอตระกูล ชินชาด   ยังไมเลือกชุมนุม

  28   33861   นายทิวากร อุทัยแพน   ยังไมเลือกชุมนุม

  29   33862   นายธนวัฒน ปาระจูม   ยังไมเลือกชุมนุม

  30   33963   นายนิติรัฐ ชุมมุง   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/13

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   33965   นายปรเมศร ปอมปาปง   ยังไมเลือกชุมนุม

  32   33974   นายวชิรากร ปะกินังเต   ยังไมเลือกชุมนุม

  33   33991   น.ส.ปวริศา ลือไธสง   ยังไมเลือกชุมนุม

  34   36036   นายปรเมศวร บัวบุญ   ยังไมเลือกชุมนุม

  35   36039   น.ส.ชลิตา เสตะสิทธิ์   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   33436   นายธนภัทร เตชะนอก   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/2) (ครูเยี่ยม ไปนา)

  2   33440   นายพงศพล นิสยันตท   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/2) (ครูเยี่ยม ไปนา)

  3   33447   นายรัตนชัย พิมสิน   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/2) (ครูเยี่ยม ไปนา)

  4   33451   น.ส.จิรัตติยา บาริศรี   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/2) (ครูเยี่ยม ไปนา)

  5   33453   น.ส.ชนิดา เกิดเกตุ   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/2) (ครูเยี่ยม ไปนา)

  6   33455   น.ส.ปวีณสุดา ปะสังติโย   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/2) (ครูเยี่ยม ไปนา)

  7   33463   น.ส.ศศิประภา ประจวบสุข   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/2) (ครูเยี่ยม ไปนา)

  8   33467   นายกองเกียรติ โคชวย   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/2) (ครูเยี่ยม ไปนา)

  9   33468   นายชัชฤทธิ์ ทองพูล   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/2) (ครูเยี่ยม ไปนา)

  10   33474   นายวสุพล สนามพรม   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/2) (ครูเยี่ยม ไปนา)

  11   33475   นายสกลพัฒน โคตรโสภา   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/2) (ครูเยี่ยม ไปนา)

  12   33476   นายสุพีรภัทร ศรีบุญเรือง   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/2) (ครูเยี่ยม ไปนา)

  13   33478   นายอัสนี ปทุมขำ   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/2) (ครูเยี่ยม ไปนา)

  14   33480   น.ส.กมลชนก ทิพศรีราช   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/2) (ครูเยี่ยม ไปนา)

  15   33497   น.ส.รมิตา ชลเดช   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/2) (ครูเยี่ยม ไปนา)

  16   33498   น.ส.ศิริญา โพธิ์พยัคฆ   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/2) (ครูเยี่ยม ไปนา)

  17   33500   น.ส.สุภิสรัตน ธรรมโส   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/2) (ครูเยี่ยม ไปนา)

  18   33501   น.ส.อภิญญา สีวันทา   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/2) (ครูเยี่ยม ไปนา)

  19   33502   นายกรกฎ ปอมยายับ   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/2) (ครูเยี่ยม ไปนา)

  20   33504   นายเกียรติกอง โคชวย   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/2) (ครูเยี่ยม ไปนา)

  21   33514   นายสรวิศ ปาปะไมล   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/2) (ครูเยี่ยม ไปนา)

  22   33518   น.ส.กัญญารัตน ยายอ   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/2) (ครูเยี่ยม ไปนา)

  23   33522   น.ส.ชนาภา คุรุทานัง   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/2) (ครูเยี่ยม ไปนา)

  24   33526   น.ส.ณัฐธิดา สุขากาศ   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/2) (ครูเยี่ยม ไปนา)

  25   33532   น.ส.ปภาวรินทร จันทะโลก   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/2) (ครูเยี่ยม ไปนา)

  26   33570   น.ส.กนกอร มาตรสอน   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/2) (ครูเยี่ยม ไปนา)

  27   33585   น.ส.นพวรรณ การคา   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/2) (ครูเยี่ยม ไปนา)

  28   33597   น.ส.หนูวัน กระทุมขันธ   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/2) (ครูเยี่ยม ไปนา)

  29   33643   น.ส.ศุจิกา แกวมุลตรี   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/2) (ครูเยี่ยม ไปนา)

  30   33672   น.ส.ชนัสถนันท ศรีออนลา   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/2) (ครูเยี่ยม ไปนา)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   33691   น.ส.มธุรส สอนนอก   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/2) (ครูเยี่ยม ไปนา)

  32   33695   น.ส.วลิตา โคหาจักร   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/2) (ครูเยี่ยม ไปนา)

  33   34740   นายนันทกร ศรีนอย   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/2) (ครูเยี่ยม ไปนา)

  34   36044   น.ส.มุทิตา อุประ   ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ม.4/2) (ครูเยี่ยม ไปนา)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   33434   นายเกริกพล นามภักดิ์   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  2   33439   นายนิติภูมิ พวงจำป   การพยาบาลเบื้องตน (ครูจารุภา มะธุเสน)

  3   33443   นายพิษณุวัชร หงสวิไล   การพยาบาลเบื้องตน (ครูจารุภา มะธุเสน)

  4   33459   น.ส.พินยดา ทิพพิชัย   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  5   33465   น.ส.สุพิชฌา แกวธานี   พืชสมุนไพร (ครูอัมวิกา ทวยจันทร)

  6   33507   นายชัชดนัย ศรีตระการ   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  7   33509   นายธนพัฒน สีบุญ   หมากรุก (ครูเลิศพิภพ แสนวัง)

  8   33510   นายธนภัทร จำปาโอก   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  9   33511   นายภูตะวัน โยธะมาตย   วรรณคดีมีชีวิต (ครูวรวิทย มีลี)

  10   33515   นายอดิรัณณ ศรีชาดา   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  11   33517   น.ส.กลัชนันท สีหาบุญมาก   เอแม็ท (ครูเมตตา ติดวงษา)

  12   33524   น.ส.ฐานิดา ศิริจำปากุล   วรรณคดีมีชีวิต (ครูวรวิทย มีลี)

  13   33525   น.ส.ณัฐธิดา สาระพิน   คอมพิวเตอร (ครูสุทธิยา รัตนคุณศาสน)

  14   33529   น.ส.ณัฐวิภา เกตะลาด   วรรณคดีมีชีวิต (ครูวรวิทย มีลี)

  15   33537   น.ส.พรรณรายณ ผองศรีงาม   ภาษาจีน (ครูธันทิวา คำศิริ)

  16   33540   น.ส.เพียงขวัญขาว โยทัยเที่ยง   คอมพิวเตอร (ครูสุทธิยา รัตนคุณศาสน)

  17   33542   น.ส.ภิชญาภา จันทรพรม   วรรณคดีมีชีวิต (ครูวรวิทย มีลี)

  18   33543   น.ส.เภตรา โบรด   IELTS (ครูอฤชร ปทุมพร)

  19   33544   น.ส.รุจิรา คุณหงส   เอแม็ท (ครูเมตตา ติดวงษา)

  20   33546   น.ส.วริศรา พิมยาง   วรรณคดีมีชีวิต (ครูวรวิทย มีลี)

  21   33549   น.ส.สุชาวดี จงจิตต   เอแม็ท (ครูเมตตา ติดวงษา)

  22   33560   นายพรชัย ไมตรีจิตเกื้อกูล   การพยาบาลเบื้องตน (ครูจารุภา มะธุเสน)

  23   33582   น.ส.ทิพยสุดา มูลวัต   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  24   33583   น.ส.ทิพศิริ ทิพศรีราช   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  25   33586   น.ส.นริศรา ดงประการ   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  26   33595   น.ส.ศศิกานต สารขันธ   วรรณคดีมีชีวิต (ครูวรวิทย มีลี)

  27   33615   นายวุฒิพงษ สิริภักดิ์   พินิจภาษา (ครูนาถชนก ภูมั่ง)

  28   33623   น.ส.กัลยา ปาปะกา   รักษสิ่งแวดลอม (ครูจำปา สืบสุนทร)

  29   33638   น.ส.เปรมกมล บูราณศรี   นักเขียนออนไลนขาย Ebook (ครูสันติ อุดคำ)

  30   33651   น.ส.อรัชญา นครศรี   จัดสวนถาดสวนแกว (ครูปยะนุช พิกุลสวัสดิ์)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   33658   นายธนวัฒน ดียิ่ง   ประวัติศาสตร101 (ครูปรียานุช จำละคร)

  32   33688   น.ส.พรนภัส ราชแกว   ซูโดกุ (ครูจารียภัค เรืองสมบัติ)

  33   33717   นายมามูน ราหมัน   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  34   33724   น.ส.กัลยารัตน จันดีกระยอม   จัดสวนถาดสวนแกว (ครูปยะนุช พิกุลสวัสดิ์)

  35   33744   น.ส.วราภรณ เกตุมาตย   เวียดนามพาเพลิน (ครูวิวารี แสงงาม)

  36   33761   นายปุณยวีร สวาศรี   IELTS (ครูอฤชร ปทุมพร)

  37   35948   นายจักรพงษ หาญสุโพธิ์   ประวัติศาสตร101 (ครูปรียานุช จำละคร)

  38   35949   น.ส.นันทนภัส อารยสมโพธิ์   จัดสวนถาดสวนแกว (ครูปยะนุช พิกุลสวัสดิ์)

  39   35950   น.ส.พรพรรณ ศรีวรรณะ   จัดสวนถาดสวนแกว (ครูปยะนุช พิกุลสวัสดิ์)

  40   33513   นายศุภณัฐ โยวะ   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   33448   นายวิชญภาส แปลงมาลย   มารยาทไทยม.ปลาย (ครูลัดดา แสงโทโพ)

  2   33460   น.ส.แพรวพรรณ ปะวะขัง   แนะแนวใหคำปรึกษา (ครูวัชรี ชารีชื่น)

  3   33462   น.ส.วรินญา คำมุก   แนะแนวใหคำปรึกษา (ครูวัชรี ชารีชื่น)

  4   33482   น.ส.กมลชนก ยางจันทร   วรรณคดีมีชีวิต (ครูวรวิทย มีลี)

  5   33495   น.ส.ปวีณธิดา นาคมี   แนะแนวใหคำปรึกษา (ครูวัชรี ชารีชื่น)

  6   33503   นายกองเกียรติ สุมมาตย   Crossword Club (ครูมนูญ มูลบุญ)

  7   33521   น.ส.ฉัตรติยา อาปดชิง   พินิจภาษา (ครูนาถชนก ภูมั่ง)

  8   33533   น.ส.ประกายมาศ ธิตาแสง   สังคม ม.ปลาย (ครูปทมา ปนะทาใน)

  9   33534   น.ส.ประวีณา บุญกันหา   แนะแนวใหคำปรึกษา (ครูวัชรี ชารีชื่น)

  10   33535   น.ส.ปยวรรณ ทาทิพย   คอมพิวเตอร (ครูสุทธิยา รัตนคุณศาสน)

  11   33536   น.ส.ปุณฑริกา อันทรินทร   แนะแนวใหคำปรึกษา (ครูวัชรี ชารีชื่น)

  12   33538   น.ส.พฤกษา ชาวไพร   ภาษาจีน (ครูธันทิวา คำศิริ)

  13   33545   น.ส.วริศรา แกวกุม   สังคม ม.ปลาย (ครูปทมา ปนะทาใน)

  14   33558   นายปราชญพลาญชัย ศรีรินทร   ศิลปะปองกันตัว (ครูวิฑูรย บาพิมาย)

  15   33561   นายพิชิตชัย สืบสุนทร   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  16   33564   นายศิวัช ดงอุทิศ   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  17   33576   น.ส.ฉัตรชญา ทิพฤาตรี   การพยาบาลเบื้องตน (ครูจารุภา มะธุเสน)

  18   33579   น.ส.ชุติมา มุงปุก   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  19   33584   น.ส.ธีรดา อาวะรีน   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  20   33593   น.ส.ภัทรานี สิมชาติ   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  21   33594   น.ส.วรินยา ปาปะไม   วรรณคดีมีชีวิต (ครูวรวิทย มีลี)

  22   33599   น.ส.อัญชลี บุญสิทธิ์   วรรณคดีมีชีวิต (ครูวรวิทย มีลี)

  23   33601   น.ส.เอริกะ มาทสึอุระ   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  24   33604   นายทวีทรัพย ชวยไชยศรี   การสรางอาชีพ (ครูประไพพรรณ โชติธนารัชกกุล)

  25   33606   นายธนาธิป ศิริสำราญ   การพยาบาลเบื้องตน (ครูจารุภา มะธุเสน)

  26   33609   นายบุริศร อินทะรักษ   Crossword Club (ครูมนูญ มูลบุญ)

  27   33621   น.ส.กนกวรรณ ปะนันโต   คิดเลขเร็ว (ครูภคมน ภูมิชูชิต)

  28   33642   น.ส.วริศรา รินกระโทก   การพยาบาลเบื้องตน (ครูจารุภา มะธุเสน)

  29   33646   น.ส.สุธิดา ปาปะโข   คิดเลขเร็ว (ครูภคมน ภูมิชูชิต)

  30   33655   นายเจตนสฤษฎิ์ แกวแผว   มารยาทไทยม.ปลาย (ครูลัดดา แสงโทโพ)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   33661   นายภูธเนศ พวงศรี   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  32   33671   น.ส.จีระนันท อตเนย   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  33   33718   นายวงศกร ปาปะทา   วอลเลยบอล (ครูวราภรณ จันทสมบัติ)

  34   33742   น.ส.มนัสชนก แสงเนตร   การพยาบาลเบื้องตน (ครูจารุภา มะธุเสน)

  35   33745   น.ส.สิรีธร จันทิชัย   เวียดนามพาเพลิน (ครูวิวารี แสงงาม)

  36   33867   นายพัชราพร ศรีกลับ   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  37   35951   นายชาญวิทย ยางเครือ   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  38   35952   น.ส.ปยฉัตร อันทรินทร   นักเขียนออนไลนขาย Ebook (ครูสันติ อุดคำ)

  39   35953   น.ส.พรรธนชญมน ปดสาเย   นักเขียนออนไลนขาย Ebook (ครูสันติ อุดคำ)

  40   35954   น.ส.พัณณิตา กลางบัว   Crossword Club (ครูมนูญ มูลบุญ)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/5

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   33435   นายเกียรติศักดิ์ ชัยเฉลิม   กีตารสากล (ครูวิชรัตน ยะสานติทิพย)

  2   33446   นายภัทรพันธ เพิ่งจันดา   กีตารสากล (ครูวิชรัตน ยะสานติทิพย)

  3   33452   น.ส.จุฑามณี คำดำ   วรรณคดีมีชีวิต (ครูวรวิทย มีลี)

  4   33505   นายจักรรินทร ปะลาด   ภาษาจีน (ครูธันทิวา คำศิริ)

  5   33506   นายเจษฎาภรณ สอนจันทร   การสรางอาชีพ (ครูประไพพรรณ โชติธนารัชกกุล)

  6   33520   น.ส.จิราพร ออนมิ่ง   ภาษาจีน (ครูธันทิวา คำศิริ)

  7   33523   น.ส.ชอผกามาศ รุงเรือง   เวียดนามพาเพลิน (ครูวิวารี แสงงาม)

  8   33527   น.ส.ดาววิกา ศรีกระทุม   เวียดนามพาเพลิน (ครูวิวารี แสงงาม)

  9   33554   นายชนิตนันทน บุตคาม   การสรางอาชีพ (ครูประไพพรรณ โชติธนารัชกกุล)

  10   33559   นายปวริศ สุภนัก   ขับรองประสานเสียง (ครูสราวุธ สระมูล)

  11   33562   นายมัชพล ชะชำ   เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ครูประภาศรี ทิพยพิลา)

  12   33563   นายวงศกร หิตายะโส   การสรางอาชีพ (ครูประไพพรรณ โชติธนารัชกกุล)

  13   33580   น.ส.ณัฐธิดา ชนะชัย   เวียดนามพาเพลิน (ครูวิวารี แสงงาม)

  14   33587   น.ส.นวรัตน งามแสง   ภาษาจีน (ครูธันทิวา คำศิริ)

  15   33588   น.ส.นิธิพร ชัยลิ้นฟา   เวียดนามพาเพลิน (ครูวิวารี แสงงาม)

  16   33589   น.ส.ปรวี บะคะ   การพยาบาลเบื้องตน (ครูจารุภา มะธุเสน)

  17   33591   น.ส.พัชราภรณ สระตังหมอง   วอลเลยบอล (ครูวราภรณ จันทสมบัติ)

  18   33624   น.ส.จันทิมา หวายพิมาย   วรรณคดีมีชีวิต (ครูวรวิทย มีลี)

  19   33629   น.ส.ดลพร จันโทสุทธิ์   วรรณคดีมีชีวิต (ครูวรวิทย มีลี)

  20   33637   น.ส.ปญชิตา ยางเครือ   วรรณคดีมีชีวิต (ครูวรวิทย มีลี)

  21   33644   น.ส.สิรินยาพร โยอาศรี   ฟุตซอลหญิง (ครูพิชัย สำราญสุข)

  22   33663   นายสกลพัฒน ศรีสุข   ระบบไฟฟาในครัวเรือน (ครูวีระพล ประทัด)

  23   33668   น.ส.กฤษณา นอยศรี   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  24   33674   น.ส.ชลธิชา แกวธานี   ภาษาจีน (ครูธันทิวา คำศิริ)

  25   33679   น.ส.ดวงใจ ปดทุม   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  26   33687   น.ส.ปริยา บัวรัตน   ภาษาจีน (ครูธันทิวา คำศิริ)

  27   33696   น.ส.วิภาดา เหลาสนิท   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  28   33705   นายจักรินทร ประกิระโส   กีตารสากล (ครูวิชรัตน ยะสานติทิพย)

  29   33727   น.ส.ชนชนก ปุจฉาธรรม   เวียดนามพาเพลิน (ครูวิวารี แสงงาม)

  30   33788   น.ส.พิริยะดา ทะลุจิตร   เวียดนามพาเพลิน (ครูวิวารี แสงงาม)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/5

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   33796   น.ส.ศศิกานต สุคันธาพฤกษ   เวียดนามพาเพลิน (ครูวิวารี แสงงาม)

  32   33986   น.ส.กรวี สุรินทรา   นาฏศิลป (ครูศันสนีย ลีลาสกุลภักดิ์)

  33   35955   นายธนา ปองขวาเลา   แนะแนวใหคำปรึกษา (ครูวัชรี ชารีชื่น)

  34   35957   น.ส.ปยมินทร ปญจะสันต   เวียดนามพาเพลิน (ครูวิวารี แสงงาม)

  35   35958   น.ส.ลลิตา กำจร   ภาษาไทย (ครูประภาพร แกวจันดา)

  36   35959   น.ส.วาสนา จัตตุจันทร   เวียดนามพาเพลิน (ครูวิวารี แสงงาม)

