
เลขประจําตัว ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนน O-NET เลขที่นั่งสอบ หองสอบที่

20001 128 เด็กหญิง กชกร ศรีสุราช เมืองวาปปทุม มี 1 หองสอบที่ 6 (822)

20002 107 เด็กหญิง กนกกร ปะตังพะลัง เมืองวาปปทุม ไมมี 2 หองสอบที่ 6 (822)

20003 568 เด็กหญิง กนกวรรณ บุณยกาญจนะพันธุ บานหนองไผ มี 3 หองสอบที่ 6 (822)

20004 79 เด็กหญิง กมลชนก วัฒนะราช เมืองวาปปทุม ไมมี 4 หองสอบที่ 6 (822)

20005 139 เด็กหญิง กมลลักษณ ดํางาม ชุมชนบานดงบัง มี 5 หองสอบที่ 6 (822)

20006 338 เด็กหญิง กมลวรรณ ศรีประยา เมืองวาปปทุม มี 6 หองสอบที่ 6 (822)

20007 32 เด็กชาย กรวิชญ ปดสาโย บานดงนอย ไมมี 7 หองสอบที่ 6 (822)

20008 440 เด็กชาย กริบพงษ กาหลง อนุบาลวาปปทุม มี 8 หองสอบที่ 6 (822)

20009 364 เด็กชาย กฤตพณ โกยรัมย บานโนนเห็ดไค มี 9 หองสอบที่ 6 (822)

20010 161 เด็กหญิง กฤติกา ปะมาคะมา บานไกนา มี 10 หองสอบที่ 6 (822)

20011 11 เด็กชาย กฤษกร การะนอย อนุบาลเอี่ยมสุข ไมมี 11 หองสอบที่ 6 (822)

20012 304 เด็กชาย กฤษณธร หงสศรี บานประแหยง มี 12 หองสอบที่ 6 (822)

20013 110 เด็กชาย กฤษณพล บุตรโชติ เมืองวาปปทุม ไมมี 13 หองสอบที่ 6 (822)

20014 81 เด็กชาย กฤษณะ กระเชาทอง เมืองวาปปทุม ไมมี 14 หองสอบที่ 6 (822)

20015 611 เด็กหญิง กฤษณา ประจักกัตตา ชุมชนบานหนองทุม มี 15 หองสอบที่ 6 (822)

20016 18 เด็กชาย กวินท ปกกุนนัน เมืองวาปปทุม มี 16 หองสอบที่ 6 (822)

20017 388 เด็กหญิง กวินทรา เอกรักษา บานดงใหญ มี 17 หองสอบที่ 6 (822)

20018 30 เด็กชาย กวีวัฒน ยุสิ บานดงนอย ไมมี 18 หองสอบที่ 6 (822)

20019 31 เด็กชาย กษมา ปนหอม บานดงนอย ไมมี 19 หองสอบที่ 6 (822)

20020 538 เด็กหญิง กัญญารัตน เอกโชติ อนุบาลวาปปทุม มี 20 หองสอบที่ 6 (822)

20021 522 เด็กหญิง กัลยกร ปญจะรถสา บานหนองผือ มี 21 หองสอบที่ 6 (822)

20022 604 เด็กหญิง กัลยรัตน อุปมัย เมืองวาปปทุม มี 22 หองสอบที่ 6 (822)

20023 209 เด็กหญิง กานตมณี ดงหิงษ บานโคกใหญวิทยา มี 23 หองสอบที่ 6 (822)

20024 526 เด็กหญิง กานติมา คณะสี บานหนองผือ มี 24 หองสอบที่ 6 (822)

20025 529 เด็กชาย กิตฏิภูมิ สุทธวงษา บานหนองผือ มี 25 หองสอบที่ 6 (822)

20026 451 เด็กชาย กิตติกร จุปะมัดตัง อนุบาลวาปปทุม มี 26 หองสอบที่ 6 (822)

20027 307 เด็กชาย กิตติทัต ทองนาเหนือ บานตําแย มี 27 หองสอบที่ 6 (822)

20028 314 เด็กชาย กิตติพงษ มิ่งไชย ชุมชนบานงัวบา มี 28 หองสอบที่ 6 (822)

20029 353 เด็กชาย กิตติพัฒณ ปตตายะโส บานวังจานโนนสําราญ มี 29 หองสอบที่ 6 (822)

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รอบทั่วไป

โรงเรียนวาปปทุม ประจําปการศึกษา 2562 ประเภทนอกเขตบริการ
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20030 339 เด็กหญิง กิตติยา ฮาดภักดี เมืองวาปปทุม มี 30 หองสอบที่ 6 (822)

20031 7 เด็กหญิง กิตติยาภรณ พวงเวียง บานดู ไมมี 31 หองสอบที่ 6 (822)

20032 53 เด็กชาย กิตติวัฒน ปะตังทะโล เมืองวาปปทุม ไมมี 32 หองสอบที่ 6 (822)

20033 263 เด็กหญิง กุลธิดา ศรีหาชาด บานชาดฝางหัวเรือ มี 33 หองสอบที่ 6 (822)

20034 423 เด็กหญิง เกศราวรินทร มัชปะโม อนุบาลวาปปทุม มี 34 หองสอบที่ 6 (822)

20035 334 เด็กหญิง เกศรินทร ศรีคุณ บานหวาย มี 35 หองสอบที่ 6 (822)

20036 311 เด็กหญิง เกสรา คุณหงษ บานตําแย มี 1 หองสอบที่ 7 (823)

20037 400 เด็กชาย เกียรติธนพัฒน นาคศิริศิล เมืองวาปปทุม มี 2 หองสอบที่ 7 (823)

20038 615 เด็กชาย เกียรติยศ บุตะโชติ เมืองวาปปทุม มี 3 หองสอบที่ 7 (823)

20039 29 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ จวงสมุทร บานดงนอย ไมมี 4 หองสอบที่ 7 (823)

20040 318 เด็กชาย ไกรราช ปาปะขํา บานหนองไฮ มี 5 หองสอบที่ 7 (823)

20041 447 เด็กชาย ขจรยศ ชัยแหมง อนุบาลวาปปทุม มี 6 หองสอบที่ 7 (823)

20042 567 เด็กหญิง คณิศร เชาวจันทร บานหนองเหลา มี 7 หองสอบที่ 7 (823)

20043 175 เด็กหญิง คติยา สีกรม ลิ้นฟาวิทยาคาร มี 8 หองสอบที่ 7 (823)

20044 166 เด็กชาย คมภิญญ โพธิ์ทอง เมืองวาปปทุม มี 9 หองสอบที่ 7 (823)

20045 397 เด็กหญิง คริษฐา เหล็กกลา เมืองวาปปทุม มี 10 หองสอบที่ 7 (823)

20046 327 เด็กชาย จงวิจิฐ ศรีชุม เมืองวาปปทุม มี 11 หองสอบที่ 7 (823)

20047 409 เด็กหญิง จรรยพร แสนสะทาน เมืองวาปปทุม มี 12 หองสอบที่ 7 (823)

20048 325 เด็กชาย จักรภัทร บูรณพันธ บานประแหยง มี 13 หองสอบที่ 7 (823)

20049 228 เด็กชาย จักรรินทร จักไกรฤทัย บานหนองกุง มี 14 หองสอบที่ 7 (823)

20050 202 เด็กหญิง จิดาภา อนามนต บานเหลาจั่นนาภู มี 15 หองสอบที่ 7 (823)

20051 328 เด็กหญิง จิรนันท บือขุนทด บานหนองกุง มี 16 หองสอบที่ 7 (823)

20052 463 เด็กชาย จิรพัฒน เกิดมงคล อนุบาลวาปปทุม มี 17 หองสอบที่ 7 (823)

20053 274 เด็กชาย จิรวัฒน นินทะสิงห บานโคกไร มี 18 หองสอบที่ 7 (823)

20054 188 เด็กหญิง จิระภิญญา ชาวสน บานตําแย มี 19 หองสอบที่ 7 (823)

20055 507 เด็กชาย จิรัฏฐ กะกุลนิตย บานตําแย มี 20 หองสอบที่ 7 (823)

20056 321 เด็กหญิง จิราพัชร ทัดไทย บานตําแย(ประชานุเคราะห) มี 21 หองสอบที่ 7 (823)

20057 427 เด็กหญิง จิราภา ขนเปอน ปาแดงหนองฮูโนนไทย มี 22 หองสอบที่ 7 (823)