  37   35960   น.ส.ศศิวิมล สิงหาราโท   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  38   35961   น.ส.สาวิตรี อรรคฮาดศรี   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  39   33333   นายชัยยศ จระเทศ   ยังไมเลือกชุมนุม

  40   33565   นายเสกสันต สขสนิท   ยังไมเลือกชุมนุม

  41   35956   นายธรรมสรณ ปริมาณ   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/6

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   33530   น.ส.นิตยา ประมังคะตา   ภาษาจีน (ครูธันทิวา คำศิริ)

  2   33531   น.ส.นิภาพร ปาปะสา   แนะแนวใหคำปรึกษา (ครูวัชรี ชารีชื่น)

  3   33547   น.ส.ศศิธร สมีแจง   ภาษาจีน (ครูธันทิวา คำศิริ)

  4   33552   นายจิรวัตน ปะนะสุจะ   งานประดิษฐหรรษา (ครูอภิรดา กองบุตร)

  5   33555   นายชัยมงคล วังสาร   คอมพิวเตอร (ครูสุทธิยา รัตนคุณศาสน)

  6   33575   น.ส.จินตนา ปทุมเพ็ชร   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  7   33608   นายนพัตธร วงศภูธร   คอมพิวเตอร (ครูสุทธิยา รัตนคุณศาสน)

  8   33620   น.ส.กชพรรณ ชมสันเทียะ   การสรางอาชีพ (ครูประไพพรรณ โชติธนารัชกกุล)

  9   33622   น.ส.กัลยกร กระจายศรี   พินิจภาษา (ครูนาถชนก ภูมั่ง)

  10   33626   น.ส.ชนิสรา นนทะ   พินิจภาษา (ครูนาถชนก ภูมั่ง)

  11   33640   น.ส.ภัคจิรา จันทิชัย   การสรางอาชีพ (ครูประไพพรรณ โชติธนารัชกกุล)

  12   33645   น.ส.สุทราศิณี มวงทำ   พินิจภาษา (ครูนาถชนก ภูมั่ง)

  13   33650   น.ส.หทัยทิพย สมภักดี   การพยาบาลเบื้องตน (ครูจารุภา มะธุเสน)

  14   33677   น.ส.ณัฐวดี แคนสี   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  15   33681   น.ส.ทิฆัมพร แคนมี   ศิลปะปองกันตัว (ครูวิฑูรย บาพิมาย)

  16   33697   น.ส.สาวิตรี ใหปะโท   ระบบไฟฟาในครัวเรือน (ครูวีระพล ประทัด)

  17   33706   นายจิรัฐติกาล กรไชยา   นักฟสิกสรุนเยาว (ครูธนัช ภูมิชูชิต)

  18   33719   นายสิทธิชัย อุปมัย   งานประดิษฐหรรษา (ครูอภิรดา กองบุตร)

  19   33725   น.ส.จันทิมา ประมาคะมา   การสรางอาชีพ (ครูประไพพรรณ โชติธนารัชกกุล)

  20   33734   น.ส.เนตรชนก แกววัง   การสรางอาชีพ (ครูประไพพรรณ โชติธนารัชกกุล)

  21   33755   นายณัฐพัชร ปะกำแหง   เวียดนามพาเพลิน (ครูวิวารี แสงงาม)

  22   33768   นายศตวรรษ พลพิทักษ   งานประดิษฐหรรษา (ครูอภิรดา กองบุตร)

  23   33776   น.ส.ขวัญนภา คุณโน   คอมพิวเตอร (ครูสุทธิยา รัตนคุณศาสน)

  24   33779   น.ส.ชฏาพร ทองจันทร   เวียดนามพาเพลิน (ครูวิวารี แสงงาม)

  25   33780   น.ส.ชนิสรา อภัยศรี   เวียดนามพาเพลิน (ครูวิวารี แสงงาม)

  26   33786   น.ส.ตะวันฉาย สกุลจร   เพศศึกษาสำหรับวัยรุน (ครูจิตติพร ประทุมมาศ)

  27   33802   นายโกมิน คำหนู   เวียดนามพาเพลิน (ครูวิวารี แสงงาม)

  28   33809   นายณรงคกร มูลอุดม   เวียดนามพาเพลิน (ครูวิวารี แสงงาม)

  29   33823   นายสุวิทย มูลอำคา   ธนาคารน้ำใตดินระบบปด (ครูสมทรัพย จันทรแกว)

  30   33835   น.ส.ปภัสรา นอยกัญญา   คณิตศาสตร กับชีวิตประจำวัน (ครูนวลใจ พันธุวาสิฏฐ)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/6

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   33872   นายวุฒินัน นันทปต   ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน (ครูจรรญาลักษณ สาตื่อ)

  32   35392   น.ส.กนกรส พวงพิลา   แนะแนวใหคำปรึกษา (ครูวัชรี ชารีชื่น)

  33   35963   น.ส.วรรณรสา จุปะมัดตัง   นาฏศิลป (ครูศันสนีย ลีลาสกุลภักดิ์)

  34   35964   น.ส.สกาวเดือน ลวนดี   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  35   33449   นายอนุภัทร เสนาโนฤทธิ์   ยังไมเลือกชุมนุม

  36   33726   น.ส.เจียระนัย ทองดี   ยังไมเลือกชุมนุม

  37   33740   น.ส.พัชชา อำนวยโชติสกุล   ยังไมเลือกชุมนุม

  38   33826   น.ส.จันจิรา บุบผารัตน   ยังไมเลือกชุมนุม

  39   33905   นายชญานนท อุปะกัง   ยังไมเลือกชุมนุม

  40   35962   น.ส.กุลธิดา เนตชาติ   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/7

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   33450   น.ส.ขวัญชนก ชมภูนุช   ฟสิกส ฟ.ฟน (ครูเอมมิกา วัดพล)

  2   33548   น.ส.สมฤทัย อภัยศรี   ภาษาจีน (ครูธันทิวา คำศิริ)

  3   33550   น.ส.อาภัสรา สังครีต   คอมพิวเตอร (ครูสุทธิยา รัตนคุณศาสน)

  4   33553   นายชนะศึก ประจุดทะเนย   ศิลปะปองกันตัว (ครูวิฑูรย บาพิมาย)

  5   33573   น.ส.ขนิษฐา ภูอวด   Crossword Club (ครูมนูญ มูลบุญ)

  6   33574   น.ส.ขนิษฐา ราตรีนู   ฟสิกส ฟ.ฟน (ครูเอมมิกา วัดพล)

  7   33578   น.ส.ชุติมา คำมี   แนะแนวใหคำปรึกษา (ครูวัชรี ชารีชื่น)

  8   33596   น.ส.สุชานันท สุวรรณพันธ   Crossword Club (ครูมนูญ มูลบุญ)

  9   33600   น.ส.อาทิติยา สุปะโค   Crossword Club (ครูมนูญ มูลบุญ)

  10   33607   นายธัชชัย ปจจัยโคถา   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  11   33617   นายสรวิชญ ใจดี   คอมพิวเตอร (ครูสุทธิยา รัตนคุณศาสน)

  12   33625   น.ส.เจนจิรา จันโทสุทธิ์   การพยาบาลเบื้องตน (ครูจารุภา มะธุเสน)

  13   33634   น.ส.ประกายเพชร พลยุง   รักษสิ่งแวดลอม (ครูจำปา สืบสุนทร)

  14   33653   นายจาตุรพงศ อันทะวงษ   ระบบไฟฟาในครัวเรือน (ครูวีระพล ประทัด)

  15   33700   น.ส.สุภารัตน รอดสุโข   Crossword Club (ครูมนูญ มูลบุญ)

  16   33728   น.ส.ชลธิชา ทัดไทย   ฟสิกส ฟ.ฟน (ครูเอมมิกา วัดพล)

  17   33736   น.ส.ปาริศรากุล บุบผาลา   ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน (ครูจรรญาลักษณ สาตื่อ)

  18   33738   น.ส.พชรภร กองเพ็ง   ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน (ครูจรรญาลักษณ สาตื่อ)

  19   33739   น.ส.พรสุดา บุบผา   นักฟสิกสรุนเยาว (ครูธนัช ภูมิชูชิต)

  20   33746   น.ส.สุดารัตน รมเพ็ง   นักฟสิกสรุนเยาว (ครูธนัช ภูมิชูชิต)

  21   33757   นายธนเดช วาตรีบุญเรือง   Crossword Club (ครูมนูญ มูลบุญ)

  22   33784   น.ส.ณัฐวดี ภูดวงจิตร   ฟสิกส ฟ.ฟน (ครูเอมมิกา วัดพล)

  23   33829   น.ส.ณัฐสุดา เคนดี   การพยาบาลเบื้องตน (ครูจารุภา มะธุเสน)

  24   33843   น.ส.รัชฎาภรณ พิมชาด   การพยาบาลเบื้องตน (ครูจารุภา มะธุเสน)

  25   33845   น.ส.ศศินิภา แจมใส   การพยาบาลเบื้องตน (ครูจารุภา มะธุเสน)

  26   33894   น.ส.รังสินี ราชพันแสน   Crossword Club (ครูมนูญ มูลบุญ)

  27   35393   นายระพีพัฒน เอกศิริ   Crossword Club (ครูมนูญ มูลบุญ)

  28   35965   นายธนนชัย หมอกวงษ   ระบบไฟฟาในครัวเรือน (ครูวีระพล ประทัด)

  29   35966   นายปรมี งามสะพรั่ง   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  30   35968   นายภูวเดช เล็กอรินทร   เวียดนามพาเพลิน (ครูวิวารี แสงงาม)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/7

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   35969   น.ส.ธัญญรัตน ยอดสะเทิน   คอมพิวเตอร (ครูสุทธิยา รัตนคุณศาสน)

  32   35970   น.ส.นันทชพร โทสันเทียะ   ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน (ครูจรรญาลักษณ สาตื่อ)

  33   35971   น.ส.ปยมินทร พลแสน   นาฏศิลป (ครูศันสนีย ลีลาสกุลภักดิ์)

  34   35972   น.ส.ปยะธิดา สืบสุนทร   แนะแนวใหคำปรึกษา (ครูวัชรี ชารีชื่น)

  35   35973   น.ส.พรชิตา พรมมา   คอมพิวเตอร (ครูสุทธิยา รัตนคุณศาสน)

  36   35974   น.ส.วรัญญา ปะนามะเท   ฟสิกส ฟ.ฟน (ครูเอมมิกา วัดพล)

  37   33445   นายภทรธร ปาสารักษ   ยังไมเลือกชุมนุม

  38   33690   น.ส.พัชราภา บุญศรี   ยังไมเลือกชุมนุม

  39   33919   นายปริวัฒน ปะวะเสนะ   ยังไมเลือกชุมนุม

  40   35967   นายภูเบศ ชลจิรโรจ   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/8

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   33528   น.ส.ทักษอร พาลเหนือ   เสริมสวยเบื้องตน (ครูพูนศักดิ์ อารพล)

  2   33572   น.ส.กิติยากร ปะโสทานัง   แนะแนวใหคำปรึกษา (ครูวัชรี ชารีชื่น)

  3   33611   นายพลากร มีวิธี   คอมพิวเตอร (ครูสุทธิยา รัตนคุณศาสน)

  4   33630   น.ส.ธิติมา หลักคำพันธ   เสริมสวยเบื้องตน (ครูพูนศักดิ์ อารพล)

  5   33639   น.ส.พัลลรีพร ประกายศรี   รักษสิ่งแวดลอม (ครูจำปา สืบสุนทร)

  6   33656   นายณัฐพงศ ผาคำ   คอมพิวเตอร (ครูสุทธิยา รัตนคุณศาสน)

  7   33669   น.ส.เกวลิน คำทอง   นาฏศิลป (ครูศันสนีย ลีลาสกุลภักดิ์)

  8   33689   น.ส.พรสวรรค บุตรศรีภูมิ   รักษสิ่งแวดลอม (ครูจำปา สืบสุนทร)

  9   33692   น.ส.มนศิชา มาตจินดา   ภาษาจีน (ครูธันทิวา คำศิริ)

  10   33708   นายณัฐกร บุญสิทธิ์   Crossword Club (ครูมนูญ มูลบุญ)

  11   33710   นายธนดล สืบศรี   คอมพิวเตอร (ครูสุทธิยา รัตนคุณศาสน)

  12   33722   นายอัครชัย แคนราษฏร   คอมพิวเตอร (ครูสุทธิยา รัตนคุณศาสน)

  13   33729   น.ส.ชลธิชา ปะนัดตะเน   เสริมสวยเบื้องตน (ครูพูนศักดิ์ อารพล)

  14   33732   น.ส.นริศรา ชินเพ็ง   นักฟสิกสรุนเยาว (ครูธนัช ภูมิชูชิต)

  15   33750   น.ส.อรนลิน อาทิตยตั้ง   อนุรักษพลังงาน (ครูเพ็ญณภา ขันไสว)

  16   33766   นายระพีภัทร บุตรมะ   หมากรุก (ครูเลิศพิภพ แสนวัง)

  17   33767   นายวัชรินทร สืบสำราญ   นาฏศิลป (ครูศันสนีย ลีลาสกุลภักดิ์)

  18   33769   นายสหชาติ บุญรักษ   นาฏศิลป (ครูศันสนีย ลีลาสกุลภักดิ์)

  19   33778   น.ส.จุฑารัตน พึ่งศรี   คณิตศาสตร (ครูประวัติ หัตถสินธุ)

  20   33783   น.ส.ณัฐธิญา โพธิจักร   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  21   33794   น.ส.วนัสนันท ทองอ่ำ   แนะแนวใหคำปรึกษา (ครูวัชรี ชารีชื่น)

  22   33847   น.ส.สุภาภร สอนนา   เสริมสวยเบื้องตน (ครูพูนศักดิ์ อารพล)

  23   33856   นายเจษฏบดินทร จันทวิมล   คอมพิวเตอร (ครูสุทธิยา รัตนคุณศาสน)

  24   33918   นายปรเมษฐ เดชโคตร   Crossword Club (ครูมนูญ มูลบุญ)

  25   35975   นายพิพัฒน หลักคำพันธ   คอมพิวเตอร (ครูสุทธิยา รัตนคุณศาสน)

  26   35976   นายภานุวัฒน สาโสก   นักเขียนออนไลนขาย Ebook (ครูสันติ อุดคำ)

  27   35977   นายอภิวัฒน แพงกัญญา   อนุรักษพลังงาน (ครูเพ็ญณภา ขันไสว)

  28   35978   น.ส.กนกพร โนนหนองคู   เสริมสวยเบื้องตน (ครูพูนศักดิ์ อารพล)

  29   35979   น.ส.ทิพยนลิน หวังสุข   ภาษาจีน (ครูธันทิวา คำศิริ)

  30   35980   น.ส.ปยฉัตร เทียมทัด   ภาษาจีน (ครูธันทิวา คำศิริ)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/8

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   35981   น.ส.โยษิตา นาสอาน   คณิตศาสตร (ครูประวัติ หัตถสินธุ)

  32   35982   น.ส.รัฐนันท วังสพันธ   เพศศึกษาสำหรับวัยรุน (ครูจิตติพร ประทุมมาศ)

  33   35983   น.ส.สาวิตรี มวงพวง   ภาษาจีน (ครูธันทิวา คำศิริ)

  34   35985   น.ส.อริศรา วงศิลา   ภาษาจีน (ครูธันทิวา คำศิริ)

  35   33556   นายนรบดี โคตุธา   ยังไมเลือกชุมนุม

  36   33652   นายกรดนัย จันทศร   ยังไมเลือกชุมนุม

  37   33654   นายจิรวัฒน ประมูลจะนัง   ยังไมเลือกชุมนุม

  38   33657   นายทิวธวัช จันทะศร   ยังไมเลือกชุมนุม

  39   33664   นายสิรวิชญ โยธามาตย   ยังไมเลือกชุมนุม

  40   33753   นายกฤษวัตน ประวันจะ   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/9

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   33566   นายอภิสิทธิ์ พืชสิงห   คณิตหรรษา (ครูมนัสวี โนนหนองคู)

  2   33581   น.ส.ณัฐสุดา ปดไชโย   การสรางอาชีพ (ครูประไพพรรณ โชติธนารัชกกุล)

  3   33598   น.ส.อภิวรรณ โยอาศรี   การสรางอาชีพ (ครูประไพพรรณ โชติธนารัชกกุล)

  4   33610   นายปารเมศ ปาสานะตา   แนะแนวใหคำปรึกษา (ครูวัชรี ชารีชื่น)

  5   33633   น.ส.ปฏิญญา คณะศรี   แนะแนวใหคำปรึกษา (ครูวัชรี ชารีชื่น)

  6   33648   น.ส.สุมารินทร สมสวัสดิ์   เพศศึกษาสำหรับวัยรุน (ครูจิตติพร ประทุมมาศ)

  7   33694   น.ส.วรัญญา ปทุมานนท   จัดสวนถาดสวนแกว (ครูปยะนุช พิกุลสวัสดิ์)

  8   33704   นายจักรพงษ โยวะ   นักเขียนออนไลนขาย Ebook (ครูสันติ อุดคำ)

  9   33730   น.ส.ชลลดา ประกิระสา   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  10   33743   น.ส.วรัชประภา จันทรพินิจ   การสรางอาชีพ (ครูประไพพรรณ โชติธนารัชกกุล)

  11   33765   นายภูวดล ชูไทย   หมากรุก (ครูเลิศพิภพ แสนวัง)

  12   33771   น.ส.กรรณิการ โพธิ์ไทร   ขับรองประสานเสียง (ครูสราวุธ สระมูล)

  13   33774   น.ส.กัญญาพร พันชมภู   การสรางอาชีพ (ครูประไพพรรณ โชติธนารัชกกุล)

  14   33775   น.ส.กุลปรียา สีวันดี   สังคมศึกษา ม.ปลาย (ครูสุพรรษา ทัพธานี)

  15   33785   น.ส.ดาวฤทัย สุภาดี   ขับรองประสานเสียง (ครูสราวุธ สระมูล)

  16   33800   น.ส.หฤทัย อุดมเมฆ   สังคมศึกษา ม.ปลาย (ครูสุพรรษา ทัพธานี)

  17   33810   นายธนธัช ปนะถา   รักษสิ่งแวดลอม (ครูจำปา สืบสุนทร)

  18   33820   นายวิทวัฒน ปะมา   รักษสิ่งแวดลอม (ครูจำปา สืบสุนทร)

  19   33832   น.ส.นภัสสร ทับสุวรรณ   จัดสวนถาดสวนแกว (ครูปยะนุช พิกุลสวัสดิ์)

  20   33836   น.ส.ประภาพรรณ ชัยบุรี   อนุรักษพลังงาน (ครูเพ็ญณภา ขันไสว)

  21   33848   น.ส.อติกานต พัตรพักตร   สังคมศึกษา ม.ปลาย (ครูสุพรรษา ทัพธานี)

  22   33849   น.ส.อธุรดา มาฤทธิ์   ฟุตซอลหญิง (ครูพิชัย สำราญสุข)

  23   33878   น.ส.จินดามณี ศรีโสภา   สังคมศึกษา ม.ปลาย (ครูสุพรรษา ทัพธานี)

  24   33889   น.ส.พัชราพร ถมปด   การสรางอาชีพ (ครูประไพพรรณ โชติธนารัชกกุล)

  25   33893   น.ส.โยษิตา พันธา   การสรางอาชีพ (ครูประไพพรรณ โชติธนารัชกกุล)

  26   33898   น.ส.สุภัชชา ถาวรรัมย   จัดสวนถาดสวนแกว (ครูปยะนุช พิกุลสวัสดิ์)

  27   35390   น.ส.อิสริยาภรณ ปองแดง   สังคมศึกษา ม.ปลาย (ครูสุพรรษา ทัพธานี)

  28   35984   น.ส.อมิตา ลีนาค   เพศศึกษาสำหรับวัยรุน (ครูจิตติพร ประทุมมาศ)

  29   35986   นายจิรายุส ไชยวงษา   คณิตหรรษา (ครูมนัสวี โนนหนองคู)

  30   35987   นายธนาดล แสนศิลา   นาฏศิลป (ครูศันสนีย ลีลาสกุลภักดิ์)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/9

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   35988   นายพงศธร สาโสภา   อนุรักษพลังงาน (ครูเพ็ญณภา ขันไสว)

  32   35989   นายรัฐธพล สากุลา   รักษสิ่งแวดลอม (ครูจำปา สืบสุนทร)

  33   35990   น.ส.กัลยารัตน ดวงมาลา   ขับรองประสานเสียง (ครูสราวุธ สระมูล)

  34   35992   น.ส.ชลธิชา กุลธินี   เพศศึกษาสำหรับวัยรุน (ครูจิตติพร ประทุมมาศ)

  35   35993   น.ส.พุดน้ำบุศย วัฒนวริทธิ์ธร   จัดสวนถาดสวนแกว (ครูปยะนุช พิกุลสวัสดิ์)

  36   35994   น.ส.วนิดา โพธิ์ไพร   ขับรองประสานเสียง (ครูสราวุธ สระมูล)

  37   35995   น.ส.วรรณภา ฝงไธสง   เพศศึกษาสำหรับวัยรุน (ครูจิตติพร ประทุมมาศ)

  38   35996   น.ส.สุธาศินี พรมมาแข   เพศศึกษาสำหรับวัยรุน (ครูจิตติพร ประทุมมาศ)

  39   35997   น.ส.สุริยา ปนะสา   นาฏศิลป (ครูศันสนีย ลีลาสกุลภักดิ์)

  40   35998   น.ส.อรทัย คำมี   สังคมศึกษา ม.ปลาย (ครูสุพรรษา ทัพธานี)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   33016   นายอนพัทย มาแกว   ROBOT (ครูขนิษฐา เตชะนอก)

  2   35374   นายธนนันท สำราญสม   ภาษาพาสนุก (ครูนภัทร แชมไล)

  3   36055   นายเกษมสุข เลิศแสงสุวรรณ   ภาษาพาสนุก (ครูนภัทร แชมไล)

  4   36056   นายสิงหา กาบทุม   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  5   33017   นายอภิสิทธิ์ ประทุมแสง   ยังไมเลือกชุมนุม

  6   33117   นายภควัต รัฐเมือง   ยังไมเลือกชุมนุม

  7   33166   นายพงศเทพ จันทจิตร   ยังไมเลือกชุมนุม

  8   33168   นายพิทักษพงษ มั่งมี   ยังไมเลือกชุมนุม

  9   33230   น.ส.กัญญารัคน ขึ้นนกขุม   ยังไมเลือกชุมนุม

  10   33266   นายธีระวัฒน บุตตะกะ   ยังไมเลือกชุมนุม

  11   33304   นายจิราวุธ นันทะขัน   ยังไมเลือกชุมนุม

  12   35373   นายธนโชติ เกิดมงคล   ยังไมเลือกชุมนุม

  13   35377   น.ส.ปาลิกา โยธาราษฎร   ยังไมเลือกชุมนุม

  14   35380   น.ส.ศศิกานต สุนทะวงษ   ยังไมเลือกชุมนุม

  15   35381   น.ส.สุวิมล อวนมะโฮง   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/10

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   32802   น.ส.กิติญาพร ไวจันทร   คณิตศาสตร (ครูประวัติ หัตถสินธุ)

  2   32880   น.ส.นริสรา โยธาสุภาพ   คณิตศาสตร (ครูประวัติ หัตถสินธุ)

  3   32887   น.ส.ปยฉัตร ประทุม   ชุมชนภาษาจีน (ครูทัศนีย ลามี)

  4   32906   นายติณห ผึ่งบรรหาร   หมากรุกไทย (ครูสมศักดิ์ เรืองบุญ)

  5   32911   นายปรเมษฐ ปะระทัง   คณิตศาสตร (ครูประวัติ หัตถสินธุ)

  6   32913   นายพุฒิพงศ มั่งคั่ง   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  7   32914   นายไพโรจน โยวะ   คณิตศาสตร (ครูประวัติ หัตถสินธุ)

  8   32930   น.ส.ณัฏฐณิชา พรอมสมุด   ภาษาจีน (ครูธันทิวา คำศิริ)

  9   32932   น.ส.ทิพยรัตน มวงทำ   ภาษาจีน (ครูธันทิวา คำศิริ)

  10   32933   น.ส.ประดิษฐา เซ็นนอก   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  11   32948   น.ส.สุวดี สวางภพ   คิดเลขเร็ว (ครูภคมน ภูมิชูชิต)

  12   32949   น.ส.อภิชญา บุญมาศ   สังคม ม.ปลาย (ครูปทมา ปนะทาใน)

  13   32954   นายชุติพงค มัชปโม   วรรณคดีมีชีวิต (ครูวรวิทย มีลี)

  14   32964   นายมนตรี กระทุมขันธ   ธนาคารน้ำใตดินระบบปด (ครูสมทรัพย จันทรแกว)

  15   32968   น.ส.กัลยากร วงศวิศิษฐ   ซูโดกุ (ครูจารียภัค เรืองสมบัติ)

  16   32970   น.ส.จีรวรรณ สิงหกลิ่น   คณิตศาสตร (ครูประวัติ หัตถสินธุ)

  17   32975   น.ส.ทิพยวดี เละละ   คณิตศาสตร (ครูประวัติ หัตถสินธุ)

  18   32988   น.ส.รามาวดี อังคะ   รักษสิ่งแวดลอม (ครูจำปา สืบสุนทร)

  19   32992   น.ส.ศิริพร ปะโสติยัง   ประวัติศาสตร101 (ครูปรียานุช จำละคร)

  20   32995   น.ส.สิรินยา สีกิ้ว   ซูโดกุ (ครูจารียภัค เรืองสมบัติ)

  21   33004   นายณัฏฐพล วาตรีบุญเรือง   Crossword Club (ครูมนูญ มูลบุญ)

  22   33023   น.ส.ชฎาพร มรกต   คณิตศาสตร (ครูประวัติ หัตถสินธุ)

  23   33027   น.ส.ณัฐกาญจน หาญแรง   คณิตศาสตร (ครูประวัติ หัตถสินธุ)

  24   33029   น.ส.ณัฐวิภา วาจาสัตย   วรรณคดีมีชีวิต (ครูวรวิทย มีลี)

  25   33030   น.ส.ดลนภา ภูโสภา   คณิตศาสตร (ครูประวัติ หัตถสินธุ)

  26   33040   น.ส.วณิชฌา ทรงมั่นศีล   วรรณคดีมีชีวิต (ครูวรวิทย มีลี)

  27   33043   น.ส.วาริน พุฒพันธ   ประวัติศาสตร101 (ครูปรียานุช จำละคร)

  28   33072   น.ส.จีรนันท เบาสิงห   วรรณคดีมีชีวิต (ครูวรวิทย มีลี)

  29   33082   น.ส.เบญจวรรณ นอยตาแสง   ซูโดกุ (ครูจารียภัค เรืองสมบัติ)

  30   33095   น.ส.สุกัญญา สุขบำรุง   ชุมชนภาษาจีน (ครูทัศนีย ลามี)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/10

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   35319   นายตะวัน นาคเครือ   คิดเลขเร็ว (ครูภคมน ภูมิชูชิต)

  32   35320   นายอาทิตย เทียบแสง   ธนาคารน้ำใตดินระบบปด (ครูสมทรัพย จันทรแกว)

  33   35321   น.ส.จุฬาลัย ไหปะโท   IELTS (ครูอฤชร ปทุมพร)

  34   35322   น.ส.ปนัดดา มะสุริน   พินิจภาษา (ครูนาถชนก ภูมั่ง)

  35   35323   น.ส.สิริน ศรีเมืองชาง   IELTS (ครูอฤชร ปทุมพร)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/11

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   32799   น.ส.กรรณิกา วันวาน   คณิตหรรษา (ครูมนัสวี โนนหนองคู)

  2   32813   น.ส.สุภาวดี ศรีวันคำ   คณิตหรรษา (ครูมนัสวี โนนหนองคู)

  3   32826   นายศาสตรานนท ปุญยะสาร   คณิตศาสตร (ครูประวัติ หัตถสินธุ)

  4   32841   น.ส.พุดพิชญา ปะกิคา   ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน (ครูจรรญาลักษณ สาตื่อ)

  5   32853   นายกีรติ เพชรนาวาส   การพยาบาลเบื้องตน (ครูจารุภา มะธุเสน)

  6   32865   นายสุเมธัส โคตรโสภา   คณิตศาสตร (ครูประวัติ หัตถสินธุ)

  7   32870   น.ส.จตุพร อรามพัฒนพงษ   การพยาบาลเบื้องตน (ครูจารุภา มะธุเสน)

  8   32872   น.ส.ชญานิษฐ ปาปะเขา   การพยาบาลเบื้องตน (ครูจารุภา มะธุเสน)

  9   32875   น.ส.ดวงหทัย ยะบุญมี   การพยาบาลเบื้องตน (ครูจารุภา มะธุเสน)

  10   32877   น.ส.ธัทรินทร สีบุญ   การพยาบาลเบื้องตน (ครูจารุภา มะธุเสน)

  11   32885   น.ส.ปาริฉัตร อุปโก   การพยาบาลเบื้องตน (ครูจารุภา มะธุเสน)

  12   32892   น.ส.ภัทรมน ผลรักษ   การพยาบาลเบื้องตน (ครูจารุภา มะธุเสน)

  13   32903   นายณัฐวุฒิ ชางเกวียน   คณิตศาสตร (ครูประวัติ หัตถสินธุ)

  14   32909   นายธีรวัฒน ขันบำรุง   คณิตศาสตร (ครูประวัติ หัตถสินธุ)

  15   32910   นายนพกฤต ทอนเสาร   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  16   32917   นายวีรภัทร จอมศรีกระยอม   คณิตศาสตร (ครูประวัติ หัตถสินธุ)

  17   32921   น.ส.เกวลิน มณีรักษ   รักษสิ่งแวดลอม (ครูจำปา สืบสุนทร)

  18   32925   น.ส.เจนจิรา แสนโท   สังคม ม.ปลาย (ครูปทมา ปนะทาใน)

  19   32931   น.ส.เติมทรัพย ไปวันเสาร   สังคม ม.ปลาย (ครูปทมา ปนะทาใน)

  20   32942   น.ส.ศศิธร ปะนัดตัง   สังคม ม.ปลาย (ครูปทมา ปนะทาใน)

  21   32945   น.ส.สราวดี อังคะ   รักษสิ่งแวดลอม (ครูจำปา สืบสุนทร)

  22   32946   น.ส.สาวิตรี แผงบุดดา   สังคม ม.ปลาย (ครูปทมา ปนะทาใน)

  23   32947   น.ส.สุจิตรา สมภาร   สังคม ม.ปลาย (ครูปทมา ปนะทาใน)

  24   32950   น.ส.อรพรรณ แตงออน   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  25   32971   น.ส.จุฬาลักษณ อยูหนูพะเนา   คณิตหรรษา (ครูมนัสวี โนนหนองคู)

  26   32972   น.ส.ชาณิดา ตรีประทุม   ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน (ครูจรรญาลักษณ สาตื่อ)

  27   32989   น.ส.วรรณิดา เปการี   สังคม ม.ปลาย (ครูปทมา ปนะทาใน)

  28   32993   น.ส.สาวิตรี เขียวบัว   เอแม็ท (ครูเมตตา ติดวงษา)

  29   33010   นายธนวัฒน ชัชวาลมงคล   Crossword Club (ครูมนูญ มูลบุญ)

  30   33039   น.ส.โรจนรินทร เปยจำปา   รักษสิ่งแวดลอม (ครูจำปา สืบสุนทร)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/11

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   33050   น.ส.อมรรตน จันทรภักดิ์   นักเขียนออนไลนขาย Ebook (ครูสันติ อุดคำ)

  32   34121   น.ส.ปาณิสรา คำสีทา   นักเขียนออนไลนขาย Ebook (ครูสันติ อุดคำ)

  33   35317   น.ส.ปยธิดา อินทราช   เอแม็ท (ครูเมตตา ติดวงษา)

  34   35318   น.ส.วรรณดี วงษไทย   นักเขียนออนไลนขาย Ebook (ครูสันติ อุดคำ)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/12

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   32793   นายนพคุณ เสริมแสง   ศิลปะปองกันตัว (ครูวิฑูรย บาพิมาย)

  2   32798   นายสิทธิภูมิ ปกกุนนัน   ซูโดกุ (ครูจารียภัค เรืองสมบัติ)

  3   32803   น.ส.แคทลียา วาระทัน   ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน (ครูจรรญาลักษณ สาตื่อ)

  4   32816   น.ส.อศิริญาภรณ กอนทอง   วิทยาศาสตร ม.ปลาย (ครูสิทธิชัย วาลมูลตรี)

  5   32861   นายลัญชพัฒน แข็งแรง   ศิลปะปองกันตัว (ครูวิฑูรย บาพิมาย)

  6   32862   นายวัชรพงษ แสนแกว   ศิลปะปองกันตัว (ครูวิฑูรย บาพิมาย)

  7   32866   น.ส.กนกวรรณ นาเมือง   ภาษาไทย (ครูประภาพร แกวจันดา)

  8   32868   น.ส.กัญญารัตน วัฒนบุตร   ภาษาไทย (ครูประภาพร แกวจันดา)

  9   32871   น.ส.จิรภัทร ชามาตร   นักฟสิกสรุนเยาว (ครูธนัช ภูมิชูชิต)

  10   32878   น.ส.ธิติมา อุปมัย   แนะแนวใหคำปรึกษา (ครูวัชรี ชารีชื่น)

  11   32879   น.ส.ธินัดดา ชาฤทธิ์   ศิลปะปองกันตัว (ครูวิฑูรย บาพิมาย)

  12   32888   น.ส.พรนภา สัตะโส   ภาษาไทย (ครูประภาพร แกวจันดา)

  13   32891   น.ส.แพรวา พรมแสง   ศิลปะปองกันตัว (ครูวิฑูรย บาพิมาย)

  14   32896   น.ส.สรอยทิพย ปะกิตานัง   ภาษาไทย (ครูประภาพร แกวจันดา)

  15   32900   น.ส.อรุณรุง ฝางเสน   นักฟสิกสรุนเยาว (ครูธนัช ภูมิชูชิต)

  16   32907   นายธนวิชญ จันทรจาย   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  17   32936   น.ส.มนัญญา สาโก   คิดเลขเร็ว (ครูภคมน ภูมิชูชิต)

  18   32944   น.ส.สรัญญา ทองพูล   แนะแนวใหคำปรึกษา (ครูวัชรี ชารีชื่น)

  19   32953   นายครรชิท เสตสิทธิ์   แนะแนวใหคำปรึกษา (ครูวัชรี ชารีชื่น)

  20   32965   นายศราวุฒิ สีทาป   แนะแนวใหคำปรึกษา (ครูวัชรี ชารีชื่น)

  21   32967   น.ส.กัณฑิมา บุญศร   แนะแนวใหคำปรึกษา (ครูวัชรี ชารีชื่น)

  22   32986   น.ส.รชยา คำขุลี   คิดเลขเร็ว (ครูภคมน ภูมิชูชิต)

  23   32991   น.ส.ศิริประภา จันสนิท   ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน (ครูจรรญาลักษณ สาตื่อ)

  24   32994   น.ส.สิรินธร ปะนะภูเต   ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน (ครูจรรญาลักษณ สาตื่อ)

  25   33118   นายภูเบศ ทับสุวรรณ   ศิลปะปองกันตัว (ครูวิฑูรย บาพิมาย)

  26   35314   นายอลงกรณ พรมธิดา   ศิลปะปองกันตัว (ครูวิฑูรย บาพิมาย)

  27   32867   น.ส.กัญญากรณ ประพลแสน   ยังไมเลือกชุมนุม

  28   32874   น.ส.ณัฐวดี โพธิ์ที   ยังไมเลือกชุมนุม

  29   32881   น.ส.นันทนภัส เทียมกลาง   ยังไมเลือกชุมนุม

  30   32883   น.ส.เบญยทิพย แสนบุญมา   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/12

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   32893   น.ส.ภัทรลดา กัณหา   ยังไมเลือกชุมนุม

  32   32935   น.ส.มธุรส ลุนราษี   ยังไมเลือกชุมนุม

  33   32951   น.ส.เอมธิตรา ชาญฉลาด   ยังไมเลือกชุมนุม

  34   35316   น.ส.ไหมทอง เพียรอุดม   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/13

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   32785   นายจรูญวิทย ปทุมชาติพัฒน   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/13) (ครูสุวรรณี ผาผง)

  2   32788   นายชาคริต จันทรัตน   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/13) (ครูสุวรรณี ผาผง)

  3   32790   นายธงชัย สุขสำราญ   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/13) (ครูสุวรรณี ผาผง)

  4   32791   นายธนพล กองปดชา   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/13) (ครูสุวรรณี ผาผง)

  5   32796   นายพงพนา ศรีสุนนทพันธ   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/13) (ครูสุวรรณี ผาผง)

  6   32801   น.ส.กัลยรัตน ปาปะขำ   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/13) (ครูสุวรรณี ผาผง)

  7   32804   น.ส.ชลิตา ฉายจิต   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/13) (ครูสุวรรณี ผาผง)

  8   32806   น.ส.นันทนภัส อุทัยแพน   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/13) (ครูสุวรรณี ผาผง)

  9   32807   น.ส.พรรณชมภู เสี่ยงบุญ   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/13) (ครูสุวรรณี ผาผง)

  10   32808   น.ส.พิมพนารา ทนอุบล   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/13) (ครูสุวรรณี ผาผง)

  11   32809   น.ส.ภัทราพร มั่งมี   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/13) (ครูสุวรรณี ผาผง)

  12   32812   น.ส.ศิรินทรญา ปวงประชัน   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/13) (ครูสุวรรณี ผาผง)