20058 402 เด็กหญิง จิราภา วงษา อนุบาลวาปปทุม มี 23 หองสอบที่ 7 (823)
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20059 413 เด็กหญิง จิรายุ กําหัวเรือ บานโนนสําราญ มี 24 หองสอบที่ 7 (823)

20060 320 เด็กชาย จิรายุ เทียบมัง เมืองวาปปทุม มี 25 หองสอบที่ 7 (823)

20061 487 เด็กหญิง จิราวรรณ ประบุญเรือง บานตลาดโนนโพธิ์ มี 26 หองสอบที่ 7 (823)

20062 103 เด็กหญิง จีรณา อินวงศ เมืองวาปปทุม มี 27 หองสอบที่ 7 (823)

20063 28 เด็กหญิง จีรนันท อิ้มพัฒน บานหนองปาน ไมมี 28 หองสอบที่ 7 (823)

20064 391 เด็กหญิง จุฑาพร ลายพรหม วัดสระแกว มี 29 หองสอบที่ 7 (823)

20065 203 เด็กหญิง จุฑารัตน คํามั่น เมืองวาปปทุม มี 30 หองสอบที่ 7 (823)

20066 123 เด็กหญิง จุฑารัตน ลุนทอ เมืองวาปปทุม มี 31 หองสอบที่ 7 (823)

20067 473 เด็กชาย เจษฎา สืบสุนทร อนุบาลวาปปทุม มี 32 หองสอบที่ 7 (823)

20068 377 เด็กชาย ฉลองรัฐ จันดาหงส หนองคูโคกขุมดิน มี 33 หองสอบที่ 7 (823)

20069 21 เด็กหญิง ฉัตรธิญา จันบัติ บานโคกสูงหนองเสียวหนองขี ไมมี 34 หองสอบที่ 7 (823)

20070 172 เด็กชาย ฉัตริน ปนโมรา เมืองวาปปทุม มี 35 หองสอบที่ 7 (823)

20071 337 เด็กชาย เฉลิมวงค ศรีบุญเรือง บานประแหยง มี 1 หองสอบที่ 8 (824)

20072 292 เด็กหญิง ชญาดา บุณยกรกิตติ ราชประชานุเคราะห 14 มี 2 หองสอบที่ 8 (824)

20073 434 เด็กหญิง ชณากาญท หมั่นนอก อนุบาลวาปปทุม มี 3 หองสอบที่ 8 (824)

20074 617 เด็กชาย ชนพัฒน กีฬา ชุมชนบานโพธิ์สองหองวิทยา มี 4 หองสอบที่ 8 (824)

20075 407 เด็กชาย ชนพัฒน บุบผากอง อนุบาลวาปปทุม มี 5 หองสอบที่ 8 (824)

20076 530 เด็กชาย ชนวัตร สิทธิสาร บานหนองผือ มี 6 หองสอบที่ 8 (824)

20077 3 เด็กหญิง ชมพูนุช โนศรี เมืองวาปปทุม ไมมี 7 หองสอบที่ 8 (824)

20078 177 เด็กชาย ชยากร ปุญยะสาร เมืองวาปปทุม มี 8 หองสอบที่ 8 (824)

20079 549 เด็กหญิง ชยิสรา ปุนบุดดา ชุมชนบานหนองทุม มี 9 หองสอบที่ 8 (824)

20080 133 เด็กหญิง ชลดา ชาติวิเศษ ราชประชานุเคราะห 18 มี 10 หองสอบที่ 8 (824)

20081 273 เด็กหญิง ชลดา บุญสวาย ชุมชนบานดงบัง มี 11 หองสอบที่ 8 (824)

20082 255 เด็กหญิง ชลนิทรา ปะมาคะมา บานดูหนองโกโนนสมบูรณ มี 12 หองสอบที่ 8 (824)

20083 1 เด็กหญิง ชลนิภา ฤทธิ์จันดี เมืองวาปปทุม ไมมี 13 หองสอบที่ 8 (824)

20084 258 เด็กชาย ชลภังกร บัวบังใบ อนุบาลเอี่ยมสุข มี 14 หองสอบที่ 8 (824)

20085 573 เด็กหญิง ชลิตา เคลื่อนไธสง อนุบาลเอี่ยมสุข มี 15 หองสอบที่ 8 (824)

20086 54 เด็กหญิง ชวิศา แกวสังข เมืองวาปปทุม มี 16 หองสอบที่ 8 (824)

20087 108 เด็กชาย ชัยนันต ปตตังทานัง เมืองวาปปทุม ไมมี 17 หองสอบที่ 8 (824)
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20088 270 เด็กชาย ชัยมงคล ตะชา บานชาดฝางหัวเรือ มี 18 หองสอบที่ 8 (824)

20089 200 เด็กหญิง ชาลิสา สุขประทัง วัดปานาเชือก มี 19 หองสอบที่ 8 (824)

20090 542 เด็กชาย ชินกร โคกอรัญ ชุมชนบานหนองทุม มี 20 หองสอบที่ 8 (824)

20091 299 เด็กชาย ชินภัทร ชัยจันดา วัดบางเตย มี 21 หองสอบที่ 8 (824)

20092 233 เด็กชาย ชิษณุพงศ ภาระโข พระกุมารศึกษา มี 22 หองสอบที่ 8 (824)

20093 322 เด็กชาย ชีวา เหงางา บานชาดฝางหัวเรือ มี 23 หองสอบที่ 8 (824)

20094 430 เด็กหญิง ชุติกาญจน บัวบาน อนุบาลวาปปทุม มี 24 หองสอบที่ 8 (824)

20095 63 เด็กชาย โชติพล ทองปลิว พยัคฆภูมิวิทยาคาร มี 25 หองสอบที่ 8 (824)

20096 305 เด็กชาย ไชยวัฒน นอยตาแสง ชุมชนบานงัวบา มี 26 หองสอบที่ 8 (824)

20097 429 เด็กหญิง ญาณิศา เพชรอาษา อนุบาลวาปปทุม มี 27 หองสอบที่ 8 (824)

20098 504 เด็กหญิง ฐิติชญา ลุนแดง ชุมชนบานโพธิ์สองหองวิทยา มี 28 หองสอบที่ 8 (824)

20099 558 เด็กหญิง ฐิติมา บุญยะรัตน อนุบาลวาปปทุม มี 29 หองสอบที่ 8 (824)

20100 524 เด็กหญิง ฑิตยา สังวุฒิโต อนุบาลนครจัมปาศรี มี 30 หองสอบที่ 8 (824)

20101 272 เด็กชาย ณฐพล ธรรมสา บานแคน มี 31 หองสอบที่ 8 (824)

20102 35 เด็กชาย ณฐวัฒน กองแพงคํา บานดงนอย ไมมี 32 หองสอบที่ 8 (824)

20103 80 เด็กชาย ณภัทร แสงโทโพธิ์ บานโคกไร ไมมี 33 หองสอบที่ 8 (824)

20104 163 เด็กชาย ณัชพงศ สารมาตย เทศบาล2(วัดคูหาสวรรค) มี 34 หองสอบที่ 8 (824)

20105 537 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา จันทศิลป เมืองวาปปทุม มี 35 หองสอบที่ 8 (824)

20106 478 เด็กชาย ณัฐกุล ธนกุลเรืองรอง เมืองวาปปทุม มี 1 หองสอบที่ 9 (825)

20107 564 เด็กหญิง ณัฐธิดา ปะริเตนัง อนุบาลวาปปทุม มี 2 หองสอบที่ 9 (825)

20108 329 เด็กหญิง ณัฐนิชา ประภาศรี บานนาสิงห มี 3 หองสอบที่ 9 (825)

20109 593 เด็กชาย ณัฐพงษ ชินวงษ ราชประชานุเคราะห 17 มี 4 หองสอบที่ 9 (825)

20110 324 เด็กชาย ณัฐพงษ บัวรัตน บานมะแซวหนองโงง มี 5 หองสอบที่ 9 (825)

20111 406 เด็กชาย ณัฐพงษ บุญสิทธิ์ ราชประชานุเคราะห 18 มี 6 หองสอบที่ 9 (825)

20112 540 เด็กชาย ณัฐพนธ บุญศรี บานหนองขา มี 7 หองสอบที่ 9 (825)

20113 310 เด็กชาย ณัฐพล คณาชอบ บานประแหยง มี 8 หองสอบที่ 9 (825)