  13   32814   น.ส.เสาวภา เพชรอาษา   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/13) (ครูสุวรรณี ผาผง)

  14   32821   นายฐาปนา ทอดแสน   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/13) (ครูสุวรรณี ผาผง)

  15   32823   นายนิติพัฒน ฆารสวาง   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/13) (ครูสุวรรณี ผาผง)

  16   32824   นายภัทรศาสตร โพธิมาตย   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/13) (ครูสุวรรณี ผาผง)

  17   32828   นายอภิสิทธ จรรยา   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/13) (ครูสุวรรณี ผาผง)

  18   32834   น.ส.นวพร โนราช   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/13) (ครูสุวรรณี ผาผง)

  19   32836   น.ส.นิชาภรณ ปะกิคา   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/13) (ครูสุวรรณี ผาผง)

  20   32838   น.ส.ปริณดา กึกกอง   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/13) (ครูสุวรรณี ผาผง)

  21   32842   น.ส.วนิดา ปองดี   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/13) (ครูสุวรรณี ผาผง)

  22   32846   น.ส.วริศรา ติดวงษา   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/13) (ครูสุวรรณี ผาผง)

  23   32852   น.ส.สุภาวิดา เหลาคม   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/13) (ครูสุวรรณี ผาผง)

  24   32858   นายบดินทร แสนสุข   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/13) (ครูสุวรรณี ผาผง)

  25   32869   น.ส.ขนิษฐา วิเศษศรี   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/13) (ครูสุวรรณี ผาผง)

  26   32884   น.ส.ปองขวัญ อินทรไชย   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/13) (ครูสุวรรณี ผาผง)

  27   32886   น.ส.ปาริษา โพธิ์ที   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/13) (ครูสุวรรณี ผาผง)

  28   32894   น.ส.ศศิพิมพ ศรีวรรณ   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/13) (ครูสุวรรณี ผาผง)

  29   32895   น.ส.ศิริกานต แพงคำ   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/13) (ครูสุวรรณี ผาผง)

  30   32897   น.ส.สิรินยา กะวิกาโล   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/13) (ครูสุวรรณี ผาผง)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/13

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   32899   น.ส.อรกัญญา ปานจำลอง   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/13) (ครูสุวรรณี ผาผง)

  32   32915   นายภูธเนศ เมินเทียน   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/13) (ครูสุวรรณี ผาผง)

  33   32928   น.ส.ชลธิชา หลักคำพันธ   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/13) (ครูสุวรรณี ผาผง)

  34   32985   น.ส.ยุพเรศ ภวาระศรี   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/13) (ครูสุวรรณี ผาผง)

  35   35312   นายเมธพนธ หมายงาม   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/13) (ครูสุวรรณี ผาผง)

  36   35313   น.ส.อรปรียา ไชยสันต   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/13) (ครูสุวรรณี ผาผง)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/14

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   32084   นายสุรเกียรติ ภิบาลจอมมี   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/14) (ครูพุทธชาติ ปะกิคา)

  2   32789   นายญาณกร จิตรมั่น   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/14) (ครูพุทธชาติ ปะกิคา)

  3   32792   นายธีรภัทร ประวัดศรี   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/14) (ครูพุทธชาติ ปะกิคา)

  4   32795   นายปยวัฒน ปะระตะโก   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/14) (ครูพุทธชาติ ปะกิคา)

  5   32800   น.ส.กัญญาณัฐ สัตตรัตนำพร   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/14) (ครูพุทธชาติ ปะกิคา)

  6   32805   น.ส.นรินทรา พิจุลย   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/14) (ครูพุทธชาติ ปะกิคา)

  7   32810   น.ส.ภัทราพรรณ พันชมพู   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/14) (ครูพุทธชาติ ปะกิคา)

  8   32811   น.ส.รัตนาภรณ มะโนชาติ   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/14) (ครูพุทธชาติ ปะกิคา)

  9   32815   น.ส.อทิตติยา ชมภูหลง   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/14) (ครูพุทธชาติ ปะกิคา)

  10   32817   น.ส.อาทิติยา แผงบุดดา   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/14) (ครูพุทธชาติ ปะกิคา)

  11   32818   น.ส.อารียาภรณ ราชจันทร   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/14) (ครูพุทธชาติ ปะกิคา)

  12   32819   นายกิตติ์พิพัฒน เรืองสมบัติ   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/14) (ครูพุทธชาติ ปะกิคา)

  13   32820   นายชัยภัทร สุทธิจักร   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/14) (ครูพุทธชาติ ปะกิคา)

  14   32822   นายธราเทพ บุตกะ   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/14) (ครูพุทธชาติ ปะกิคา)

  15   32825   นายรัฐชา วรหิน   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/14) (ครูพุทธชาติ ปะกิคา)

  16   32827   นายศุภกร อุนพิกุล   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/14) (ครูพุทธชาติ ปะกิคา)

  17   32829   น.ส.กนกพร ประธิปอาราม   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/14) (ครูพุทธชาติ ปะกิคา)

  18   32831   น.ส.เกวลิน มวงสุด   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/14) (ครูพุทธชาติ ปะกิคา)

  19   32832   น.ส.ญาณิศา แสงเนตร   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/14) (ครูพุทธชาติ ปะกิคา)

  20   32833   น.ส.ธัญพิชชา ไชยเกตุ   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/14) (ครูพุทธชาติ ปะกิคา)

  21   32837   น.ส.ปภาวรินท อามาตยพล   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/14) (ครูพุทธชาติ ปะกิคา)

  22   32839   น.ส.ปวริศา ภูมิภักดิ์   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/14) (ครูพุทธชาติ ปะกิคา)

  23   32843   น.ส.วรรณษา โคตรก่ำ   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/14) (ครูพุทธชาติ ปะกิคา)

  24   32844   น.ส.วรัญญา ปาสาจัง   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/14) (ครูพุทธชาติ ปะกิคา)

  25   32845   น.ส.วรัญญา พันเชื้อ   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/14) (ครูพุทธชาติ ปะกิคา)

  26   32847   น.ส.วิชชุดา บุษเนตร   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/14) (ครูพุทธชาติ ปะกิคา)

  27   32848   น.ส.วิรัลพัชร วงศคำมา   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/14) (ครูพุทธชาติ ปะกิคา)

  28   32849   น.ส.สโรชา ธิศาเวช   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/14) (ครูพุทธชาติ ปะกิคา)

  29   32850   น.ส.สิริยุพา มะธิปไข   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/14) (ครูพุทธชาติ ปะกิคา)

  30   32873   น.ส.ชลลดา ซุยสูงเนิน   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/14) (ครูพุทธชาติ ปะกิคา)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/14

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   32934   น.ส.ภัชญา หาคลัง   วิทยาศาสตร (สำหรับ ม.5/14) (ครูพุทธชาติ ปะกิคา)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   33119   นายวทัญู ทิพยะบูลย   เสริมสวยเบื้องตน (ครูพูนศักดิ์ อารพล)

  2   33126   น.ส.กลิ่นสุคนธ สิงหดาว   เสริมสวยเบื้องตน (ครูพูนศักดิ์ อารพล)

  3   33145   น.ส.สุจิรา ชัยบำรุง   เสริมสวยเบื้องตน (ครูพูนศักดิ์ อารพล)

  4   33209   นายณัฐพล พาละเอน   ตะลุยรอบโลก (ครูศุภษร บุดดา)

  5   33229   นายอาทิตย ฤทธาโย   ธนาคารน้ำใตดินระบบปด (ครูสมทรัพย จันทรแกว)

  6   33236   น.ส.นงนุช โยวะ   เสริมสวยเบื้องตน (ครูพูนศักดิ์ อารพล)

  7   33241   น.ส.พิยะดา อุดทาทอง   ตะลุยรอบโลก (ครูศุภษร บุดดา)

  8   33286   น.ส.ณชา มะลาศรี   เสริมสวยเบื้องตน (ครูพูนศักดิ์ อารพล)

  9   33292   น.ส.ปยาพร สิงหคำ   เสริมสวยเบื้องตน (ครูพูนศักดิ์ อารพล)

  10   33294   น.ส.รังรอง ทองจุลละ   ตะลุยรอบโลก (ครูศุภษร บุดดา)

  11   33301   น.ส.อิศราภรณ สุวรรณสนธิ์   ตะลุยรอบโลก (ครูศุภษร บุดดา)

  12   35371   น.ส.นภาพร ปะระทัง   ตะลุยรอบโลก (ครูศุภษร บุดดา)

  13   33055   นายจิรภาส ดงอุทิศ   ยังไมเลือกชุมนุม

  14   33057   นายธีรพงศ สืบสุนทร   ยังไมเลือกชุมนุม

  15   33170   นายภูวดล ปะมาคะเต   ยังไมเลือกชุมนุม

  16   33205   นายกิติศักดิ์ คุณพิพาก   ยังไมเลือกชุมนุม

  17   33206   นายขจรศักดิ์ ปตถานัง   ยังไมเลือกชุมนุม

  18   33208   นายชินวัต วงษา   ยังไมเลือกชุมนุม

  19   33217   นายปตพงษ ประทุมรุง   ยังไมเลือกชุมนุม

  20   33219   นายพงษพัฒน บาริศรี   ยังไมเลือกชุมนุม

  21   33223   นายวุฒิชัย ทองจุลละ   ยังไมเลือกชุมนุม

  22   33228   นายอดิศักดิ์ โคตรสีเขียว   ยังไมเลือกชุมนุม

  23   33240   น.ส.ปยธิดา ภาแกว   ยังไมเลือกชุมนุม

  24   33273   นายศักดินนท เพียรไธสง   ยังไมเลือกชุมนุม

  25   33310   นายธานุพงษ ไชยบัง   ยังไมเลือกชุมนุม

  26   33324   นายสุทธิพงค แสนศรี   ยังไมเลือกชุมนุม

  27   33326   นายอภิสิทธิ์ กองบุตร   ยังไมเลือกชุมนุม

  28   35370   น.ส.จุฑารัตน ประจันทรทัง   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   32983   น.ส.พิมพญาดา ปทุมพร   นักเขียนออนไลนขาย Ebook (ครูสันติ อุดคำ)

  2   33014   นายวัชรินทร พิมสอน   เสริมสวยเบื้องตน (ครูพูนศักดิ์ อารพล)

  3   33051   น.ส.อลิษา พัฒอำพันธ   นักเขียนออนไลนขาย Ebook (ครูสันติ อุดคำ)

  4   33053   นายเกริกชัย สุวรรณพันธ   นักเขียนออนไลนขาย Ebook (ครูสันติ อุดคำ)

  5   33056   นายธนาธิป ปจจัยคา   ธนาคารน้ำใตดินระบบปด (ครูสมทรัพย จันทรแกว)

  6   33101   น.ส.อันธิกา มะลาศรี   ภาษาไทย (ครูวิชิต เสนาราช)

  7   33109   นายธนานุพล วาปนา   ธนาคารน้ำใตดินระบบปด (ครูสมทรัพย จันทรแกว)

  8   33114   นายพรพิพัฒน พิมพล   ธนาคารน้ำใตดินระบบปด (ครูสมทรัพย จันทรแกว)

  9   33139   น.ส.รัตติยากร จันปดสา   นักเขียนออนไลนขาย Ebook (ครูสันติ อุดคำ)

  10   33143   น.ส.ศุภรัตน วิเชียร   ภาษาไทย (ครูวิชิต เสนาราช)

  11   33144   น.ส.สรัลพร ภูมิดอนขัน   เสริมสวยเบื้องตน (ครูพูนศักดิ์ อารพล)

  12   33147   น.ส.สุภัสตรา นันทชาด   ภาษาไทย (ครูวิชิต เสนาราช)

  13   33182   น.ส.สิริชัญญา พินิจมนตรี   ภาษาไทย (ครูวิชิต เสนาราช)

  14   33220   นายพัทธพล พรมโคตร   ธนาคารน้ำใตดินระบบปด (ครูสมทรัพย จันทรแกว)

  15   33231   น.ส.คุนัญญา ประดับวัน   ภาษาไทย (ครูวิชิต เสนาราช)

  16   33248   น.ส.สุพัตรา ปริเตสังข   ภาษาไทย (ครูวิชิต เสนาราช)

  17   33282   นายอภิสิทธิ์ บัวสอน   ธนาคารน้ำใตดินระบบปด (ครูสมทรัพย จันทรแกว)

  18   33295   น.ส.ลดาวัลย นนลือชา   นักเขียนออนไลนขาย Ebook (ครูสันติ อุดคำ)

  19   33296   น.ส.วรางคณา เอกรักษา   นักเขียนออนไลนขาย Ebook (ครูสันติ อุดคำ)

  20   33300   น.ส.อัจฉรา ชาวแขก   ภาษาไทย (ครูวิชิต เสนาราช)

  21   33331   น.ส.ศิรัญญา จันนา   ภาษาไทย (ครูวิชิต เสนาราช)

  22   33332   น.ส.สุชาดา สุขปะโค   ภาษาไทย (ครูวิชิต เสนาราช)

  23   34109   น.ส.ชลธิชา ประพฤติใน   นักเขียนออนไลนขาย Ebook (ครูสันติ อุดคำ)

  24   35367   น.ส.สุนันทา ปดสังข   เสริมสวยเบื้องตน (ครูพูนศักดิ์ อารพล)

  25   35368   น.ส.สุพัตรา โพธิ์ศรีขาม   ภาษาไทย (ครูวิชิต เสนาราช)

  26   33074   น.ส.จุฑามาศ ประกอบใน   ยังไมเลือกชุมนุม

  27   33111   นายกฤศกร เดชสถิตย   ยังไมเลือกชุมนุม

  28   33224   นายศิรวิทย สุนทวงษ   ยังไมเลือกชุมนุม

  29   34744   นายภควัต ปยะจักรพงศ   ยังไมเลือกชุมนุม

  30   35363   นายพงศพัศ ทับภูตา   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   35364   นายพุฒิพงศ มูลทาดี   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   33012   นายปยบุตร ใจภักดี   หมากรุก (ครูเลิศพิภพ แสนวัง)

  2   33035   น.ส.เบญจมาศ สีกุลา   ประชาสัมพันธ (ครูประเพียร ลดาวัลย)

  3   33063   นายภควัฒน ประกอบผล   เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ครูประภาศรี ทิพยพิลา)

  4   33068   น.ส.กัลยา สกุลรักษ   เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ครูประภาศรี ทิพยพิลา)

  5   33073   น.ส.จุฑามาศ จอมศรีกระยอม   ประชาสัมพันธ (ครูประเพียร ลดาวัลย)

  6   33099   น.ส.สุภาวณี มาลาศรี   สงเสริมการอาน ภาษาไทย (ครูศศิธร นาครัตน)

  7   33115   นายพิชเญศ มีชัย   หมากรุกไทย (ครูสมศักดิ์ เรืองบุญ)

  8   33124   นายอังกรู ผาสุข   หมากรุก (ครูเลิศพิภพ แสนวัง)

  9   33127   น.ส.กิตติยา ปะภูชะเน   ประชาสัมพันธ (ครูประเพียร ลดาวัลย)

  10   33148   น.ส.เสาวลักษณ อุทิศ   ประชาสัมพันธ (ครูประเพียร ลดาวัลย)

  11   33178   น.ส.กนกพร วิชา   ประชาสัมพันธ (ครูประเพียร ลดาวัลย)

  12   33179   น.ส.จารุวรรณ ปญญาละ   ประชาสัมพันธ (ครูประเพียร ลดาวัลย)

  13   33181   น.ส.ฉัตรพร ชาวดาน   ประชาสัมพันธ (ครูประเพียร ลดาวัลย)

  14   33183   น.ส.ญาณาภรณ ชัยแหมง   เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ครูประภาศรี ทิพยพิลา)

  15   33189   น.ส.พรไพลิน จันทะแสง   ประชาสัมพันธ (ครูประเพียร ลดาวัลย)

  16   33193   น.ส.มาวิกา กิลี   ประชาสัมพันธ (ครูประเพียร ลดาวัลย)

  17   33194   น.ส.วนิดา ปฏิสัจจ   เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ครูประภาศรี ทิพยพิลา)

  18   33199   น.ส.สุชาดา บุญวิเศษ   เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ครูประภาศรี ทิพยพิลา)

  19   33214   นายนนทวัช พรมบรรเทา   เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ครูประภาศรี ทิพยพิลา)

  20   33237   น.ส.นันภัทร ปาปะไพ   ประชาสัมพันธ (ครูประเพียร ลดาวัลย)

  21   33244   น.ส.รัตติกร ปกการะสัง   ประชาสัมพันธ (ครูประเพียร ลดาวัลย)

  22   33249   น.ส.อภิญญา พลพิทักษ   ประชาสัมพันธ (ครูประเพียร ลดาวัลย)

  23   33330   น.ส.พัดลัดดา ปาสาเนย   เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ครูประภาศรี ทิพยพิลา)

  24   35361   น.ส.จินัดดา วรรณปะโพธิ์   เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ครูประภาศรี ทิพยพิลา)

  25   35362   น.ส.ปาลิตา ปุลา   เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ครูประภาศรี ทิพยพิลา)

  26   33156   นายชิตดนัย โนราช   ยังไมเลือกชุมนุม

  27   33158   นายทักษิณ แสนทรัพย   ยังไมเลือกชุมนุม

  28   33165   นายธีรภัทร พวงศรี   ยังไมเลือกชุมนุม

  29   33218   นายพงษเดช วัฒนบุตร   ยังไมเลือกชุมนุม

  30   35358   นายกฤษนัย ปญจะแกว   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   35359   นายการัณยภาส บุญศร   ยังไมเลือกชุมนุม

  32   35360   นายฐากูร สังเจิด   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/5

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   32856   นายถิรวุฒิ จันทรภักดี   สังคมศึกษา ม.ปลาย (ครูสุพรรษา ทัพธานี)

  2   32923   น.ส.จอมขวัญ ประกิระสา   หมากรุกไทย (ครูสมศักดิ์ เรืองบุญ)

  3   32990   น.ส.วันวิสา ปกสังขาเนย   เสริมสวยเบื้องตน (ครูพูนศักดิ์ อารพล)

  4   32997   น.ส.สุธาลินี ปดตาลาคะ   นาฏศิลป (ครูศันสนีย ลีลาสกุลภักดิ์)

  5   32999   น.ส.สุวิสา ภูตาเลิศ   สังคมศึกษา ม.ปลาย (ครูสุพรรษา ทัพธานี)

  6   33018   นายอัษฎาวุธ บุตรกาศ   สังคมศึกษา ม.ปลาย (ครูสุพรรษา ทัพธานี)

  7   33060   นายนรินธร ทุดปอ   สังคมศึกษา ม.ปลาย (ครูสุพรรษา ทัพธานี)

  8   33088   น.ส.พิมศิริ บุญเลี้ยง   สงเสริมการอาน ภาษาไทย (ครูศศิธร นาครัตน)

  9   33091   น.ส.รัตติกาล คำแพง   สงเสริมการอาน ภาษาไทย (ครูศศิธร นาครัตน)

  10   33096   น.ส.สุพรรษา สุวมาตย   สงเสริมการอาน ภาษาไทย (ครูศศิธร นาครัตน)

  11   33097   น.ส.สุพัชธิดา คงสุริโย   สงเสริมการอาน ภาษาไทย (ครูศศิธร นาครัตน)

  12   33098   น.ส.สุภาพร แสงอรุณ   เวียดนามพาเพลิน (ครูวิวารี แสงงาม)

  13   33122   นายศิริเทพ ปยะกาโน   ประวัติศาสตร101 (ครูปรียานุช จำละคร)

  14   33137   น.ส.ปนัดดา อันสุวรรณ   เวียดนามพาเพลิน (ครูวิวารี แสงงาม)

  15   33157   นายณัฐกิตติ์ กิลี   เวียดนามพาเพลิน (ครูวิวารี แสงงาม)

  16   33171   นายรัตนพล มั่นทุกะ   เสริมสวยเบื้องตน (ครูพูนศักดิ์ อารพล)

  17   33188   น.ส.พรทิดา มีสูนย   สังคมศึกษา ม.ปลาย (ครูสุพรรษา ทัพธานี)

  18   33196   น.ส.วราพร ดวงกระยอม   เวียดนามพาเพลิน (ครูวิวารี แสงงาม)

  19   33200   น.ส.สุภาวิณี สิทธิสาร   เวียดนามพาเพลิน (ครูวิวารี แสงงาม)

  20   33204   นายกิตติศักดิ์ ฤกษสมพงศ   สังคมศึกษา ม.ปลาย (ครูสุพรรษา ทัพธานี)

  21   33243   น.ส.รัชฎาภรณ ปตตายะโส   หมากรุกไทย (ครูสมศักดิ์ เรืองบุญ)

  22   33250   น.ส.อริสรา ปองไป   สังคมศึกษา ม.ปลาย (ครูสุพรรษา ทัพธานี)

  23   33297   น.ส.วศินี ประวรรณถา   หมากรุกไทย (ครูสมศักดิ์ เรืองบุญ)

  24   33334   น.ส.อุมาภรณ วังทอง   หมากรุกไทย (ครูสมศักดิ์ เรืองบุญ)

  25   35355   น.ส.จารุณี พลชัยสงค   หมากรุกไทย (ครูสมศักดิ์ เรืองบุญ)

  26   35356   น.ส.ดาราวรรณ เพียรแกว   สังคมศึกษา ม.ปลาย (ครูสุพรรษา ทัพธานี)

  27   33105   นายเจตริน ลุนสอน   ยังไมเลือกชุมนุม

  28   33129   น.ส.ญานิศา แสนเย็น   ยังไมเลือกชุมนุม

  29   35353   นายทักษิณ เสาตรง   ยังไมเลือกชุมนุม

  30   35357   น.ส.สุจิตรา อินธิสาร   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/6

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   32924   น.ส.จีรนันท แคนสุนิน   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  2   32941   น.ส.ศราวดี นามปะเส   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  3   33020   น.ส.กัญญารัตน พรอินทร   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  4   33025   น.ส.โชษิตา บุญโพธิ์กอง   หมากรุกไทย (ครูสมศักดิ์ เรืองบุญ)

  5   33032   น.ส.ทิพยเนตร ประสงคสุข   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  6   33048   น.ส.สุดารัตน ประภูชะเนย   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  7   33049   น.ส.สุธิตา โทอุดทา   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  8   33062   นายพีระวิชญ เพียนู   วอลเลยบอล (ครูวราภรณ จันทสมบัติ)

  9   33083   น.ส.พัชรวรรณ พรมจักร   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  10   33132   น.ส.ธวัลรัตน ฤทธิ์จันดี   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  11   33138   น.ส.พรรณิภา แกวภา   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  12   33140   น.ส.วิภาลินี ปริเตสัง   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  13   33152   นายกฤษฎา นินทะราช   ธนาคารน้ำใตดินระบบปด (ครูสมทรัพย จันทรแกว)

  14   33162   นายธนากร บุกกระโทก   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  15   33163   นายธราดล นาสูงชน   วอลเลยบอล (ครูวราภรณ จันทสมบัติ)

  16   33173   นายวีรภัทร ศรีเสนา   ประชาสัมพันธ (ครูประเพียร ลดาวัลย)

  17   33190   น.ส.พลอยชมพู สุพะกำ   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  18   33191   น.ส.พัณณิดา พิลาโท   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  19   33201   น.ส.อภิญญา วรรณปะเก   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  20   33238   น.ส.ปนัดดา ทามาตย   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  21   33251   น.ส.อาภาพร ปะมาคะเต   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  22   33323   นายสมหวัง สังขทิพย   หมากรุกไทย (ครูสมศักดิ์ เรืองบุญ)

  23   35346   น.ส.ชลธิชา สิมมะลีลาด   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  24   35347   น.ส.ญาณัท จอยศักดา   วอลเลยบอล (ครูวราภรณ จันทสมบัติ)

  25   35351   น.ส.สุจิตรา ปนะกาตัง   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  26   32902   นายกายสิทธิ์ ลุงไธสง   ยังไมเลือกชุมนุม

  27   32963   นายภูวดล ตนทอง   ยังไมเลือกชุมนุม

  28   32987   น.ส.รัตติกาล ไมยาก   ยังไมเลือกชุมนุม

  29   33134   น.ส.นัทกรานต แกวหานาม   ยังไมเลือกชุมนุม

  30   33216   นายปรเมศ สุปะเม   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/6

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   33267   นายนครินทร ชาวบานใน   ยังไมเลือกชุมนุม

  32   35344   นายคิชริน ผายแกว   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/7

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   32786   นายจิรายุ วันบัวแดง   ธนาคารน้ำใตดินระบบปด (ครูสมทรัพย จันทรแกว)

  2   32912   นายพัสกร ออนสี   ธนาคารน้ำใตดินระบบปด (ครูสมทรัพย จันทรแกว)

  3   32940   น.ส.รัชฎาภรณ ปกกังวะยัง   ทันโลกสังคมศึกษา (ครูเสารหา พุทธบาล)

  4   32977   น.ส.นำฝน ศรีโยธา   คณิตศาสตร (ครูประวัติ หัตถสินธุ)

  5   32980   น.ส.พัชรินทร ประทัง   คณิตศาสตร (ครูประวัติ หัตถสินธุ)

  6   32984   น.ส.ภควดี ปาปะไพ   นักเขียนออนไลนขาย Ebook (ครูสันติ อุดคำ)

  7   32998   น.ส.สุพัตชา ปะวันเนย   นักเขียนออนไลนขาย Ebook (ครูสันติ อุดคำ)

  8   33000   น.ส.หทัยรัตน ประเมทะโก   เวียดนามพาเพลิน (ครูวิวารี แสงงาม)

  9   33001   น.ส.อภิญญา นามเหลา   นักเขียนออนไลนขาย Ebook (ครูสันติ อุดคำ)

  10   33026   น.ส.ฌัชฎาภรณ บุญเรือ   เวียดนามพาเพลิน (ครูวิวารี แสงงาม)

  11   33028   น.ส.ณัฐพร ยศมาว   ประวัติศาสตร101 (ครูปรียานุช จำละคร)

  12   33034   น.ส.นิชานันท เกตุดี   เวียดนามพาเพลิน (ครูวิวารี แสงงาม)

  13   33058   นายธีรเดช โพไพ   ทันโลกสังคมศึกษา (ครูเสารหา พุทธบาล)

  14   33075   น.ส.ชนิภา กิลี   ประวัติศาสตร101 (ครูปรียานุช จำละคร)

  15   33076   น.ส.ชลิตา ปจจัยยัง   ประวัติศาสตร101 (ครูปรียานุช จำละคร)

  16   33077   น.ส.ชัชฎาภรณ ประสิระเตนัง   นาฏศิลป (ครูศันสนีย ลีลาสกุลภักดิ์)

  17   33078   น.ส.ชิตชฎา ชัยมาตย   สังคม ม.ปลาย (ครูปทมา ปนะทาใน)

  18   33087   น.ส.พิชญธิดา ปะวะเสนะ   ประวัติศาสตร101 (ครูปรียานุช จำละคร)

  19   33093   น.ส.ศิรินภา คะมาปะเต   คณิตศาสตร (ครูประวัติ หัตถสินธุ)

  20   33102   นายกฤตณัฐ ลามะให   ประวัติศาสตร101 (ครูปรียานุช จำละคร)

  21   33146   น.ส.สุภจิรา จาพา   คณิตศาสตร (ครูประวัติ หัตถสินธุ)

  22   33153   นายกฤษนล ประพฤติใน   ประวัติศาสตร101 (ครูปรียานุช จำละคร)

  23   33167   นายพงศภรณ สีทอง   คอมพิวเตอร (ครูสุทธิยา รัตนคุณศาสน)

  24   33185   น.ส.นัยนภัค ศรีบุระ   ทันโลกสังคมศึกษา (ครูเสารหา พุทธบาล)

  25   33186   น.ส.บุญยจิตร ไปแดน   นักเขียนออนไลนขาย Ebook (ครูสันติ อุดคำ)

  26   33192   น.ส.แพรวา อันทะไชย   ทันโลกสังคมศึกษา (ครูเสารหา พุทธบาล)

  27   33329   น.ส.พัชรวรรณ ไปบน   เวียดนามพาเพลิน (ครูวิวารี แสงงาม)

  28   35339   นายภมรินทร มะนีสุข   คณิตศาสตร (ครูประวัติ หัตถสินธุ)

  29   35340   นายอภิลักษณ ศรีสังข   คอมพิวเตอร (ครูสุทธิยา รัตนคุณศาสน)

  30   35341   น.ส.จันทิมาภรณ มาลา   คณิตศาสตร (ครูประวัติ หัตถสินธุ)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/7

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   35342   น.ส.ชญาดา ปนะถา   คณิตศาสตร (ครูประวัติ หัตถสินธุ)

  32   35343   น.ส.วรรณิกา เทศเกิด   ซูโดกุ (ครูจารียภัค เรืองสมบัติ)

  33   32864   นายสุประวีณ มาดาโต   ยังไมเลือกชุมนุม

  34   33085   น.ส.ปานชนก นัยวัฒน   ยังไมเลือกชุมนุม

  35   33108   นายธนากร ศรีวานิช   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/8

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   32882   น.ส.นิศารัตน แวงดงบัง   ขับรองประสานเสียง (ครูสราวุธ สระมูล)

  2   32916   นายรุจิกร นาวาอนุรักษ   หมากรุกไทย (ครูสมศักดิ์ เรืองบุญ)

  3   32919   นายอัครพล ปลื้มใจ   ศิลปะปองกันตัว (ครูวิฑูรย บาพิมาย)

  4   32922   น.ส.เกวลิน แกวสามสี   ชุมชนภาษาจีน (ครูทัศนีย ลามี)

  5   32978   น.ส.ปภาธิดา เยาวนารถ   สังคม ม.ปลาย (ครูปทมา ปนะทาใน)

  6   32981   น.ส.พิชชาภา ลำภาย   สังคม ม.ปลาย (ครูปทมา ปนะทาใน)

  7   32996   น.ส.สิรีธร โทโล   ชุมชนภาษาจีน (ครูทัศนีย ลามี)

  8   33005   นายณัฐวุฒิ ปะวันโน   ศิลปะปองกันตัว (ครูวิฑูรย บาพิมาย)

  9   33015   นายสุวิชชา อานเขียน   เสริมสวยเบื้องตน (ครูพูนศักดิ์ อารพล)

  10   33031   น.ส.ดัชณีกร มณีกัลป   ชุมชนภาษาจีน (ครูทัศนีย ลามี)

  11   33037   น.ส.แพรวา แกวสีขาว   ขับรองประสานเสียง (ครูสราวุธ สระมูล)

  12   33044   น.ส.วิภาดา ประภาวะนัง   ชุมชนภาษาจีน (ครูทัศนีย ลามี)

  13   33046   น.ส.ศิริโชค พินิจ   ชุมชนภาษาจีน (ครูทัศนีย ลามี)

  14   33065   นายมงคล ปองไป   ชุมชนภาษาจีน (ครูทัศนีย ลามี)

  15   33069   น.ส.กาญจนรัตน ประมาระเต   ขับรองประสานเสียง (ครูสราวุธ สระมูล)

  16   33080   น.ส.ณัฐวรรณ ดาบุดดี   สังคม ม.ปลาย (ครูปทมา ปนะทาใน)

  17   33089   น.ส.ภาณินี มูละสิวะ   ขับรองประสานเสียง (ครูสราวุธ สระมูล)

  18   33094   น.ส.ศุภกานต พันธุวาป   ขับรองประสานเสียง (ครูสราวุธ สระมูล)

  19   33131   น.ส.ทัตพิชา สีหาบุญมาก   ฟุตซอลหญิง (ครูพิชัย สำราญสุข)

  20   33161   นายธนะรัตน นามสมบูรณ   สังคม ม.ปลาย (ครูปทมา ปนะทาใน)

  21   33279   นายอนุวัฒน ปาปะเพ   ชุมชนภาษาจีน (ครูทัศนีย ลามี)

  22   34120   นายศิวกร อนุสา   ชุมชนภาษาจีน (ครูทัศนีย ลามี)

  23   35331   นายจักรพงษ ชินบุตร   ศิลปะปองกันตัว (ครูวิฑูรย บาพิมาย)

  24   35332   นายธนพล จันทิชัย   คิดเลขเร็ว (ครูภคมน ภูมิชูชิต)

  25   35333   นายพายุพัชร แดงแกว   วอลเลยบอล (ครูวราภรณ จันทสมบัติ)

  26   35334   นายสุรเชษฐ ประนนท   ระบบไฟฟาในครัวเรือน (ครูวีระพล ประทัด)

  27   35335   น.ส.กมลลักษณ แสนมี   สังคม ม.ปลาย (ครูปทมา ปนะทาใน)

  28   35336   น.ส.กัญจนวรา ศรีชุมเวียง   ชุมชนภาษาจีน (ครูทัศนีย ลามี)

  29   35337   น.ส.ปลายฟา ปาปะกัง   ชุมชนภาษาจีน (ครูทัศนีย ลามี)

  30   32794   นายปารเมศ ภูสำรอง   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/8

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   32797   นายพีรวิชญ ปะสังติโย   ยังไมเลือกชุมนุม

  32   35338   น.ส.เยาวลักษณ ไปปา   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/9

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   32855   นายณัฐสิทธิ์ ศรีรักษ   คณิตศาสตร กับชีวิตประจำวัน (ครูนวลใจ พันธุวาสิฏฐ)

  2   32857   นายธเนศวร สังโสม   E-Puzzle (ครูจารุวัฒน ปตตานัง)

  3   32898   น.ส.สุรัชนี วรรณศรี   หมากรุกไทย (ครูสมศักดิ์ เรืองบุญ)

  4   32908   นายธนินท แสนเสนา   E-Puzzle (ครูจารุวัฒน ปตตานัง)

  5   32926   น.ส.ชนัญชิดา ปะนะสุนา   ชุมชนภาษาจีน (ครูทัศนีย ลามี)

  6   32929   น.ส.ณภัสทรายแกว สิงหฉลาด   คณิตศาสตร (ครูประวัติ หัตถสินธุ)

  7   32937   น.ส.ยลรดา อุปะเก   คณิตศาสตร (ครูประวัติ หัตถสินธุ)

  8   32943   น.ส.ศิริยากร บุญเขื่อง   คณิตศาสตร (ครูประวัติ หัตถสินธุ)

  9   32952   นายเกียรติศักดิ์ มาตตรา   ธนาคารน้ำใตดินระบบปด (ครูสมทรัพย จันทรแกว)

  10   32959   นายพลาธิป ประกิระนัง   คณิตศาสตร กับชีวิตประจำวัน (ครูนวลใจ พันธุวาสิฏฐ)

  11   32966   นายอดิศร เละละ   E-Puzzle (ครูจารุวัฒน ปตตานัง)

  12   32969   น.ส.จิระนันท กำบังกาย   สังคม ม.ปลาย (ครูปทมา ปนะทาใน)

  13   32973   น.ส.ญดาวรรณ จูมเกตุ   วิทยาศาสตร ม.ปลาย (ครูสิทธิชัย วาลมูลตรี)

  14   32974   น.ส.ณัฐณิชา ทองพันธ   คณิตหรรษา (ครูมนัสวี โนนหนองคู)

  15   33003   นายกันยนัพภัทร เกงกวาสิงห   หมากรุกไทย (ครูสมศักดิ์ เรืองบุญ)

  16   33007   นายไตรพัฒน พอใจ   ชุมชนภาษาจีน (ครูทัศนีย ลามี)

  17   33011   นายธเนศพล ประภาศรี   เวียดนามพาเพลิน (ครูวิวารี แสงงาม)

  18   33021   น.ส.กิรตรา สิงจานุสงค   IELTS (ครูอฤชร ปทุมพร)

  19   33022   น.ส.กุลปริยา ไชยปญหา   คณิตศาสตร (ครูประวัติ หัตถสินธุ)

  20   33024   น.ส.ชุติมา ไปดง   เวียดนามพาเพลิน (ครูวิวารี แสงงาม)

  21   33033   น.ส.นิชนิภา เที่ยงเดช   ชุมชนภาษาจีน (ครูทัศนีย ลามี)

  22   33052   นายกิตติพงษ เถาลุน   พืชสมุนไพร (ครูอัมวิกา ทวยจันทร)

  23   33070   น.ส.ขวัญเนตร ปาริสาเก   สังคม ม.ปลาย (ครูปทมา ปนะทาใน)

  24   33081   น.ส.ธรีรัตน นามสมบูรณ   สังคม ม.ปลาย (ครูปทมา ปนะทาใน)

  25   33084   น.ส.ปณณพร โรมวาป   สังคม ม.ปลาย (ครูปทมา ปนะทาใน)

  26   33234   น.ส.ณัฐกานต สาพันธุ   คณิตศาสตร (ครูประวัติ หัตถสินธุ)

  27   33431   นายโชติพัฒน สีหาบุญมาก   E-Puzzle (ครูจารุวัฒน ปตตานัง)

  28   35324   นายฉลองชัย ปะกิเนทัง   ประชาสัมพันธ (ครูประเพียร ลดาวัลย)

  29   35325   น.ส.กนกพร มุงคุณ   วิทยาศาสตร ม.ปลาย (ครูสิทธิชัย วาลมูลตรี)

  30   35326   น.ส.ธาราทิพย จูมเกตุ   คณิตศาสตร (ครูประวัติ หัตถสินธุ)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/9

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   35329   น.ส.ศิลปสุภา ปะนะภูเต   ประวัติศาสตร101 (ครูปรียานุช จำละคร)