20114 6 เด็กชาย ณัฐพล แสนวังศรี เมืองวาปปทุม มี 9 หองสอบที่ 9 (825)

20115 514 เด็กชาย ณัฐภูมิ กีตา อนุบาลวาปปทุม มี 10 หองสอบที่ 9 (825)

20116 73 เด็กชาย ณัฐมงคล ศรีบุญเรือง อนุบาลเอี่ยมสุข ไมมี 11 หองสอบที่ 9 (825)
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20117 357 เด็กหญิง ณัฐวดี สมบัวคู บานโกทา มี 12 หองสอบที่ 9 (825)

20118 43 เด็กหญิง ณัฐวรา สูงเนิน เมืองวาปปทุม ไมมี 13 หองสอบที่ 9 (825)

20119 471 เด็กหญิง ณัฐวลัญช วงภูธร อนุบาลวาปปทุม มี 14 หองสอบที่ 9 (825)

20120 176 เด็กชาย ณัฐวุฒิ นุพัด เมืองวาปปทุม มี 15 หองสอบที่ 9 (825)

20121 240 เด็กหญิง ณัตติยา ปะชายะกา เมืองวาปปทุม มี 16 หองสอบที่ 9 (825)

20122 563 เด็กชาย ณัทธร ศรีภา ชุมชนบานหนองทุม มี 17 หองสอบที่ 9 (825)

20123 278 เด็กชาย ณัยณพ กุลนิตย บานหนองไฮ มี 18 หองสอบที่ 9 (825)

20124 518 เด็กหญิง ณิชากานต พรมดี บานหนองผือ มี 19 หองสอบที่ 9 (825)

20125 34 เด็กหญิง ณิชารีย แสงพิมพ เมืองวาปปทุม ไมมี 20 หองสอบที่ 9 (825)

20126 579 เด็กหญิง ณิศวรา พรดี บานตลาดโนนโพธิ์ มี 21 หองสอบที่ 9 (825)

20127 370 เด็กหญิง ดวงฤทัย แตมงาม บานโสกยาง มี 22 หองสอบที่ 9 (825)

20128 281 เด็กหญิง ดวงหทัย ภิรมยไกรภักดิ์ เมืองวาปปทุม มี 23 หองสอบที่ 9 (825)

20129 26 เด็กหญิง ดอกเหมย ละดาวัลย บานหนองปาน ไมมี 24 หองสอบที่ 9 (825)

20130 62 เด็กชาย ทองทวี จันภักดิ์ เมืองวาปปทุม มี 25 หองสอบที่ 9 (825)

20131 48 เด็กชาย ทักษดนัย นอยมี เมืองวาปปทุม ไมมี 26 หองสอบที่ 9 (825)

20132 249 เด็กหญิง ทัศนีย ติลาโพธิ์ บานโคกสูงหนองเสียวหนองขี มี 27 หองสอบที่ 9 (825)

20133 373 เด็กหญิง ทิฆัมพร โพธิ์ชัยเลิศ บานนาฝายเหลาหุง มี 28 หองสอบที่ 9 (825)

20134 38 เด็กชาย เทพรักษา บริรัตน บานแวงนคร (สังฆวิทยา) ไมมี 29 หองสอบที่ 9 (825)

20135 223 เด็กชาย ธณภัทร นามอิน เมืองวาปปทุม มี 30 หองสอบที่ 9 (825)

20136 156 เด็กชาย ธนกร ยิ่งดัง บานโคกไร มี 31 หองสอบที่ 9 (825)

20137 459 เด็กชาย ธนกฤต ชัยลิ้นฟา อนุบาลวาปปทุม มี 32 หองสอบที่ 9 (825)

20138 60 เด็กชาย ธนบูรณ ประกอบแสง เมืองวาปปทุม ไมมี 33 หองสอบที่ 9 (825)

20139 509 เด็กชาย ธนบูรณ แสนแกว บานโคกสีทองหลาง มี 34 หองสอบที่ 9 (825)

20140 600 เด็กชาย ธนพนธ หลาบสีดา เมืองวาปปทุม มี 35 หองสอบที่ 9 (825)

20141 474 เด็กชาย ธนพล ลําเหลือ เมืองวาปปทุม มี 1 หองสอบที่ 10 (826)

20142 446 เด็กชาย ธนพัฒน ประทุมรุง เมืองวาปปทุม มี 2 หองสอบที่ 10 (826)

20143 254 เด็กชาย ธนภัทร เกตุศิริ บานหนองดูหนองโกโนนสมบูรณ มี 3 หองสอบที่ 10 (826)

20144 89 เด็กชาย ธนภัทร นามพุทธา อนุบาลเอี่ยมสุข ไมมี 4 หองสอบที่ 10 (826)

20145 149 เด็กชาย ธนภัทร ภูจําปา เมืองวาปปทุม มี 5 หองสอบที่ 10 (826)
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20146 312 เด็กชาย ธนวัฒน ฉิมพลิกานนท ชุมชนบานงัวบา มี 6 หองสอบที่ 10 (826)

20147 443 เด็กชาย ธนวัฒน บัวรัตน อนุบาลวาปปทุม มี 7 หองสอบที่ 10 (826)

20148 360 เด็กชาย ธนวัฒน บุญสิทธิ์ ราชประชานุเคราะห 18 มี 8 หองสอบที่ 10 (826)

20149 424 เด็กชาย ธนวัฒน ผือโย อนุบาลวาปปทุม มี 9 หองสอบที่ 10 (826)

20150 577 เด็กชาย ธนวัฒน สุพะกํา บานตลาดโนนโพธิ์ มี 10 หองสอบที่ 10 (826)

20151 75 เด็กชาย ธนวิทย สุนนนาม เมืองวาปปทุม ไมมี 11 หองสอบที่ 10 (826)

20152 59 เด็กชาย ธนะฉัตร ใจภักดี บานประแหยง ไมมี 12 หองสอบที่ 10 (826)

20153 601 เด็กชาย ธนะพัฒน กิตติธราสัณห เมืองวาปปทุม มี 13 หองสอบที่ 10 (826)

20154 40 เด็กหญิง ธนาภา มาตตรา เมืองวาปปทุม ไมมี 14 หองสอบที่ 10 (826)

20155 251 เด็กชาย ธนาวุธ อุทัยรัตน เมืองวาปปทุม มี 15 หองสอบที่ 10 (826)

20156 189 เด็กชาย ธรรพณธร บุรีรัตน พระกุมารศึกษา มี 16 หองสอบที่ 10 (826)

20157 375 เด็กชาย ธวัฒชัย ชัยมงคล รุงอรุณวิทย มี 17 หองสอบที่ 10 (826)

20158 465 เด็กหญิง ธัชพรรณ จันทศร อนุบาลวาปปทุม มี 18 หองสอบที่ 10 (826)

20159 171 เด็กหญิง ธัญชนก ศรีสมศักดิ์ พระกุมารศึกษา มี 19 หองสอบที่ 10 (826)

20160 12 เด็กหญิง ธัญญรัตน สุนทะวงษ เมืองวาปปทุม มี 20 หองสอบที่ 10 (826)

20161 315 เด็กหญิง ธัญญามาศ ฟอกกลาง รุงอรุณวิทย มี 21 หองสอบที่ 10 (826)

20162 23 เด็กชาย ธันวา ประกอบนัน เมืองวาปปทุม ไมมี 22 หองสอบที่ 10 (826)

20163 214 เด็กหญิง ธิดารัตน สุปนชมภู อนุบาลเอี่ยมสุข มี 23 หองสอบที่ 10 (826)

20164 276 เด็กชาย ธินาธิป ปดตาละเต พระกุมารศึกษา มี 24 หองสอบที่ 10 (826)

20165 603 เด็กหญิง ธิรดา ศรีสังข เมืองวาปปทุม มี 25 หองสอบที่ 10 (826)

20166 164 เด็กชาย ธีรภัทร บัวชิต เมืองวาปปทุม มี 26 หองสอบที่ 10 (826)

20167 404 เด็กชาย ธีรภัทร ปาละบุตร บานโนนทอน มี 27 หองสอบที่ 10 (826)

20168 403 เด็กชาย ธีรวัฒน ปาละบุตร บานโนนทอน มี 28 หองสอบที่ 10 (826)