  32   35330   น.ส.อนันตญา อิ่มนาง   คณิตศาสตร (ครูประวัติ หัตถสินธุ)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   32398   นายธราดล สุทุม   มารยาทไทยม.ปลาย (ครูลัดดา แสงโทโพ)

  2   32492   นายธนสรณ ทองสุทธิ์   มารยาทไทยม.ปลาย (ครูลัดดา แสงโทโพ)

  3   32615   นายรชต สารมาตย   มารยาทไทยม.ปลาย (ครูลัดดา แสงโทโพ)

  4   32489   นายชวัลวิชญ ลำภาย   ยังไมเลือกชุมนุม

  5   32554   นายปริญญา มั่งมี   ยังไมเลือกชุมนุม

  6   32559   นายภูวดล เองวานิช   ยังไมเลือกชุมนุม

  7   32598   นายทีระภัทร ไวยมงคุณ   ยังไมเลือกชุมนุม

  8   32599   นายธราดล โสดาปดชา   ยังไมเลือกชุมนุม

  9   35389   นายณฐนันท ผิวขำ   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/10

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   32159   น.ส.ชุติมา แคนวงษ   แนะแนวใหคำปรึกษา (ครูวัชรี ชารีชื่น)

  2   32172   น.ส.ปวีณา ทานาม   แนะแนวใหคำปรึกษา (ครูวัชรี ชารีชื่น)

  3   32195   นายพัฒนพงศ ปดสายะ   แนะแนวใหคำปรึกษา (ครูวัชรี ชารีชื่น)

  4   32207   น.ส.จิรนันท สายแกวดี   แนะแนวใหคำปรึกษา (ครูวัชรี ชารีชื่น)

  5   32208   น.ส.จีรนันท อัยยะโก   แนะแนวใหคำปรึกษา (ครูวัชรี ชารีชื่น)

  6   32213   น.ส.ตุลยาณีย บุญศิริ   นักเขียนออนไลนขาย Ebook (ครูสันติ อุดคำ)

  7   32224   น.ส.มนัชญา จิตริต   แนะแนวใหคำปรึกษา (ครูวัชรี ชารีชื่น)

  8   32225   น.ส.มัณฑนา พานนิล   แนะแนวใหคำปรึกษา (ครูวัชรี ชารีชื่น)

  9   32233   น.ส.ศศิณี ศรีหัวบาล   แนะแนวใหคำปรึกษา (ครูวัชรี ชารีชื่น)

  10   32264   น.ส.ญาณิศา ชุบสุวรรณ   ตะลุยรอบโลก (ครูศุภษร บุดดา)

  11   32265   น.ส.ฐิติพร โพธิจักร   นักเขียนออนไลนขาย Ebook (ครูสันติ อุดคำ)

  12   32268   น.ส.ธิดารัตน เข็มเอี่ยม   ภาษาไทย (ครูประภาพร แกวจันดา)

  13   32285   น.ส.สุพรรษา สีหาบุดโต   นักเขียนออนไลนขาย Ebook (ครูสันติ อุดคำ)

  14   32301   นายศักดิ์สิทธิ์ ไชยคุณ   หมากรุก (ครูเลิศพิภพ แสนวัง)

  15   32305   น.ส.กมลา คุณโน   ฟสิกส ฟ.ฟน (ครูเอมมิกา วัดพล)

  16   32315   น.ส.ธิติมา ขุนพินี   คณิตหรรษา (ครูมนัสวี โนนหนองคู)

  17   32318   น.ส.ปริยฉัตร ปกสังคะเนย   นักเขียนออนไลนขาย Ebook (ครูสันติ อุดคำ)

  18   32322   น.ส.พัชราภรณ นามหาพิสม   ฟสิกส ฟ.ฟน (ครูเอมมิกา วัดพล)

  19   32329   น.ส.ศรสวรรค วันไชย   ฟสิกส ฟ.ฟน (ครูเอมมิกา วัดพล)

  20   32338   น.ส.อริสา อารพล   ฟสิกส ฟ.ฟน (ครูเอมมิกา วัดพล)

  21   32364   น.ส.ฐิติมา วรรณทอง   ภาษาไทย (ครูประภาพร แกวจันดา)

  22   32365   น.ส.ณัฎฐา มูลพงษ   ขับรองประสานเสียง (ครูสราวุธ สระมูล)

  23   32374   น.ส.ภัทราพร แคนเภา   คณิตหรรษา (ครูมนัสวี โนนหนองคู)

  24   32375   น.ส.มณฑิรา สุทุม   คณิตหรรษา (ครูมนัสวี โนนหนองคู)

  25   32382   น.ส.ศิริรัตน ไทยโส   นักเขียนออนไลนขาย Ebook (ครูสันติ อุดคำ)

  26   32383   น.ส.ศิวัชญา คำพันธ   E-Puzzle (ครูจารุวัฒน ปตตานัง)

  27   32395   นายณัฐนันท ปลาปง   แนะแนวใหคำปรึกษา (ครูวัชรี ชารีชื่น)

  28   32434   น.ส.สุภาพร จันดำ   แนะแนวใหคำปรึกษา (ครูวัชรี ชารีชื่น)

  29   32474   น.ส.นฤมล ปาปะเพ   แนะแนวใหคำปรึกษา (ครูวัชรี ชารีชื่น)

  30   32532   น.ส.วราพร พันธากูล   นักเขียนออนไลนขาย Ebook (ครูสันติ อุดคำ)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/10

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   34113   น.ส.สรัลพร ปาปะขัง   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  32   34688   น.ส.ปภาวรินทร สิงหาราโท   E-Puzzle (ครูจารุวัฒน ปตตานัง)

  33   34690   น.ส.วีรัญภัทร ธนสินบวรศักดิ์   คณิตหรรษา (ครูมนัสวี โนนหนองคู)

  34   34691   น.ส.ศศิกานต โยตำแย   ตะลุยรอบโลก (ครูศุภษร บุดดา)

  35   31512   นายภัทรพรรณ เภาอวน   ยังไมเลือกชุมนุม

  36   32078   นายพงศภัค ยุซิ   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/11

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   32071   นายคชา คำดำ   ฟสิกส ฟ.ฟน (ครูเอมมิกา วัดพล)

  2   32081   นายภัทรเมธี ลิลากุด   ฟสิกส ฟ.ฟน (ครูเอมมิกา วัดพล)

  3   32106   นายธนพัทธ วันไชย   ฟสิกส ฟ.ฟน (ครูเอมมิกา วัดพล)

  4   32140   นายนนทวัฒน วันเว   วิทยาศาสตร ม.ปลาย (ครูจุรีรัตน เทียงคำ)

  5   32146   นายวัชระ ชะชำ   ภาษาไทย (ครูประภาพร แกวจันดา)

  6   32147   นายอภิรักษ มูลจันทร   วิทยาศาสตร ม.ปลาย (ครูจุรีรัตน เทียงคำ)

  7   32149   นายอภิสิทธิ์ จิตริต   วิทยาศาสตร ม.ปลาย (ครูจุรีรัตน เทียงคำ)

  8   32155   น.ส.จิรนันท พลยุง   วิทยาศาสตร ม.ปลาย (ครูจุรีรัตน เทียงคำ)

  9   32162   น.ส.ณภัทร ปจจัยคา   ภาษาพาสนุก (ครูนภัทร แชมไล)

  10   32164   น.ส.ตลยา นินทราช   วิทยาศาสตร ม.ปลาย (ครูจุรีรัตน เทียงคำ)

  11   32175   น.ส.พรนัชชา มัดถาปะตัง   ภาษาไทย (ครูประภาพร แกวจันดา)

  12   32178   น.ส.มนปริยา ขันตรี   วิทยาศาสตร ม.ปลาย (ครูจุรีรัตน เทียงคำ)

  13   32218   น.ส.เนตรดาว วรเทา   ภาษาไทย (ครูประภาพร แกวจันดา)

  14   32228   น.ส.มุทิตา เส็งนา   ภาษาพาสนุก (ครูนภัทร แชมไล)

  15   32231   น.ส.วิชชุลดา สืบสุนทร   ภาษาไทย (ครูประภาพร แกวจันดา)

  16   32250   นายธีรพัทร มณีทัพ   วอลเลยบอล (ครูวราภรณ จันทสมบัติ)

  17   32261   น.ส.จิดาภา สุมมาตย   ภาษาพาสนุก (ครูนภัทร แชมไล)

  18   32286   น.ส.อนันดาย ศรีสอาด   ภาษาพาสนุก (ครูนภัทร แชมไล)

  19   32307   น.ส.กิ่งกาญจน มูลสมบัติ   ฟสิกส ฟ.ฟน (ครูเอมมิกา วัดพล)

  20   32309   น.ส.ขวัญชีวา ดาแพง   ฟสิกส ฟ.ฟน (ครูเอมมิกา วัดพล)

  21   32327   น.ส.วิจิตรา ดงอุทิศ   ฟสิกส ฟ.ฟน (ครูเอมมิกา วัดพล)

  22   32391   นายจิรวัฒน ชินอาด   ภาษาไทย (ครูประภาพร แกวจันดา)

  23   32410   น.ส.เกตวดี ผลสงา   วิทยาศาสตร ม.ปลาย (ครูจุรีรัตน เทียงคำ)

  24   32420   น.ส.พิมลพรรณ ปาสาจะ   วิทยาศาสตร ม.ปลาย (ครูจุรีรัตน เทียงคำ)

  25   32470   น.ส.ดาราพรรณ หนูแกว   วิทยาศาสตร ม.ปลาย (ครูจุรีรัตน เทียงคำ)

  26   32509   น.ส.เกตุแกว ดอนขันธ   ภาษาไทย (ครูประภาพร แกวจันดา)

  27   33416   นายจิรายุส มาศมุททิก   ภาษาพาสนุก (ครูนภัทร แชมไล)

  28   34115   น.ส.จิราภา เนตะชาติ   ภาษาไทย (ครูประภาพร แกวจันดา)

  29   34685   น.ส.ธันยาภัทร โสระวงคธีกุล   ภาษาไทย (ครูประภาพร แกวจันดา)

  30   34686   น.ส.พรพิมล ชัยลิ้นฟา   ภาษาไทย (ครูประภาพร แกวจันดา)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/11

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   32082   นายรัฐนันท คำโคกกลาง   ยังไมเลือกชุมนุม

  32   32104   น.ส.อิสริยาภรณ สัมนิตย   ยังไมเลือกชุมนุม

  33   32170   น.ส.เบญญทิพย นนทะนำ   ยังไมเลือกชุมนุม

  34   32187   น.ส.อรทัย ประพลแสน   ยังไมเลือกชุมนุม

  35   32194   นายนพัฒนเกียรติ ประมาคะเต   ยังไมเลือกชุมนุม

  36   32202   นายอภิรักษ ปาปะกัง   ยังไมเลือกชุมนุม

  37   32275   น.ส.พัชญาภรณ อนุสา   ยังไมเลือกชุมนุม

  38   32276   น.ส.พิมพกา อัตเนย   ยังไมเลือกชุมนุม

  39   32280   น.ส.รัชฎาพร อุปมา   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/12

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   32088   น.ส.กัลยพัชร ปะวะโข   ตะลุยรอบโลก (ครูศุภษร บุดดา)

  2   32090   น.ส.เกวลี เรืองบุญ   เคมีในชีวิตประจำวัน (ครูอุดมลักษณ วานิชชัง)

  3   32092   น.ส.จุฑาภรณ คุณหงษ   เคมีในชีวิตประจำวัน (ครูอุดมลักษณ วานิชชัง)

  4   32103   น.ส.สุดารัตน กาฬเนตร   ภาษาจีน (ครูธันทิวา คำศิริ)

  5   32105   นายคงคา สุคุณา   ภาษาจีน (ครูธันทิวา คำศิริ)

  6   32116   น.ส.กัญญาณัฐ ปตตานัง   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  7   32119   น.ส.นิตชิตา ชมชา   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  8   32120   น.ส.นิรัชพร ชัยยุทธ   ตะลุยรอบโลก (ครูศุภษร บุดดา)

  9   32121   น.ส.นิลาวรรณ ดาวยันต   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  10   32126   น.ส.เบญจมาศ นวลไธสง   ทันโลกสังคมศึกษา (ครูเสารหา พุทธบาล)

  11   32132   น.ส.ศิวพร ครองสาดี   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  12   32141   นายบริรักษ บุพตา   Crossword Club (ครูมนูญ มูลบุญ)

  13   32151   น.ส.กัญญารัตน โสมนัส   ทันโลกสังคมศึกษา (ครูเสารหา พุทธบาล)

  14   32153   น.ส.กุลนรี ครองศรี   ตะลุยรอบโลก (ครูศุภษร บุดดา)

  15   32157   น.ส.ชรินรัตน พิเมย   ตะลุยรอบโลก (ครูศุภษร บุดดา)

  16   32160   น.ส.ฐิติภา จันทศร   เคมีในชีวิตประจำวัน (ครูอุดมลักษณ วานิชชัง)

  17   32166   น.ส.ธารทิพย กมุทรัตน   ตะลุยรอบโลก (ครูศุภษร บุดดา)

  18   32167   น.ส.ธิดารัตน นามไห   ตะลุยรอบโลก (ครูศุภษร บุดดา)

  19   32173   น.ส.ปานทิพย ประพันธมิตร   ตะลุยรอบโลก (ครูศุภษร บุดดา)

  20   32174   น.ส.ปยพร ประมูลจะนัง   ทันโลกสังคมศึกษา (ครูเสารหา พุทธบาล)

  21   32177   น.ส.ภัทรวรินทร สุจจะชารี   ตะลุยรอบโลก (ครูศุภษร บุดดา)

  22   32180   น.ส.รชยา วาตรีบุญเรือง   ตะลุยรอบโลก (ครูศุภษร บุดดา)

  23   32181   น.ส.รัชนีกร กลิ่นขาว   นักฟสิกสรุนเยาว (ครูธนัช ภูมิชูชิต)

  24   32182   น.ส.วชิรญาณ สังขมณี   ตะลุยรอบโลก (ครูศุภษร บุดดา)

  25   32206   น.ส.จิระนันท จูมเกตุ   IELTS (ครูอฤชร ปทุมพร)

  26   32219   น.ส.ปยดา พุดลา   ตะลุยรอบโลก (ครูศุภษร บุดดา)

  27   32222   น.ส.พิมพชนก ศรีสังข   ตะลุยรอบโลก (ครูศุภษร บุดดา)

  28   32234   น.ส.สไบทิพย เพชรอินทร   IELTS (ครูอฤชร ปทุมพร)

  29   32237   น.ส.สุชาวดี นนตะสี   ทันโลกสังคมศึกษา (ครูเสารหา พุทธบาล)

  30   32238   น.ส.สุภาวดี ชินคำ   ตะลุยรอบโลก (ครูศุภษร บุดดา)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/12

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   32248   นายธนพล นะทะศิริ   ตะลุยรอบโลก (ครูศุภษร บุดดา)

  32   32288   น.ส.อินทิรา ปดถามา   ตะลุยรอบโลก (ครูศุภษร บุดดา)

  33   34679   น.ส.ฐิติพร ไชยรถ   ทันโลกสังคมศึกษา (ครูเสารหา พุทธบาล)

  34   34680   น.ส.ตรีรนุช ขันทะวงษ   E-Puzzle (ครูจารุวัฒน ปตตานัง)

  35   34681   น.ส.พิชญาดา ศรมณี   ตะลุยรอบโลก (ครูศุภษร บุดดา)

  36   34682   น.ส.เพ็ญนภา โพธิ์พยัคฆ   ตะลุยรอบโลก (ครูศุภษร บุดดา)

  37   34683   น.ส.วรัชญา จัตุชัย   ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน (ครูจรรญาลักษณ สาตื่อ)

  38   31339   นายพัสกร นียากร   ยังไมเลือกชุมนุม

  39   32073   นายจักรพันธ อินธิแสง   ยังไมเลือกชุมนุม

  40   32086   นายอภิสิทธิ์ มิมาชา   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/13

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   32072   นายคณิศร อาจอารี   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/13) (ครูสุรีวรรณ ปกกังเว)

  2   32076   นายประสบโชค แสนสุภา   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/13) (ครูสุรีวรรณ ปกกังเว)

  3   32079   นายพงษเจริญ ดอกแขมกลาง   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/13) (ครูสุรีวรรณ ปกกังเว)

  4   32083   นายวิศวะ ไชยรักษ   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/13) (ครูสุรีวรรณ ปกกังเว)

  5   32085   นายโสภณัฐ ปราณี   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/13) (ครูสุรีวรรณ ปกกังเว)

  6   32091   น.ส.จิรวดี ปยวัฒนปรีชา   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/13) (ครูสุรีวรรณ ปกกังเว)

  7   32094   น.ส.นิสากร ปะติตังโข   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/13) (ครูสุรีวรรณ ปกกังเว)

  8   32096   น.ส.ปราริฉัตร มลาศรี   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/13) (ครูสุรีวรรณ ปกกังเว)

  9   32097   น.ส.พรรณวรินทร จันทะแสง   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/13) (ครูสุรีวรรณ ปกกังเว)

  10   32100   น.ส.ภควดี ประทุม   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/13) (ครูสุรีวรรณ ปกกังเว)

  11   32108   นายพชร มัชปะโม   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/13) (ครูสุรีวรรณ ปกกังเว)

  12   32109   นายภชร พวงสีเคน   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/13) (ครูสุรีวรรณ ปกกังเว)

  13   32118   น.ส.ธวัลรัตน จันปุม   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/13) (ครูสุรีวรรณ ปกกังเว)

  14   32123   น.ส.บุญธิชา แกวธานี   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/13) (ครูสุรีวรรณ ปกกังเว)

  15   32124   น.ส.บุญษณิศา ไสยลักษณ   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/13) (ครูสุรีวรรณ ปกกังเว)

  16   32129   น.ส.ภัทราภรณ ตันติโน   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/13) (ครูสุรีวรรณ ปกกังเว)

  17   32133   น.ส.ศุภาวรรณ ศิริสำราญ   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/13) (ครูสุรีวรรณ ปกกังเว)

  18   32137   น.ส.สุวิชา ปะนันโต   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/13) (ครูสุรีวรรณ ปกกังเว)

  19   32139   นายธนธัช สืบพันธ   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/13) (ครูสุรีวรรณ ปกกังเว)

  20   32143   นายปฎิวัติ ปาสาบุตร   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/13) (ครูสุรีวรรณ ปกกังเว)

  21   32144   นายปรเมศ ปะระทัง   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/13) (ครูสุรีวรรณ ปกกังเว)

  22   32148   นายอภิวัฒน ปะนัดเท   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/13) (ครูสุรีวรรณ ปกกังเว)

  23   32165   น.ส.ธนพร ชาวแขก   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/13) (ครูสุรีวรรณ ปกกังเว)

  24   32169   น.ส.นลินี ชาวพงษ   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/13) (ครูสุรีวรรณ ปกกังเว)