20169 481 เด็กชาย ธีระเดช พิศนุย อนุบาลวาปปทุม มี 29 หองสอบที่ 10 (826)

20170 137 เด็กหญิง ธีราพร ขุนวารินทร เมืองวาปปทุม มี 30 หองสอบที่ 10 (826)

20171 535 เด็กหญิง ธีราพร ดงไมตรี บานแวงชัยโคกหนองโจด มี 31 หองสอบที่ 10 (826)

20172 71 เด็กชาย นนทกร อวนเลิง วัดจันทรสโมสร ไมมี 32 หองสอบที่ 10 (826)

20173 243 เด็กชาย นนทพัทธ พาละเอน บานดอนวิเวก มี 33 หองสอบที่ 10 (826)

20174 121 เด็กชาย นนทวัฒน หนันสวาท บานโคกใหญ มี 34 หองสอบที่ 10 (826)
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20175 436 เด็กหญิง นภสร พรมแสง อนุบาลวาปปทุม มี 35 หองสอบที่ 10 (826)

20176 264 เด็กชาย นภัทรพล ปะวันโน บานหนองกุง มี 1 หองสอบที่ 11 (827)

20177 178 เด็กหญิง นภัสกร ดงประการ บานเตาบา มี 2 หองสอบที่ 11 (827)

20178 616 เด็กหญิง นรรธพร ทองจุลละ เทศบาลนาเชือก มี 3 หองสอบที่ 11 (827)

20179 548 เด็กชาย นรเศรษฐ นามมงคล อนุบาลวาปปทุม มี 4 หองสอบที่ 11 (827)

20180 493 เด็กหญิง นวนันต มงคลชวง บานตลาดโนนโพธิ์ มี 5 หองสอบที่ 11 (827)

20181 244 เด็กหญิง นวพร ดรรักษา พระกุมารศึกษา มี 6 หองสอบที่ 11 (827)

20182 14 เด็กหญิง นวิยา แปนบาน บานเสือโกก ไมมี 7 หองสอบที่ 11 (827)

20183 269 เด็กชาย นัทธพงศ สีทอง เมืองวาปปทุม มี 8 หองสอบที่ 11 (827)

20184 532 เด็กหญิง นันฐกานต มะณีแสง เมืองปทุมรัตต มี 9 หองสอบที่ 11 (827)

20185 553 เด็กหญิง นันทกานต นิสสัย บานยางอิไลดอนกอ มี 10 หองสอบที่ 11 (827)

20186 302 เด็กชาย นันทชัย ดวงพัตรา เมืองวาปปทุม มี 11 หองสอบที่ 11 (827)

20187 519 เด็กหญิง นันทิยา บรรเทา บานหนองผือ มี 12 หองสอบที่ 11 (827)

20188 598 เด็กหญิง นันนภัส ไชวิเศษ เมืองวาปปทุม มี 13 หองสอบที่ 11 (827)

20189 284 เด็กหญิง นัยนภัค ทิพยรม บานนาขา มี 14 หองสอบที่ 11 (827)

20190 136 เด็กหญิง นิชาภา สมสะกีสิทธิ์ บานไกนา มี 15 หองสอบที่ 11 (827)

20191 167 เด็กหญิง นิรภา ไปใหน เมืองวาปปทุม มี 16 หองสอบที่ 11 (827)

20192 198 เด็กหญิง นิรมล ประทุมตะ บานเหลาจั่นนาภู มี 17 หองสอบที่ 11 (827)

20193 297 เด็กหญิง นิลยา ศรีวรรณะ บานหนองไฮ มี 18 หองสอบที่ 11 (827)

20194 333 เด็กหญิง นีรชา นอยศรี บานนาเลา มี 19 หองสอบที่ 11 (827)

20195 111 เด็กชาย บรรณวิชญ แกวธานี เมืองวาปปทุม ไมมี 20 หองสอบที่ 11 (827)

20196 572 เด็กชาย บรรพต เช็ษรัมย บานหนองไผ มี 21 หองสอบที่ 11 (827)

20197 431 เด็กหญิง บุณยาพร ปตตายะสา อนุบาลวาปปทุม มี 22 หองสอบที่ 11 (827)

20198 150 เด็กหญิง บุษกร สุตะนนท เมืองวาปปทุม มี 23 หองสอบที่ 11 (827)

20199 417 เด็กหญิง เบญจพร พงศธร อนุบาลวาปปทุม มี 24 หองสอบที่ 11 (827)

20200 303 เด็กหญิง เบญญาภา รามสีดา เซนตเมรี่ มี 25 หองสอบที่ 11 (827)

20201 160 เด็กชาย ปกรณ พิมพล เมืองวาปปทุม มี 26 หองสอบที่ 11 (827)

20202 578 เด็กชาย ปฏิพน เภตรา อนุบาลวาปปทุม มี 27 หองสอบที่ 11 (827)

20203 221 เด็กชาย ปฏิพัทธ แกวโพธิ์ อนุบาลรอยเอ็ด มี 28 หองสอบที่ 11 (827)
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20204 574 เด็กชาย ปฏิวัติ สงคตา บานโคกไร มี 29 หองสอบที่ 11 (827)

20205 396 เด็กชาย ปฏิวัติ หงสวิลัย อนุบาลวาปปทุม มี 30 หองสอบที่ 11 (827)

20206 382 เด็กหญิง ปณิตา ทามาตย บานดงใหญ มี 31 หองสอบที่ 11 (827)

20207 193 เด็กหญิง ปณิตา ปะวันนา เมืองวาปปทุม มี 32 หองสอบที่ 11 (827)

20208 425 เด็กหญิง ปนัดดา ปะมังคะสัง อนุบาลวาปปทุม มี 33 หองสอบที่ 11 (827)

20209 52 เด็กหญิง ปนัดดา วงษคําสุข เมืองวาปปทุม มี 34 หองสอบที่ 11 (827)

20210 8 เด็กหญิง ปภาวรินท ชาวประสา เมืองวาปปทุม ไมมี 35 หองสอบที่ 11 (827)

20211 109 เด็กชาย ปรวีร ปะติเท บานเปลือยดอนมันน้ํา ไมมี 1 หองสอบที่ 12 (828)

20212 608 เด็กหญิง ประสิทธิพร พรมแพน เมืองวาปปทุม มี 2 หองสอบที่ 12 (828)

20213 418 เด็กหญิง ปรารถนา แกวบุญมี อนุบาลวาปปทุม มี 3 หองสอบที่ 12 (828)

20214 153 เด็กหญิง ปริญญา ชินชนะ บานโนนเห็ดไค มี 4 หองสอบที่ 12 (828)

20215 523 เด็กชาย ปริยากร ติยะวงษา บานหนองผือ มี 5 หองสอบที่ 12 (828)

20216 90 เด็กหญิง ปลายฟา ปาปะทัง บานนาเลา ไมมี 6 หองสอบที่ 12 (828)

20217 15 เด็กหญิง ปวริศา ปกเคระเต เมืองวาปปทุม ไมมี 7 หองสอบที่ 12 (828)

20218 265 เด็กหญิง ปวีณธิดา มาลาหอม บานชาดฝางหัวเรือ มี 8 หองสอบที่ 12 (828)

20219 387 เด็กหญิง ปวีณา เสนามี บานหนองแวงบกไผลอมวิทยา มี 9 หองสอบที่ 12 (828)

20220 125 เด็กชาย ปญจพล วงศักดิ์ เมืองวาปปทุม มี 10 หองสอบที่ 12 (828)

20221 298 เด็กหญิง ปณฑารีย เทพภักดี บานขามปอม มี 11 หองสอบที่ 12 (828)

20222 595 เด็กหญิง ปณฑิกา พฤทธิ์ธนังกุล จตุรพักตรพิมาน มี 12 หองสอบที่ 12 (828)

20223 170 เด็กหญิง ปณฑิตา ปะระทัง บานหนองไผดามขวาน มี 13 หองสอบที่ 12 (828)

20224 217 เด็กชาย ปณณวิชญ ปาปะเถ บานหนองไฮ มี 14 หองสอบที่ 12 (828)

20225 180 เด็กหญิง ปาณิศา สาสีดา ชุมชนบานงัวบา มี 15 หองสอบที่ 12 (828)

20226 449 เด็กหญิง ปาริฉัตร บุญยัสสะ อนุบาลวาปปทุม มี 16 หองสอบที่ 12 (828)

20227 525 เด็กหญิง ปาริตา ภูนา บานหนองผือ มี 17 หองสอบที่ 12 (828)

20228 44 เด็กหญิง ปาลิตา นิมาลา เมืองวาปปทุม ไมมี 18 หองสอบที่ 12 (828)

20229 527 เด็กชาย ปติ สุคุณา บานหนองผือ มี 19 หองสอบที่ 12 (828)

20230 27 เด็กชาย ปติชนก จูมเกตุ เมืองวาปปทุม ไมมี 20 หองสอบที่ 12 (828)

20231 516 เด็กหญิง ปนสุดา สิงหฉลาด บานโนนสําราญ มี 21 หองสอบที่ 12 (828)

20232 498 เด็กหญิง ปยธิดา แกลวกลา บานโคกสีทองหลาง มี 22 หองสอบที่ 12 (828)

หน้าที� 8 จาก 16



เลขประจําตัว ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนน O-NET เลขที่นั่งสอบ หองสอบที่

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รอบทั่วไป

โรงเรียนวาปปทุม ประจําปการศึกษา 2562 ประเภทนอกเขตบริการ

20233 383 เด็กชาย ปยบุตร หันสา บานหนองแวงบกไผลอมวิทยา มี 23 หองสอบที่ 12 (828)

20234 585 เด็กชาย ปยวัฒน วิระกา บานโคกสีทองหลาง มี 24 หองสอบที่ 12 (828)

20235 51 เด็กหญิง ปุณฑริกา ปตตายะโส ราชประชานุเคราะห 17 ไมมี 25 หองสอบที่ 12 (828)

20236 557 เด็กหญิง ปุณณารมย พุมสุข อนุบาลวาปปทุม มี 26 หองสอบที่ 12 (828)

20237 199 เด็กหญิง ปุณยาพร มวงทา เมืองวาปปทุม มี 27 หองสอบที่ 12 (828)

20238 587 เด็กชาย เปนหนึ่ง สีหาพรม เมืองวาปปทุม มี 28 หองสอบที่ 12 (828)

20239 261 เด็กหญิง ไปรยา สามไชย อนุบาลราษีไศล มี 29 หองสอบที่ 12 (828)

20240 466 เด็กหญิง พงศภรณ แคนสิงห อนุบาลวาปปทุม มี 30 หองสอบที่ 12 (828)

20241 259 เด็กชาย พณิชพงศ ปจจัยเก พระกุมารศึกษา มี 31 หองสอบที่ 12 (828)

20242 22 เด็กชาย พนธกร คาสุกร เมืองวาปปทุม ไมมี 32 หองสอบที่ 12 (828)

20243 437 เด็กหญิง พรชนก วรหมื่น อนุบาลวาปปทุม มี 33 หองสอบที่ 12 (828)

20244 102 เด็กหญิง พรชิตา จูมเกตุ เมืองวาปปทุม ไมมี 34 หองสอบที่ 12 (828)

20245 283 เด็กหญิง พรธีรา พิณรัตน เมืองวาปปทุม มี 35 หองสอบที่ 12 (828)

20246 453 เด็กหญิง พรนภัส มาฤทธิ์ บานโนนทอน มี 1 หองสอบที่ 13 (612)

20247 457 เด็กหญิง พรพรรณ จันทอง บานโคกสีทองหลาง มี 2 หองสอบที่ 13 (612)

20248 521 เด็กหญิง พรพิมล ทรัพยคง บานหนองผือ มี 3 หองสอบที่ 13 (612)

20249 464 เด็กหญิง พรรณภัคร ปรินทอง อนุบาลวาปปทุม มี 4 หองสอบที่ 13 (612)

20250 266 เด็กหญิง พรรณี ชินชาด บานชาดฝางหัวเรือ มี 5 หองสอบที่ 13 (612)

20251 597 เด็กหญิง พรศิริ คนเที่ยง เมืองวาปปทุม มี 6 หองสอบที่ 13 (612)

20252 57 เด็กชาย พลกฤต ชาวกะตา เมืองวาปปทุม มี 7 หองสอบที่ 13 (612)

20253 94 เด็กหญิง พัชรา คณะศรี ราชประชานุเคราะห 18 ไมมี 8 หองสอบที่ 13 (612)

20254 9 เด็กหญิง พัชราภรณ สัทธานนท เมืองวาปปทุม ไมมี 9 หองสอบที่ 13 (612)

20255 505 เด็กหญิง พัชราวดี เบาสิงห ราชประชานุเคราะห 18 มี 10 หองสอบที่ 13 (612)

20256 374 เด็กหญิง พันธิตรา พันนาสี บานมะชมโนนสงา มี 11 หองสอบที่ 13 (612)

20257 551 เด็กหญิง พิชชญาภา ปะสังขีนี อนุบาลเอี่ยมสุข มี 12 หองสอบที่ 13 (612)

20258 10 เด็กหญิง พิชญา วัฒนวริทธิ์ธร พระกุมารศึกษา ไมมี 13 หองสอบที่ 13 (612)

20259 485 เด็กหญิง พิชญาภรณ กัณโสภา บานตลาดโนนโพธิ์ มี 14 หองสอบที่ 13 (612)

20260 492 เด็กชาย พิชุตม แสนเสนา อนุบาลวาปปทุม มี 15 หองสอบที่ 13 (612)

20261 20 เด็กชาย พิชิตชัย ครองสี ราชประชานุเคราะห 17 ไมมี 16 หองสอบที่ 13 (612)
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20262 426 เด็กชาย พิทวัส พลออนสา อนุบาลวาปปทุม มี 17 หองสอบที่ 13 (612)

20263 475 เด็กชาย พิทักษชน ปะวันนา เมืองวาปปทุม มี 18 หองสอบที่ 13 (612)

20264 323 เด็กชาย พิพัฒน จุลฬา บานหนองไฮ มี 19 หองสอบที่ 13 (612)

20265 495 เด็กชาย พิพัฒนพงศ บุปผา บานดงใหญ มี 20 หองสอบที่ 13 (612)

20266 340 เด็กหญิง พิมพมนัส อิงอาจ เมืองวาปปทุม มี 21 หองสอบที่ 13 (612)

20267 287 เด็กหญิง พิยดา ลามะไหย บานดู มี 22 หองสอบที่ 13 (612)

20268 152 เด็กชาย พีรณัฐ สียางนอก บานแวงเหลาเกานอย มี 23 หองสอบที่ 13 (612)

20269 154 เด็กชาย พีรพงศ ดงกาวัน บานกอ มี 24 หองสอบที่ 13 (612)

20270 93 เด็กชาย พีรภัทร หลักคําพันธ บานดงใหญ ไมมี 25 หองสอบที่ 13 (612)

20271 25 เด็กหญิง พีรยา ภูดินผา บานหนองปาน ไมมี 26 หองสอบที่ 13 (612)

20272 158 เด็กหญิง เพ็ญพิชญชา อาปดชิง อนุบาลเอี่ยมสุข มี 27 หองสอบที่ 13 (612)

20273 84 เด็กหญิง แพงคํา มูลมานัส อนุบาลนครจัมปาศรี ไมมี 28 หองสอบที่ 13 (612)

20274 461 เด็กชาย ฟาประทาน นะวะภา บานโนนทอน มี 29 หองสอบที่ 13 (612)

20275 296 เด็กหญิง ภณิดา นาถมทอง บานขามปอม มี 30 หองสอบที่ 13 (612)

20276 33 เด็กชาย ภักดี กัญมาสา บานโคกเตา ไมมี 31 หองสอบที่ 13 (612)

20277 280 เด็กหญิง ภัชราภรณ เอตุโพธิ์ เมืองวาปปทุม มี 32 หองสอบที่ 13 (612)

20278 316 เด็กหญิง ภัทรธิดา โทนะหงษา เมืองวาปปทุม มี 33 หองสอบที่ 13 (612)

20279 441 เด็กชาย ภัทรพล ประมูลจักโก อนุบาลวาปปทุม มี 34 หองสอบที่ 13 (612)

20280 105 เด็กหญิง ภัทรภร ขายม เมืองวาปปทุม มี 35 หองสอบที่ 13 (612)

20281 115 เด็กหญิง ภัทรมน โชติรัตน บานหนองกุง ไมมี 1 หองสอบที่ 14 (613)

20282 67 เด็กหญิง ภัทรวดี เตโพธิ์ เมืองวาปปทุม ไมมี 2 หองสอบที่ 14 (613)