  25   32179   น.ส.มินตรา ขันมะณี   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/13) (ครูสุรีวรรณ ปกกังเว)

  26   32183   น.ส.สิริธิดา คำสะไมล   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/13) (ครูสุรีวรรณ ปกกังเว)

  27   32184   น.ส.สิริยากร เราะไทยสงค   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/13) (ครูสุรีวรรณ ปกกังเว)

  28   32188   น.ส.อรอิศรา อินศร   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/13) (ครูสุรีวรรณ ปกกังเว)

  29   32216   น.ส.นิธยาภรณ ศรีวรขันธุ   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/13) (ครูสุรีวรรณ ปกกังเว)

  30   32217   น.ส.นุชจรี พรมธิดา   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/13) (ครูสุรีวรรณ ปกกังเว)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/13

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   32235   น.ส.สุกุลยา แขวงเมือง   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/13) (ครูสุรีวรรณ ปกกังเว)

  32   32378   น.ส.วิชญาดา ปะวะเสนะ   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/13) (ครูสุรีวรรณ ปกกังเว)

  33   34675   น.ส.ชนกานต บุดดีคง   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/13) (ครูสุรีวรรณ ปกกังเว)

  34   34676   น.ส.สุรางค คำเรือง   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/13) (ครูสุรีวรรณ ปกกังเว)

  35   34677   น.ส.เสาวลักษณ นามสมบูรณ   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/13) (ครูสุรีวรรณ ปกกังเว)

  36   34678   น.ส.อทิติมา ยะถีโล   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/13) (ครูสุรีวรรณ ปกกังเว)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/14

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   32075   นายปรวรรตน พลกุล   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/14) (ครูวชากร บุญสิทธิ์)

  2   32087   น.ส.กัญญารัตน แสงจันทร   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/14) (ครูวชากร บุญสิทธิ์)

  3   32093   น.ส.ณัฐนันท ปามุทา   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/14) (ครูวชากร บุญสิทธิ์)

  4   32099   น.ส.พิมพนรี สุนทรสนิท   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/14) (ครูวชากร บุญสิทธิ์)

  5   32101   น.ส.ภิญญดา หลาบมาลา   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/14) (ครูวชากร บุญสิทธิ์)

  6   32102   น.ส.ภิราวรรณ อิศรางกุล ณ อยุธยา   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/14) (ครูวชากร บุญสิทธิ์)

  7   32110   นายรติพงษ ราชพันแสน   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/14) (ครูวชากร บุญสิทธิ์)

  8   32111   นายวัทธิกร มะธุเสน   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/14) (ครูวชากร บุญสิทธิ์)

  9   32112   นายศิริเกียรติ สิงหไชย   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/14) (ครูวชากร บุญสิทธิ์)

  10   32114   นายสิริชัย อุปกัง   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/14) (ครูวชากร บุญสิทธิ์)

  11   32115   นายอนุวัฒน คอนรัมย   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/14) (ครูวชากร บุญสิทธิ์)

  12   32117   น.ส.ชุติกาญจน วันละ   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/14) (ครูวชากร บุญสิทธิ์)

  13   32122   น.ส.เนตรดาว คำภูมี   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/14) (ครูวชากร บุญสิทธิ์)

  14   32125   น.ส.บุณฑริกา บุตตะคาม   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/14) (ครูวชากร บุญสิทธิ์)

  15   32127   น.ส.ปทมาพร ยางจันทร   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/14) (ครูวชากร บุญสิทธิ์)

  16   32128   น.ส.ปยพร จันทรควง   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/14) (ครูวชากร บุญสิทธิ์)

  17   32130   น.ส.มลชยา บุพตา   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/14) (ครูวชากร บุญสิทธิ์)

  18   32131   น.ส.วรนุช หนูแกว   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/14) (ครูวชากร บุญสิทธิ์)

  19   32134   น.ส.สิรินาถ จันทรเจริญ   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/14) (ครูวชากร บุญสิทธิ์)

  20   32135   น.ส.สุปรียา ศรีวะรมย   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/14) (ครูวชากร บุญสิทธิ์)

  21   32136   น.ส.สุมิตรา ยะถา   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/14) (ครูวชากร บุญสิทธิ์)

  22   32150   นายเอกภพ แสนบุตรดา   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/14) (ครูวชากร บุญสิทธิ์)

  23   32152   น.ส.กรีติกานต บุตรศรีภูมิ   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/14) (ครูวชากร บุญสิทธิ์)

  24   32154   น.ส.เกศกนก มูลสมบัติ   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/14) (ครูวชากร บุญสิทธิ์)

  25   32156   น.ส.ชญาดา นงนวล   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/14) (ครูวชากร บุญสิทธิ์)

  26   32163   น.ส.ณภัทรชนก บุตคาม   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/14) (ครูวชากร บุญสิทธิ์)

  27   32168   น.ส.นลินี กระทุมขันธ   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/14) (ครูวชากร บุญสิทธิ์)

  28   32171   น.ส.ประภาณัท อาณารัตน   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/14) (ครูวชากร บุญสิทธิ์)

  29   34674   น.ส.รวีวรรณ พวงจำป   คณิตศาสตร (สำหรับ ม.6/14) (ครูวชากร บุญสิทธิ์)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   32287   น.ส.อัชณา จงเทพ   ศิลปะปองกันตัว (ครูวิฑูรย บาพิมาย)

  2   32402   นายปนุวัตน ปะกิระณา   ระบบไฟฟาในครัวเรือน (ครูวีระพล ประทัด)

  3   32403   นายมงคล มูลศรี   ภาษาพาสนุก (ครูนภัทร แชมไล)

  4   32405   นายวัชรินทร แสนคำ   งานประดิษฐหรรษา (ครูอภิรดา กองบุตร)

  5   32458   นายวุฒิชัย มาตตรา   ธนาคารน้ำใตดินระบบปด (ครูสมทรัพย จันทรแกว)

  6   32499   นายมังกร วิเศษศรี   ธนาคารน้ำใตดินระบบปด (ครูสมทรัพย จันทรแกว)

  7   32502   นายวีรพล กวางประชัน   งานประดิษฐหรรษา (ครูอภิรดา กองบุตร)

  8   32603   นายธีรพัฒน นาโคชาง   ธนาคารน้ำใตดินระบบปด (ครูสมทรัพย จันทรแกว)

  9   32262   น.ส.จิรวรรณ นัดปะโม   ยังไมเลือกชุมนุม

  10   32394   นายชุมพล หองษา   ยังไมเลือกชุมนุม

  11   32441   นายขจรศักดิ์ ประธาน   ยังไมเลือกชุมนุม

  12   32595   นายณัฐวุฒิ ปาสาจะ   ยังไมเลือกชุมนุม

  13   32621   นายสิทธิพงศ ปฏิเวชวัฒนางกูร   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/3

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   32232   น.ส.วิราสินี เอี่ยมนอก   เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ครูประภาศรี ทิพยพิลา)

  2   32361   น.ส.ชณัญชิดา เพ็ชรแสง   เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ครูประภาศรี ทิพยพิลา)

  3   32396   นายณัฐพงษ โยธะมาตย   เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ครูประภาศรี ทิพยพิลา)

  4   32473   น.ส.ธนันญพัช บุงทอง   หมากรุก (ครูเลิศพิภพ แสนวัง)

  5   32515   น.ส.ชาริณี พลฤทธิ์   งานประดิษฐหรรษา (ครูอภิรดา กองบุตร)

  6   32529   น.ส.รัชนีกร กองบุตร   งานประดิษฐหรรษา (ครูอภิรดา กองบุตร)

  7   32571   น.ส.ขวัญเนตร นนทสิงห   รักษสิ่งแวดลอม (ครูจำปา สืบสุนทร)

  8   32574   น.ส.ชนิตา นันแกว   รักษสิ่งแวดลอม (ครูจำปา สืบสุนทร)

  9   32577   น.ส.ธันยวาทินี ชินภักดี   รักษสิ่งแวดลอม (ครูจำปา สืบสุนทร)

  10   32585   น.ส.สิริรัฐ จันทรภักดิ์   รักษสิ่งแวดลอม (ครูจำปา สืบสุนทร)

  11   32631   น.ส.รัตนาวดี กวดนอก   หมากรุก (ครูเลิศพิภพ แสนวัง)

  12   32632   น.ส.ศศิลักษณ วิโรจนากร   งานประดิษฐหรรษา (ครูอภิรดา กองบุตร)

  13   32635   น.ส.อาทิตยา โสดาปดชา   หมากรุก (ครูเลิศพิภพ แสนวัง)

  14   32243   นายชลธาร อุดร   ยังไมเลือกชุมนุม

  15   32295   นายธีรภัทร บุญเสนา   ยังไมเลือกชุมนุม

  16   32366   น.ส.ณัฐธิดา สมเด็จ   ยังไมเลือกชุมนุม

  17   32401   นายปฏิภัทธ พุทธาวัง   ยังไมเลือกชุมนุม

  18   32448   นายธนวัฒน มะลาไวย   ยังไมเลือกชุมนุม

  19   32496   นายพัฒนศิริ นอยวิมล   ยังไมเลือกชุมนุม

  20   32516   น.ส.ณัฐริกา ยะถา   ยังไมเลือกชุมนุม

  21   32526   น.ส.เพลินพิศ แกวสังข   ยังไมเลือกชุมนุม

  22   32572   น.ส.จุฑามาศ สิงหคะนอง   ยังไมเลือกชุมนุม

  23   32575   น.ส.ชมพูนุท วงษา   ยังไมเลือกชุมนุม

  24   32579   น.ส.บุณทริกา หนูวงษ   ยังไมเลือกชุมนุม

  25   32628   น.ส.กัญญารัตน บุญเฮา   ยังไมเลือกชุมนุม

  26   34738   นายภานุพงศ โตปะคำ   ยังไมเลือกชุมนุม

  27   34739   น.ส.รจรินทร ประวัติศิษย   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/4

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   32330   น.ส.ศรุตา นอยศรี   คิดเลขเร็ว (ครูภคมน ภูมิชูชิต)

  2   32335   น.ส.อภิรดา ปาปะแพ   คณิตหรรษา (ครูมนัสวี โนนหนองคู)

  3   32400   นายนิติพงษ สุมมาตย   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  4   32416   น.ส.ธิดารัตน อามาตย   คณิตหรรษา (ครูมนัสวี โนนหนองคู)

  5   32422   น.ส.มานิตา นอยศรี   คณิตหรรษา (ครูมนัสวี โนนหนองคู)

  6   32429   น.ส.ศิริลักษณ มะลาศรี   ภาษาไทย (ครูประภาพร แกวจันดา)

  7   32476   น.ส.นุศรา คำพันธ   คณิตหรรษา (ครูมนัสวี โนนหนองคู)

  8   32479   น.ส.พัชฎาภา ทานิสุทธิ์   คณิตหรรษา (ครูมนัสวี โนนหนองคู)

  9   32482   น.ส.ศศิธร โนแกว   ฟุตซอลหญิง (ครูพิชัย สำราญสุข)

  10   32486   น.ส.หฤทัย สุนนนาม   คณิตหรรษา (ครูมนัสวี โนนหนองคู)

  11   32511   น.ส.คณิศร ทมานนท   คณิตหรรษา (ครูมนัสวี โนนหนองคู)

  12   32513   น.ส.จุฬารัตน ปกการะนัง   คณิตหรรษา (ครูมนัสวี โนนหนองคู)

  13   32519   น.ส.บัณฑิตา พรมลี   ขับรองประสานเสียง (ครูสราวุธ สระมูล)

  14   32533   น.ส.วิยดา เทพคำภา   หมากรุก (ครูเลิศพิภพ แสนวัง)

  15   32537   น.ส.อาทิตยา ศรีโสภา   หมากรุก (ครูเลิศพิภพ แสนวัง)

  16   32539   นายกฤษณะ วาตรีบุญเรือง   คณิตหรรษา (ครูมนัสวี โนนหนองคู)

  17   32578   น.ส.นริศรา จันทพรม   การสรางอาชีพ (ครูประไพพรรณ โชติธนารัชกกุล)

  18   32580   น.ส.พรธิดา อุนคำ   นาฏศิลป (ครูศันสนีย ลีลาสกุลภักดิ์)

  19   32627   น.ส.กนกวรรณ ปะเตชะกัง   หมากรุก (ครูเลิศพิภพ แสนวัง)

  20   32630   น.ส.นริศรา ปะกิลาพัง   หมากรุก (ครูเลิศพิภพ แสนวัง)

  21   32633   น.ส.สุจิรา จันทศรี   หมากรุก (ครูเลิศพิภพ แสนวัง)

  22   34728   น.ส.กัลยารัตน วงษรินทรยอง   การสรางอาชีพ (ครูประไพพรรณ โชติธนารัชกกุล)

  23   34731   น.ส.นันทิยา ใจดี   หมากรุก (ครูเลิศพิภพ แสนวัง)

  24   34732   น.ส.มริษา แผงบุดดา   คิดเลขเร็ว (ครูภคมน ภูมิชูชิต)

  25   34734   น.ส.สุภาวดี ออนสา   ภาษาไทย (ครูประภาพร แกวจันดา)

  26   34735   น.ส.อริศรา ทำนานอก   การสรางอาชีพ (ครูประไพพรรณ โชติธนารัชกกุล)

  27   32347   นายธีรภัทร วงศคำจันทร   ยังไมเลือกชุมนุม

  28   32354   นายสิทธิพร หันดี   ยังไมเลือกชุมนุม

  29   32460   นายสถาพร ปะกิระคะ   ยังไมเลือกชุมนุม

  30   32491   นายชัยพล เดชรักษา   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/4

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   32538   น.ส.อาภัสรา เบาสิงห   ยังไมเลือกชุมนุม

  32   34730   น.ส.ธันยธรณ บุญสอน   ยังไมเลือกชุมนุม

  33   34733   น.ส.รัชฎาภรณ สวัสดิผล   ยังไมเลือกชุมนุม

  34   34736   น.ส.อริสรา บุญประกอบ   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/5

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   32205   น.ส.จรัญญา ประจะเนย   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  2   32312   น.ส.ณัฐนิชา กลิ่นสุคนธ   เสริมสวยเบื้องตน (ครูพูนศักดิ์ อารพล)

  3   32314   น.ส.ทัศนีย สังออน   หมากรุกไทย (ครูสมศักดิ์ เรืองบุญ)

  4   32363   น.ส.ชุตินันท ชางปน   ขับรองประสานเสียง (ครูสราวุธ สระมูล)

  5   32404   นายมงคล อามาตย   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  6   32415   น.ส.ชลิดา คุรุทานัง   เสริมสวยเบื้องตน (ครูพูนศักดิ์ อารพล)

  7   32421   น.ส.ภาณุมาศ สิงหาราโท   เสริมสวยเบื้องตน (ครูพูนศักดิ์ อารพล)

  8   32424   น.ส.วสุนันท แกวหะวงศ   เสริมสวยเบื้องตน (ครูพูนศักดิ์ อารพล)

  9   32439   นายกฤษดินทร นินทะราช   นาฏศิลป (ครูศันสนีย ลีลาสกุลภักดิ์)

  10   32449   นายธีรภัทร อุดมเมฆ   หมากรุกไทย (ครูสมศักดิ์ เรืองบุญ)

  11   32512   น.ส.จันทิกา ไวมาตร   รักษสิ่งแวดลอม (ครูจำปา สืบสุนทร)

  12   32518   น.ส.ธนวรรณ เฮียงเฮี่ย   รักษสิ่งแวดลอม (ครูจำปา สืบสุนทร)

  13   32520   น.ส.ปวีณา ชิณละวงศ   รักษสิ่งแวดลอม (ครูจำปา สืบสุนทร)

  14   32534   น.ส.ศศิกานต ปกกาเต   มารยาทไทยม.ปลาย (ครูลัดดา แสงโทโพ)

  15   32584   น.ส.วิลาวัลย คุมกุดลิง   หมากรุกไทย (ครูสมศักดิ์ เรืองบุญ)

  16   32587   น.ส.อชิรญาณ ฝายคำมี   หมากรุกไทย (ครูสมศักดิ์ เรืองบุญ)

  17   34720   นายจิระพงค ประเศษรฐา   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  18   34724   น.ส.วนิดา จันโด   เสริมสวยเบื้องตน (ครูพูนศักดิ์ อารพล)

  19   34726   น.ส.สุมิธตา หงษทอง   หมากรุกไทย (ครูสมศักดิ์ เรืองบุญ)

  20   35391   นายพีระพัฒน แซโคว   วอลเลยบอล (ครูวราภรณ จันทสมบัติ)

  21   32249   นายธนันชัย ไปมา   ยังไมเลือกชุมนุม

  22   32290   นายจุลจักร ปองตี   ยังไมเลือกชุมนุม

  23   32296   นายนาวี นนมุลตรี   ยังไมเลือกชุมนุม

  24   32299   นายภูวดล สาสีดา   ยังไมเลือกชุมนุม

  25   32303   นายอนุวัฒน พลนวน   ยังไมเลือกชุมนุม

  26   32313   น.ส.ณีรนุช ยามดี   ยังไมเลือกชุมนุม

  27   32356   นายอิทธิเดช โคตรแกว   ยังไมเลือกชุมนุม

  28   32357   น.ส.กมลพรรณ จิตโรภาส   ยังไมเลือกชุมนุม

  29   32411   น.ส.ฉัตรกมล สวนบุญ   ยังไมเลือกชุมนุม

  30   32413   น.ส.ชลธิชา เพชรสุกใส   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/5

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   32440   นายเกษฏาพงษ ปาปะไมล   ยังไมเลือกชุมนุม

  32   32465   นายอัครรัตรชัย แสนสนุก   ยังไมเลือกชุมนุม

  33   32468   น.ส.จิณนพัด จันทิชัย   ยังไมเลือกชุมนุม

  34   33412   นายเกริกเกรียติ ปดถามา   ยังไมเลือกชุมนุม

  35   34721   นายชัยยศ วิเชียรรมย   ยังไมเลือกชุมนุม

  36   34722   นายณัฐกิตติ์ อินทรศิลา   ยังไมเลือกชุมนุม

  37   34723   น.ส.จีระพัฒน คงเปนนิจ   ยังไมเลือกชุมนุม

  38   34725   น.ส.สุนิสา ปะโมทานัง   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/6

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   32220   น.ส.พรรภษา ประทุมแสง   นาฏศิลป (ครูศันสนีย ลีลาสกุลภักดิ์)

  2   32241   นายเจษฎาพรณ เยาวเสริฐ   เคมีในชีวิตประจำวัน (ครูอุดมลักษณ วานิชชัง)

  3   32255   นายรัชชานนท สุธรรม   เคมีในชีวิตประจำวัน (ครูอุดมลักษณ วานิชชัง)

  4   32278   น.ส.ยุภาวดี สาดแลน   เคมีในชีวิตประจำวัน (ครูอุดมลักษณ วานิชชัง)