20283 120 เด็กหญิง ภัทรวดี พิสุวรรณ เมืองวาปปทุม มี 3 หองสอบที่ 14 (613)

20284 435 เด็กหญิง ภัทรสุดา ปุระเวทายัง อนุบาลวาปปทุม มี 4 หองสอบที่ 14 (613)

20285 72 เด็กชาย ภาณุวิชญ แกวใส มหาไถศึกษาบานไผ ไมมี 5 หองสอบที่ 14 (613)

20286 114 เด็กชาย ภานุ คําจันทร อนุบาลเอี่ยมสุข ไมมี 6 หองสอบที่ 14 (613)

20287 565 เด็กชาย ภานุวัฒน ตีทอง บานหนองเหลา มี 7 หองสอบที่ 14 (613)

20288 528 เด็กชาย ภาษิต ไขสาร บานหนองผือ มี 8 หองสอบที่ 14 (613)

20289 96 เด็กชาย ภูชิต ปญญาสิทธิ์ ราชประชานุเคราะห 18 ไมมี 9 หองสอบที่ 14 (613)

20290 151 เด็กชาย ภูบดินทร เรืองวิเศษ บานโคกใหญวิทยา มี 10 หองสอบที่ 14 (613)
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20291 99 เด็กชาย ภูริดล โนศรี เมืองวาปปทุม ไมมี 11 หองสอบที่ 14 (613)

20292 241 เด็กชาย ภูริภัทร สิมชาด บานชาดฝางหัวเรือ มี 12 หองสอบที่ 14 (613)

20293 216 เด็กชาย มนชิต บุญอินทร เมืองวาปปทุม มี 13 หองสอบที่ 14 (613)

20294 252 เด็กชาย มนัสนันท เจิมแสน บานหนองโกโนนสมบูรณ มี 14 หองสอบที่ 14 (613)

20295 4 เด็กหญิง มนัสวี ไปแดน บานเสือโกก ไมมี 15 หองสอบที่ 14 (613)

20296 468 เด็กหญิง มาลิษา จรศรชัย เมืองวาปปทุม มี 16 หองสอบที่ 14 (613)

20297 134 เด็กหญิง มีสุข ชัยเสริม บานไกนา มี 17 หองสอบที่ 14 (613)

20298 207 เด็กหญิง มุทิตา ดีสม อนุบาลอุดมพันธ มี 18 หองสอบที่ 14 (613)

20299 432 เด็กหญิง เมยาวดี มะพันธ อนุบาลวาปปทุม มี 19 หองสอบที่ 14 (613)

20300 469 เด็กชาย ยศภัทร คําสิงชัย อนุบาลวาปปทุม มี 20 หองสอบที่ 14 (613)

20301 399 เด็กหญิง ยุพารัตน เทียกนา เมืองวาปปทุม มี 21 หองสอบที่ 14 (613)

20302 416 เด็กหญิง ยุภาภรณ สาแกว บานโนนสําราญ มี 22 หองสอบที่ 14 (613)

20303 589 เด็กชาย ระพีพัฒน ปะวันโน เมืองวาปปทุม มี 23 หองสอบที่ 14 (613)

20304 215 เด็กหญิง รังสิยา ประเก บานนาเลา มี 24 หองสอบที่ 14 (613)

20305 306 เด็กชาย รัชชานนท ปะทัง เมืองวาปปทุม มี 25 หองสอบที่ 14 (613)

20306 226 เด็กชาย รัชฐพงษ วรรณศิลป บานตําแย(ประชานุเคราะห) มี 26 หองสอบที่ 14 (613)

20307 462 เด็กหญิง รัชนีกร นามสมบูรณ บานดงใหญ มี 27 หองสอบที่ 14 (613)

20308 571 เด็กหญิง รัชริตา ชารีวัน บานหนองเหลา มี 28 หองสอบที่ 14 (613)

20309 308 เด็กชาย รัฐพล ดํารงคชาติ บานตําแย มี 29 หองสอบที่ 14 (613)

20310 444 เด็กชาย รัฐภูมิ เตชะนอก อนุบาลวาปปทุม มี 30 หองสอบที่ 14 (613)

20311 350 เด็กชาย รัตนตพงษ โพธิจักร บานตําแย มี 31 หองสอบที่ 14 (613)

20312 490 เด็กหญิง รัตนาวลี ปะเสระกัง บานหนองบัวกุดออ มี 32 หองสอบที่ 14 (613)

20313 100 เด็กหญิง รุงนภา สืบสิงห ราชประชานุเคราะห 18 ไมมี 33 หองสอบที่ 14 (613)

20314 455 เด็กหญิง รุจิรา พลขุนทด อนุบาลวาปปทุม มี 34 หองสอบที่ 14 (613)

20315 282 เด็กชาย ฤชากรณ เพียรแกว เมืองวาปปทุม มี 35 หองสอบที่ 14 (613)

20316 592 เด็กชาย วงศธร จักรทอง เมืองวาปปทุม มี 1 หองสอบที่ 15 (614)

20317 480 เด็กชาย วงศธร มูลบุญ อนุบาลวาปปทุม มี 2 หองสอบที่ 15 (614)

20318 267 เด็กชาย วชิรวิทย ปะวะเสนะ บานหนองกุง มี 3 หองสอบที่ 15 (614)

20319 65 เด็กหญิง วชิราภรณ เกตุจูม บานแกนเทา ไมมี 4 หองสอบที่ 15 (614)
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20320 438 เด็กชาย วรชิต วิระกา อนุบาลวาปปทุม มี 5 หองสอบที่ 15 (614)

20321 98 เด็กชาย วรเมธ ประเศรษโฐ เมืองวาปปทุม ไมมี 6 หองสอบที่ 15 (614)

20322 560 เด็กหญิง วรัชยา ชัยอินทร บานหนองบัวคู มี 7 หองสอบที่ 15 (614)

20323 61 เด็กหญิง วรัชยา สาวัตถี เมืองวาปปทุม มี 8 หองสอบที่ 15 (614)

20324 85 เด็กหญิง วรัญญา ปะติตัง บานเครือซูด ไมมี 9 หองสอบที่ 15 (614)

20325 5 เด็กหญิง วรัญญา ลําเหลือ บานเสือโกก ไมมี 10 หองสอบที่ 15 (614)

20326 614 เด็กชาย วรัญู ศิริมนตรี เมืองวาปปทุม มี 11 หองสอบที่ 15 (614)

20327 517 เด็กหญิง วรัฏฐา จันทรพินิจ เมืองวาปปทุม มี 12 หองสอบที่ 15 (614)

20328 534 เด็กหญิง วราภรณ บัวรัตน ชุมชนบานโพธิ์สองหองวิทยา มี 13 หองสอบที่ 15 (614)

20329 583 เด็กหญิง วรินทนา โสดาโคตร บานแวงชัยโคกหนองโจด มี 14 หองสอบที่ 15 (614)

20330 295 เด็กหญิง วริศรา จันทรหงอม บานขามปอม มี 15 หองสอบที่ 15 (614)

20331 117 เด็กหญิง วริศรา ปาปะเต เมืองวาปปทุม มี 16 หองสอบที่ 15 (614)

20332 197 เด็กชาย วโรดม ปาสาเนย เมืองวาปปทุม มี 17 หองสอบที่ 15 (614)

20333 408 เด็กชาย วัชรกิต ไชยฤทธิ์ อนุบาลวาปปทุม มี 18 หองสอบที่ 15 (614)

20334 309 เด็กชาย วันชัย พันธมุง บานตําแย มี 19 หองสอบที่ 15 (614)

20335 246 เด็กชาย วิชชกร ลําเหลือ เมืองวาปปทุม มี 20 หองสอบที่ 15 (614)

20336 222 เด็กชาย วิทวัส เกี้ยวไธสง บานชาดฝางหัวเรือ มี 21 หองสอบที่ 15 (614)

20337 488 เด็กหญิง วิยะดา ศัตรู บานตลาดโนนโพธิ์ มี 22 หองสอบที่ 15 (614)

20338 268 เด็กหญิง วิรชา เกตุชาด บานชาดฝางหัวเรือ มี 23 หองสอบที่ 15 (614)

20339 602 เด็กหญิง วิรัญญา หนูแกว เมืองวาปปทุม มี 24 หองสอบที่ 15 (614)

20340 190 เด็กหญิง วิราพร ศรีโสภา บานตําแย มี 25 หองสอบที่ 15 (614)

20341 584 เด็กหญิง วิลาวัณย หมื่นพหล บานตําแย มี 26 หองสอบที่ 15 (614)

20342 47 เด็กชาย วีรภัทร ประสีระตา เมืองวาปปทุม ไมมี 27 หองสอบที่ 15 (614)

20343 420 เด็กชาย วุฒิชัย พาโคกทม อนุบาลวาปปทุม มี 28 หองสอบที่ 15 (614)

20344 37 เด็กหญิง ศรสวรรค จันทิชัย เมืองวาปปทุม ไมมี 29 หองสอบที่ 15 (614)

20345 510 เด็กชาย ศรัณย ดีขามนอก เมืองวาปปทุม มี 30 หองสอบที่ 15 (614)

20346 229 เด็กหญิง ศรินทรยาการ ไชยสัตย เมืองวาปปทุม มี 31 หองสอบที่ 15 (614)

20347 576 เด็กหญิง ศศิกานต ปุณประวัติ ชุมชนบานดงบัง มี 32 หองสอบที่ 15 (614)

20348 379 เด็กหญิง ศศิกานต ฤทธิ์จันดา ปาแดงหนองฮูโนนไทย มี 33 หองสอบที่ 15 (614)
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20349 279 เด็กหญิง ศศิภา ปาปะโก บานหนองไฮ มี 34 หองสอบที่ 15 (614)

20350 356 เด็กหญิง ศศิรา กรโสภา อนุบาลเอี่ยมสุข มี 35 หองสอบที่ 15 (614)

20351 502 เด็กหญิง ศศิวิมล ปตตะกะ บานหนองบัวกุดออ มี 1 หองสอบที่ 16 (615)

20352 70 เด็กหญิง ศศิวิมล พรหมสิงหกุล เมืองวาปปทุม มี 2 หองสอบที่ 16 (615)

20353 219 เด็กหญิง ศศิวิมล พัฒอําพันธ เมืองวาปปทุม มี 3 หองสอบที่ 16 (615)

20354 66 เด็กหญิง ศิรดา วงศโพธิสาร เมืองวาปปทุม มี 4 หองสอบที่ 16 (615)

20355 458 เด็กหญิง ศิรดา หาคลัง บานดงใหญ มี 5 หองสอบที่ 16 (615)

20356 220 เด็กหญิง ศิรินญา ปกกาเวสา บานเครือซูด มี 6 หองสอบที่ 16 (615)

20357 344 เด็กหญิง ศิริพร เชื่อนิจ บานหนองกลางโคก มี 7 หองสอบที่ 16 (615)

20358 301 เด็กหญิง ศิริพร ปกเหนือ เมืองวาปปทุม มี 8 หองสอบที่ 16 (615)

20359 566 เด็กหญิง ศิริมา สุดสม บานหนองเหลา มี 9 หองสอบที่ 16 (615)

20360 570 เด็กหญิง ศิริยากร ปะติตัง บานหนองไผ มี 10 หองสอบที่ 16 (615)

20361 257 เด็กหญิง ศิริยาภรณ โบราณมูล บานเหลายูง มี 11 หองสอบที่ 16 (615)

20362 181 เด็กหญิง ศิริรัตน เปการี อนุบาลวาปปทุม มี 12 หองสอบที่ 16 (615)

20363 116 เด็กหญิง ศิริรัตน ยิ้มสาระ เมืองวาปปทุม มี 13 หองสอบที่ 16 (615)

20364 239 เด็กชาย ศิวกร ประวัดศรี เมืองวาปปทุม มี 14 หองสอบที่ 16 (615)

20365 590 เด็กชาย ศุกลวิชญ ประโคทัง เมืองวาปปทุม มี 15 หองสอบที่ 16 (615)

20366 286 เด็กหญิง ศุจีภรณ พิมพา บานหนองกุง มี 16 หองสอบที่ 16 (615)

20367 394 เด็กชาย ศุภกฤษ เปรมปรี บานโนนทอน มี 17 หองสอบที่ 16 (615)

20368 410 เด็กชาย ศุภกิตติ์ เยาวนารถ อนุบาลวาปปทุม มี 18 หองสอบที่ 16 (615)

20369 547 เด็กหญิง ศุภรัตนชญา ศรีวิโรจน อนุบาลเอี่ยมสุข มี 19 หองสอบที่ 16 (615)

20370 135 เด็กหญิง ศุภลักษณ ทิ้งโคตร บานนาขา มี 20 หองสอบที่ 16 (615)

20371 204 เด็กชาย ศุภวิชญ ทองตัน อนุบาลวาปปทุม มี 21 หองสอบที่ 16 (615)

20372 393 เด็กชาย ศุภากร ประทุมสัน ชุมชนบานหนองทุม มี 22 หองสอบที่ 16 (615)

20373 335 เด็กหญิง สกุลตลา ปาปะไมล บานนาเลา มี 23 หองสอบที่ 16 (615)

20374 247 เด็กหญิง สโรชา ปกกาโล พระกุมารศึกษา มี 24 หองสอบที่ 16 (615)

20375 491 เด็กชาย สหรัฐ ภูศรี อนุบาลเอี่ยมสุข มี 25 หองสอบที่ 16 (615)

20376 87 เด็กชาย สันติภาพ พลคํามาก บานเขวาคอโคกกลาง ไมมี 26 หองสอบที่ 16 (615)

20377 489 เด็กชาย สายชล ดวงประโคน บานตลาดโนนโพธิ์ มี 27 หองสอบที่ 16 (615)
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20378 97 เด็กชาย สิทธิกร นันทชาติ ราชประชานุเคราะห 18 ไมมี 28 หองสอบที่ 16 (615)

20379 317 เด็กชาย สิทธิชัย จิตรเจริญ บานโคกกลาง มี 29 หองสอบที่ 16 (615)

20380 95 เด็กชาย สิทธินนท มาฤทธิ์ ราชประชานุเคราะห 18 ไมมี 30 หองสอบที่ 16 (615)

20381 539 เด็กชาย สิรภัทร ปะพะวะ อนุบาลเอี่ยมสุข มี 31 หองสอบที่ 16 (615)

20382 187 เด็กชาย สิรภัทร ปญญาสิทธิ์ เมืองวาปปทุม มี 32 หองสอบที่ 16 (615)

20383 50 เด็กชาย สิริกาญจน วิเศษศรี เมืองวาปปทุม ไมมี 33 หองสอบที่ 16 (615)

20384 345 เด็กหญิง สิริวรรณภัส ประวันเณย ชุมชนบานทาเสา มี 34 หองสอบที่ 16 (615)

20385 452 เด็กหญิง สุกันญา สุวรรณธาดา อนุบาลวาปปทุม มี 35 หองสอบที่ 16 (615)

20386 68 เด็กหญิง สุชาวดี ศิริเลี้ยง วาปปทุม ไมมี 1 หองสอบที่ 17 (616)

20387 165 เด็กหญิง สุดารัตน ทดดอน รุงอรุณวิทย มี 2 หองสอบที่ 17 (616)

20388 520 เด็กหญิง สุธาธินี สมศักดิ์ บานหนองผือ มี 3 หองสอบที่ 17 (616)

20389 381 เด็กหญิง สุธามัย ศรีโฮง บานหนองคูมวง มี 4 หองสอบที่ 17 (616)

20390 569 เด็กหญิง สุธาริณี สมัญญา บานหนองไผ มี 5 หองสอบที่ 17 (616)

20391 271 เด็กหญิง สุธาวัลย พิลาโท ชุมชนบานงัวบา มี 6 หองสอบที่ 17 (616)

20392 74 เด็กหญิง สุนิสา พิลาโสภา เมืองวาปปทุม ไมมี 7 หองสอบที่ 17 (616)

20393 92 เด็กหญิง สุพรรณณิกา นิ่มคํา เมืองวาปปทุม ไมมี 8 หองสอบที่ 17 (616)

20394 384 เด็กหญิง สุพิชชา บุญกันหา บานหนองแวงบกไผลอมวิทยา มี 9 หองสอบที่ 17 (616)

20395 64 เด็กหญิง สุพิชญา วิเชียรรมย อนุบาลณัฐนรี ไมมี 10 หองสอบที่ 17 (616)

20396 106 เด็กหญิง สุภัคิรันดร แข็งแรง เมืองวาปปทุม มี 11 หองสอบที่ 17 (616)