  5   32306   น.ส.กัญญาณัฐ คำโต   ทันโลกสังคมศึกษา (ครูเสารหา พุทธบาล)

  6   32319   น.ส.ปยธิดา คำสิงหสัย   ทันโลกสังคมศึกษา (ครูเสารหา พุทธบาล)

  7   32328   น.ส.วิภาวีณี ไผปอง   ทันโลกสังคมศึกษา (ครูเสารหา พุทธบาล)

  8   32349   นายภาณุมาศ มะลาศรี   เคมีในชีวิตประจำวัน (ครูอุดมลักษณ วานิชชัง)

  9   32350   นายยศนนท พิมพนอย   เคมีในชีวิตประจำวัน (ครูอุดมลักษณ วานิชชัง)

  10   32369   น.ส.เบญจมาศ ประนัดถานัง   ทันโลกสังคมศึกษา (ครูเสารหา พุทธบาล)

  11   32376   น.ส.,มินตรา สรอยคำ   ทันโลกสังคมศึกษา (ครูเสารหา พุทธบาล)

  12   32377   น.ส.ลินดา ไลออน   สังคม ม.ปลาย (ครูปทมา ปนะทาใน)

  13   32379   น.ส.วิภาดา สุวรรณวงศ   ขับรองประสานเสียง (ครูสราวุธ สระมูล)

  14   32384   น.ส.โศรดา สมบูรณ   ทันโลกสังคมศึกษา (ครูเสารหา พุทธบาล)

  15   32397   นายเทพกานต ประจะเนย   เคมีในชีวิตประจำวัน (ครูอุดมลักษณ วานิชชัง)

  16   32412   น.ส.ชรัญธร ประธรรมสาร   เคมีในชีวิตประจำวัน (ครูอุดมลักษณ วานิชชัง)

  17   32417   น.ส.ธิติมา พลออนสา   มารยาทไทยม.ปลาย (ครูลัดดา แสงโทโพ)

  18   32428   น.ส.ศิริลักษณ ตะชา   มารยาทไทยม.ปลาย (ครูลัดดา แสงโทโพ)

  19   32446   นายชินวัตร บุญโลก   เคมีในชีวิตประจำวัน (ครูอุดมลักษณ วานิชชัง)

  20   32453   นายภราดร โพธิ์พัฒน   เคมีในชีวิตประจำวัน (ครูอุดมลักษณ วานิชชัง)

  21   32467   น.ส.กัญญารัตน บุญสิทธิ์   เคมีในชีวิตประจำวัน (ครูอุดมลักษณ วานิชชัง)

  22   32471   น.ส.ทัตพิชา ลาดนอก   เคมีในชีวิตประจำวัน (ครูอุดมลักษณ วานิชชัง)

  23   32477   น.ส.เบญจมาศ ดวงศรี   ธนาคารน้ำใตดินระบบปด (ครูสมทรัพย จันทรแกว)

  24   32478   น.ส.เบญญาภา นนเทศา   เคมีในชีวิตประจำวัน (ครูอุดมลักษณ วานิชชัง)

  25   32484   น.ส.ศิริลักษณ อันทะชัย   เคมีในชีวิตประจำวัน (ครูอุดมลักษณ วานิชชัง)

  26   32488   น.ส.อมรรัตน ปญญาละ   หมากรุก (ครูเลิศพิภพ แสนวัง)

  27   32508   น.ส.กัญญารัตน โมทองศรี   มารยาทไทยม.ปลาย (ครูลัดดา แสงโทโพ)

  28   32521   น.ส.ปยมาลย ทะวะลัย   มารยาทไทยม.ปลาย (ครูลัดดา แสงโทโพ)

  29   32522   น.ส.พรไพลิน พลเสนา   ธนาคารน้ำใตดินระบบปด (ครูสมทรัพย จันทรแกว)

  30   32527   น.ส.ยลดา มาตรายัดนอย   หมากรุก (ครูเลิศพิภพ แสนวัง)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/6

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   32531   น.ส.ลลิตพรรณ นามสี   ทันโลกสังคมศึกษา (ครูเสารหา พุทธบาล)

  32   32583   น.ส.วนัสนัน วรรณปด   ทันโลกสังคมศึกษา (ครูเสารหา พุทธบาล)

  33   34718   น.ส.ตรีเนตร ชองพูล   ระบบไฟฟาในครัวเรือน (ครูวีระพล ประทัด)

  34   34719   น.ส.สุจิตรา ดงไมตรี   หมากรุก (ครูเลิศพิภพ แสนวัง)

  35   31824   นายสุริโย ปทุมทอง   ยังไมเลือกชุมนุม

  36   32283   น.ส.สิริยากร พันชาด   ยังไมเลือกชุมนุม

  37   32343   นายธนาธิป กกฝาย   ยังไมเลือกชุมนุม

  38   32456   นายวัชราดล ทองภูธร   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/7

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   32145   นายพรพิพัฒน ปติโกศล   ภาษาพาสนุก (ครูนภัทร แชมไล)

  2   32240   นายจตุรวิทย ปกเขตานัง   ภาษาไทย (ครูวิชิต เสนาราช)

  3   32257   นายศุภกฤต สุนทะวงศ   ภาษาไทย (ครูวิชิต เสนาราช)

  4   32266   น.ส.ณัชดาภ นนยะโส   ระบบไฟฟาในครัวเรือน (ครูวีระพล ประทัด)

  5   32267   น.ส.ณัฐริกา ชาชำนาญ   ศิลปะปองกันตัว (ครูวิฑูรย บาพิมาย)

  6   32279   น.ส.รจตนา เยื่องกระโทก   ศิลปะปองกันตัว (ครูวิฑูรย บาพิมาย)

  7   32281   น.ส.ศศิกานต ปะนัดศรี   ภาษาไทย (ครูประภาพร แกวจันดา)

  8   32323   น.ส.เพ็ญพิชชา ปกเขมายัง   ฟสิกส ฟ.ฟน (ครูเอมมิกา วัดพล)

  9   32325   น.ส.วณิชยา ราชมนตรี   ภาษาไทย (ครูวิชิต เสนาราช)

  10   32332   น.ส.ศศิธร พลกำแหง   ภาษาไทย (ครูวิชิต เสนาราช)

  11   32346   นายธีรภัทร พลยางนอก   ภาษาไทย (ครูวิชิต เสนาราช)

  12   32353   นายสันติ ปาปะสา   ขับรองประสานเสียง (ครูสราวุธ สระมูล)

  13   32362   น.ส.ชุติตา คงคำสี   หมากรุก (ครูเลิศพิภพ แสนวัง)

  14   32372   น.ส.พิยะดา มาตราช   ขับรองประสานเสียง (ครูสราวุธ สระมูล)

  15   32418   น.ส.นัยชนก เงินไธสง   ภาษาไทย (ครูประภาพร แกวจันดา)

  16   32433   น.ส.สุพิชชา รัตนแสง   หมากรุก (ครูเลิศพิภพ แสนวัง)

  17   32466   น.ส.กัญญาณัฐ อันสุวรรณ   ฟุตซอลหญิง (ครูพิชัย สำราญสุข)

  18   32475   น.ส.น้ำผึ้ง พรมผุย   ภาษาไทย (ครูประภาพร แกวจันดา)

  19   32480   น.ส.พัชรพร ปาปะทัง   ภาษาไทย (ครูประภาพร แกวจันดา)

  20   34114   นายอิสระ คลองก่ำ   ภาษาไทย (ครูประภาพร แกวจันดา)

  21   34116   นายเทวฤทธิ์ มามี   ตะลุยรอบโลก (ครูศุภษร บุดดา)

  22   34709   น.ส.กุศลิน โหลี   มารยาทไทยม.ปลาย (ครูลัดดา แสงโทโพ)

  23   34710   น.ส.จริยา วาลมูลตรี   มารยาทไทยม.ปลาย (ครูลัดดา แสงโทโพ)

  24   34711   น.ส.ชนิตกานต บุญละคร   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  25   34712   น.ส.ปฐมาวดี ไปพบ   ภาษาไทย (ครูประภาพร แกวจันดา)

  26   34713   น.ส.เฟองลดา สารพันธ   การพยาบาลเบื้องตน (ครูจารุภา มะธุเสน)

  27   34714   น.ส.สิรินญา โพธิจักร   ภาษาไทย (ครูประภาพร แกวจันดา)

  28   34715   น.ส.สุนิชฌาย เลิศฤทธิ์   การพยาบาลเบื้องตน (ครูจารุภา มะธุเสน)

  29   34716   น.ส.สุวรรณสา คำมูล   หองสมุด (ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม, ครูนิโลบล พูนศิริ)

  30   32203   นายอัมรินทร ฮาดภักดี   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/7

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   32253   นายพงศธร ทองพา   ยังไมเลือกชุมนุม

  32   32259   นายสุภาษิต พัฒนิบูลย   ยังไมเลือกชุมนุม

  33   32269   น.ส.เบญจวรรณ จันทศร   ยังไมเลือกชุมนุม

  34   32282   น.ส.ศุภกาญ สังขะเพท   ยังไมเลือกชุมนุม

  35   32302   นายอดิศักดิ์ อาจเจริญ   ยังไมเลือกชุมนุม

  36   32348   นายปรเมษฐ แสงโชติ   ยังไมเลือกชุมนุม

  37   32485   น.ส.สโรชา ปะเสระกัง   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/8

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   31769   นายสุทธิพงศ ไชยลังกา   ROBOT (ครูขนิษฐา เตชะนอก)

  2   32186   น.ส.สุภาวดี สารถี   คณิตหรรษา (ครูมนัสวี โนนหนองคู)

  3   32189   นายกฤตภพ ศรีประยา   ขับรองประสานเสียง (ครูสราวุธ สระมูล)

  4   32190   นายกิตติศักดิ์ ภารตุมเหลา   คณิตหรรษา (ครูมนัสวี โนนหนองคู)

  5   32214   น.ส.ธนพร สมอออน   ชุมชนภาษาจีน (ครูทัศนีย ลามี)

  6   32247   นายธนบดี มีชัย   ตะลุยรอบโลก (ครูศุภษร บุดดา)

  7   32251   นายธีรพล พรไชยสงค   คณิตหรรษา (ครูมนัสวี โนนหนองคู)

  8   32254   นายพิสิษฐ ปทุมวัน   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  9   32263   น.ส.จิรัชญา โปสันเทียะ   ชุมชนภาษาจีน (ครูทัศนีย ลามี)

  10   32310   น.ส.จันทรจิรา ปะวะขัง   คณิตหรรษา (ครูมนัสวี โนนหนองคู)

  11   32317   น.ส.นลินทิพย ธนะศรี   คณิตหรรษา (ครูมนัสวี โนนหนองคู)

  12   32340   นายคณาธิป ภวภูตานนท   คณิตหรรษา (ครูมนัสวี โนนหนองคู)

  13   32341   นายจักรพงษ เกิดสีทอง   วงโยธวาทิต (ครูพิษณุย ดาทอง)

  14   32359   น.ส.กุลณัฐ ปะมาระตา   คณิตหรรษา (ครูมนัสวี โนนหนองคู)

  15   32360   น.ส.เจษฎาพร ผันอากาศ   คณิตหรรษา (ครูมนัสวี โนนหนองคู)

  16   32370   น.ส.พรณภา บัวรัตน   ศิลปะปองกันตัว (ครูวิฑูรย บาพิมาย)

  17   32380   น.ส.ศศิวิมล เรืองพร   ศิลปะปองกันตัว (ครูวิฑูรย บาพิมาย)

  18   32426   น.ส.ศริญญา กะกุลนิตย   คณิตหรรษา (ครูมนัสวี โนนหนองคู)

  19   32431   น.ส.สุกัญญา สาระลัย   คณิตหรรษา (ครูมนัสวี โนนหนองคู)

  20   32436   น.ส.เสาวภา เจียงยี่หวา   ภาษาจีน (ครูธันทิวา คำศิริ)

  21   32503   นายวุฒิสิทธิ์ แสนบุญศิริ   คณิตหรรษา (ครูมนัสวี โนนหนองคู)

  22   32530   น.ส.รินลดา เสตสิทธิ์   ชุมชนภาษาจีน (ครูทัศนีย ลามี)

  23   34703   น.ส.ชมพูนุช จุลศรี   ศิลปะปองกันตัว (ครูวิฑูรย บาพิมาย)

  24   34704   น.ส.ทัศนียวรรณ ไปไกล   ศิลปะปองกันตัว (ครูวิฑูรย บาพิมาย)

  25   34705   น.ส.ปรางคทอง ชาวพงษ   งานประดิษฐหรรษา (ครูอภิรดา กองบุตร)

  26   34707   น.ส.สุปราณี ชุมสิงห   งานประดิษฐหรรษา (ครูอภิรดา กองบุตร)

  27   31612   นายปฏิพล ปตถามัง   ยังไมเลือกชุมนุม

  28   32185   น.ส.สุพัฒนา มีหา   ยังไมเลือกชุมนุม

  29   32197   นายภูริภัทร โสมทอง   ยังไมเลือกชุมนุม

  30   32227   น.ส.มุกระวี ศรีสุรักษ   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/8

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   32260   น.ส.กุลธิดา จันชา   ยังไมเลือกชุมนุม

  32   32385   น.ส.สิริยากร สังเจิด   ยังไมเลือกชุมนุม

  33   32423   น.ส.วรารัตน นนพิภักดิ์   ยังไมเลือกชุมนุม

  34   32445   นายฉัตรเพชร ปฏินัดตัง   ยังไมเลือกชุมนุม

  35   32481   น.ส.มัลลิกา บุญภักดี   ยังไมเลือกชุมนุม

  36   32497   นายภาณุมาศ จอมศรีกระยอม   ยังไมเลือกชุมนุม

  37   34112   น.ส.จิรฐา ธราวุธ   ยังไมเลือกชุมนุม

  38   34702   นายเทวราช มาตคำมี   ยังไมเลือกชุมนุม

  39   34706   น.ส.วรกมล ตัณฑประศาสน   ยังไมเลือกชุมนุม

  40   34708   น.ส.อาทิตยา ผายแกว   ยังไมเลือกชุมนุม



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/9

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  1   32074   นายทวีวัฒน คำโคกกลาง   หมากรุกไทย (ครูสมศักดิ์ เรืองบุญ)

  2   32142   นายปฏิภัฒณ ทิมทอง   หมากรุกไทย (ครูสมศักดิ์ เรืองบุญ)

  3   32158   น.ส.ชลลดา ปาสาใน   ภาษาไทย (ครูวิชิต เสนาราช)

  4   32161   น.ส.ฑิตฐิตา แกวโพธิ์   ภาษาจีน (ครูธันทิวา คำศิริ)

  5   32201   นายอติคุณ ปดสาโย   หมากรุกไทย (ครูสมศักดิ์ เรืองบุญ)

  6   32221   น.ส.พิชมญชุ บรรณศรี   ภาษาไทย (ครูวิชิต เสนาราช)

  7   32229   น.ส.รัตนา อัตเนย   ภาษาไทย (ครูวิชิต เสนาราช)

  8   32230   น.ส.วรนุช บุษบา   ภาษาพาสนุก (ครูนภัทร แชมไล)

  9   32239   นายกฤษฎา ดาแสง   วอลเลยบอล (ครูวราภรณ จันทสมบัติ)

  10   32246   นายธนกร นามพุทธา   ภาษาไทย (ครูวิชิต เสนาราช)

  11   32270   น.ส.ปณิตรา สิทธิภา   ภาษาพาสนุก (ครูนภัทร แชมไล)

  12   32273   น.ส.ปวีณา อุปมัย   ภาษาไทย (ครูวิชิต เสนาราช)

  13   32284   น.ส.สุปรียา ชนะพจน   ตะลุยรอบโลก (ครูศุภษร บุดดา)

  14   32304   นายอนุศร รัตพรม   ภาษาพาสนุก (ครูนภัทร แชมไล)

  15   32316   น.ส.นราวัลย ครองสี   ภาษาไทย (ครูวิชิต เสนาราช)

  16   32321   น.ส.พรอุมา ประกอบแสง   ฟสิกส ฟ.ฟน (ครูเอมมิกา วัดพล)

  17   32333   น.ส.สุพัตรา ปสายะสา   ภาษาไทย (ครูวิชิต เสนาราช)

  18   32351   นายวัฒนา ปกกะสาตัง   ภาษาพาสนุก (ครูนภัทร แชมไล)

  19   32367   น.ส.ณัฐวรรณ จันทวงค   ภาษาพาสนุก (ครูนภัทร แชมไล)

  20   32386   น.ส.สุภาภรณ นันทริด   ภาษาพาสนุก (ครูนภัทร แชมไล)

  21   32388   น.ส.อรัญญา หิตธิเดช   สังคมศึกษา ม.ปลาย (ครูสุพรรษา ทัพธานี)

  22   32409   นายอติชาต ปดสาโย   ภาษาไทย (ครูวิชิต เสนาราช)

  23   32425   น.ส.วิภารัตน ปาสานัง   ตะลุยรอบโลก (ครูศุภษร บุดดา)

  24   32430   น.ส.สุกัญญา มีแกว   ศิลปะปองกันตัว (ครูวิฑูรย บาพิมาย)

  25   32487   น.ส.อชิรญา สนุกล้ำ   ภาษาพาสนุก (ครูนภัทร แชมไล)

  26   34693   นายจีรพงษ ปนประยูร   วอลเลยบอล (ครูวราภรณ จันทสมบัติ)

  27   34694   น.ส.นารีรัตน สุนทะวงค   คิดเลขเร็ว (ครูภคมน ภูมิชูชิต)

  28   34695   น.ส.เบญจพร ทองทุม   ตะลุยรอบโลก (ครูศุภษร บุดดา)

  29   34696   น.ส.ประภัสสร คำไลวงค   ภาษาไทย (ครูวิชิต เสนาราช)

  30   34697   น.ส.พรไพริน พิชหอม   ภาษาจีน (ครูธันทิวา คำศิริ)



รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปปทุม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/9

  ลำดับ   รหัสนักเรียน   ชื่อ-สกุล   ชุมนุมที่เลือก

  31   34698   น.ส.เยาวภา มะปะรัง   ภาษาไทย (ครูวิชิต เสนาราช)

  32   34700   น.ส.สุชัญญา โพโสภา   ภาษาไทย (ครูวิชิต เสนาราช)

  33   34701   น.ส.อรอุษา พันธชมภู   ตะลุยรอบโลก (ครูศุภษร บุดดา)

  34   32077   นายปยวัฒน ดีสงคราม   ยังไมเลือกชุมนุม

  35   32192   นายเดชฤทธิ์ จิตฤทธิ์   ยังไมเลือกชุมนุม

  36   32200   นายสุริยันต มาดาโต   ยังไมเลือกชุมนุม

  37   32289   นายจักรพงษ ปจจัย   ยังไมเลือกชุมนุม

  38   32311   น.ส.ชฎาพร ปะกิระนำ   ยังไมเลือกชุมนุม
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