20397 124 เด็กหญิง สุภาวี ปะวะภูชะโก เมืองวาปปทุม มี 12 หองสอบที่ 17 (616)

20398 144 เด็กหญิง สุภิญญา สดมพฤกษ บานโคกกลาง มี 13 หองสอบที่ 17 (616)

20399 147 เด็กชาย สุวิจักขณ นะราช พระกุมารศึกษา มี 14 หองสอบที่ 17 (616)

20400 55 เด็กชาย สุวินัย เกณฑมา เมืองวาปปทุม มี 15 หองสอบที่ 17 (616)

20401 371 เด็กชาย อชิรวิชญ ดีสืบชาติ บานนาฝายเหลาหุง มี 16 หองสอบที่ 17 (616)

20402 599 เด็กชาย อชิรวิทย พลซา เมืองวาปปทุม มี 17 หองสอบที่ 17 (616)

20403 515 เด็กชาย อชิระ ใสงาม อนุบาลวาปปทุม มี 18 หองสอบที่ 17 (616)

20404 201 เด็กหญิง อฐิติยา โยอาศรี เมืองวาปปทุม มี 19 หองสอบที่ 17 (616)

20405 235 เด็กชาย อดุลวิทย พินไธสง เมืองวาปปทุม มี 20 หองสอบที่ 17 (616)

20406 613 เด็กหญิง อทิตยา อุปกัง เมืองวาปปทุม มี 21 หองสอบที่ 17 (616)
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20407 575 เด็กชาย อธิโชค คําโสภา บานหนองคูไชยหนองขาม มี 22 หองสอบที่ 17 (616)

20408 456 เด็กชาย อนวัช โพธิสะเดา อนุบาลวาปปทุม มี 23 หองสอบที่ 17 (616)

20409 596 เด็กหญิง อนัญญา โยธมาตร เมืองวาปปทุม มี 24 หองสอบที่ 17 (616)

20410 58 เด็กชาย อนันต ไชยคุณ เมืองวาปปทุม มี 25 หองสอบที่ 17 (616)

20411 91 เด็กชาย อนันทวีป มาตยแทน บานกอ ไมมี 26 หองสอบที่ 17 (616)

20412 122 เด็กชาย อนาวิล พินไธสง เมืองวาปปทุม มี 27 หองสอบที่ 17 (616)

20413 594 เด็กหญิง อภิชญา พันหนองแสง เมืองวาปปทุม มี 28 หองสอบที่ 17 (616)

20414 606 เด็กหญิง อภิชณันท จําปาโอก เมืองวาปปทุม มี 29 หองสอบที่ 17 (616)

20415 16 เด็กหญิง อภิญญา ยศสา อนุบาลเอี่ยมสุข ไมมี 30 หองสอบที่ 17 (616)

20416 380 เด็กหญิง อภิญญา วงษอภัย บานหนองคูมวง มี 31 หองสอบที่ 17 (616)

20417 206 เด็กหญิง อภิญญา ศรีสังข อนุบาลภูสิงห มี 32 หองสอบที่ 17 (616)

20418 389 เด็กชาย อภิสิทธิ์ ณะธิไทย บานดงใหญ มี 33 หองสอบที่ 17 (616)

20419 503 เด็กหญิง อรชพร เชิดชูมาลัยกิจ อนุบาลวาปปทุม มี 34 หองสอบที่ 17 (616)

20420 369 เด็กหญิง อรทัย ผานแผว บานหนองขา มี 35 หองสอบที่ 17 (616)

20421 2 เด็กหญิง อรวรา บุญเลิศ บานเสือโกก ไมมี 1 หองสอบที่ 18 (621)

20422 343 เด็กหญิง อรศิริ ศรีโฮง บานแวงชัยโคกหนองโจด มี 2 หองสอบที่ 18 (621)

20423 386 เด็กหญิง อรัญญา อุตสาดี บานหนองแวงบกไผลอมวิทยา มี 3 หองสอบที่ 18 (621)

20424 42 เด็กหญิง อริสา จันทพรม เมืองวาปปทุม ไมมี 4 หองสอบที่ 18 (621)

20425 448 เด็กชาย อัครนิจ วังสอง อนุบาลวาปปทุม มี 5 หองสอบที่ 18 (621)

20426 39 เด็กหญิง อังคณา หิตธิเดช เมืองวาปปทุม ไมมี 6 หองสอบที่ 18 (621)

20427 405 เด็กหญิง อัญชุลี ลุนละวงษ วัดราชบูรณธ มี 7 หองสอบที่ 18 (621)

20428 182 เด็กชาย อานัดทร โยธะมาตย เมืองวาปปทุม มี 8 หองสอบที่ 18 (621)

20429 183 เด็กหญิง อาภาวรรณ ชาววาป ชุมชนบานงัวบา มี 9 หองสอบที่ 18 (621)

20430 392 เด็กหญิง อารยากรณ วงศมิตรแท ชุมชนบานหนองทุม มี 10 หองสอบที่ 18 (621)

20431 385 เด็กหญิง อารียา ประพฤตินอก บานหนองแวงบกไผลอมวิทยา มี 11 หองสอบที่ 18 (621)

20432 531 เด็กชาย อิทธิพล ปะสังคะเต บานโคกสีทองหลาง มี 12 หองสอบที่ 18 (621)

20433 179 เด็กหญิง อินทราราณี สุพรรณกลาง บานเตาบา มี 13 หองสอบที่ 18 (621)

20434 56 เด็กชาย อินทัช โพธิ์จันทร เมืองวาปปทุม ไมมี 14 หองสอบที่ 18 (621)

20435 499 เด็กหญิง อินทิรา ปนะสา อนุบาลวาปปทุม มี 15 หองสอบที่ 18 (621)
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20436 245 เด็กหญิง อินธิรารัตน แสนบุดดา เมืองวาปปทุม มี 16 หองสอบที่ 18 (621)

20437 419 เด็กหญิง อุมาภรณ ปะกําแหง อนุบาลวาปปทุม มี 17 หองสอบที่ 18 (621)

20438 262 เด็กหญิง อุไรวรรณ จันสุราช บานชาดฝางหัวเรือ มี 18 หองสอบที่ 18 (621)

20439 543 เด็กชาย เอกธนวิชญ ปะวะเสริม พระกุมารศึกษา มี 19 หองสอบที่ 18 (621)

20440 497 เด็กชาย เอกภพ รัตนวงศ เมืองวาปปทุม มี 20 หองสอบที่ 18 (621)

20441 582 เด็กชาย เอกลักษณ ศรีตระกูล อนุบาลวาปปทุม มี 21 หองสอบที่ 18 (621)

20442 231 เด็กหญิง เอมใจ พรมสาร ดอนโมงสัมพันธปลาคูณมวงนอย มี 22 หองสอบที่ 18 (621)

30001 225 เด็กหญิง ธัญลักษณ ปกเขมายัง อนุบาลวาปปทุม มี 23 หองสอบที่ 18 (621)

30002 174 เด็กชาย นานฟา ปาปะโม อนุบาลวาปปทุม มี 24 หองสอบที่ 18 (621)

30003 192 เด็กชาย พชร จันทเจียง อนุบาลวาปปทุม มี 25 หองสอบที่ 18 (621)

30004 145 เด็กหญิง พรกนก เย็นใจ บานโคกกลาง มี 26 หองสอบที่ 18 (621)

30005 17 เด็กหญิง พรไพลิน เฉวียงหงส บานโคกกลาง ไมมี 27 หองสอบที่ 18 (621)

30006 162 เด็กหญิง พิมพลภัส โทอะรัญ อนุบาลวาปปทุม มี 28 หองสอบที่ 18 (621)

30007 224 เด็กชาย ภีมวิชญ ทองดวง เทศบาลนาเชือก มี 29 หองสอบที่ 18 (621)

30008 146 เด็กหญิง รัฐพร ตะโน บานโคกไร มี 30 หองสอบที่ 18 (621)

30009 211 เด็กชาย ศิรภัชญ ปะกําแหง อนุบาลวาปปทุม มี 31 หองสอบที่ 18 (621)

30010 19 เด็กหญิง ศิริญากร ระยาจันทร บานโคกไร ไมมี 32 หองสอบที่ 18 (621)

30011 148 เด็กหญิง สวภาว อาระหัง บานโคกไร มี 33 หองสอบที่ 18 (621)
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