


เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดิม ล ำดับท่ีได้ หมำยเหตุ

11088 เด็กหญิง รวิภา ใหญ่นอก เมืองวาปีปทุม 1

11079 เด็กชาย ภาณุพงศ์ โชครัตนตระกูล เมืองวาปีปทุม 2

11104 เด็กหญิง ศรัณรัตน์ รัตน์อัน เมืองวาปีปทุม 3

11094 เด็กหญิง วริศรา ประโคทัง เมืองวาปีปทุม 4

11033 เด็กหญิง ทาริกา ละสามา อนุบาลวาปีปทุม 5

11051 เด็กหญิง นิรชา คงสัตย์ เมืองวาปีปทุม 6

11109 เด็กชาย ศุภณัฐ คารมหวาน อนุบาลวาปีปทุม 7

11062 เด็กชาย พชร ปาปะไพ เมืองวาปีปทุม 8

11011 เด็กหญิง กุลณัฐ นพวัฒน์ บึงสว่างวิทยาคม 9

11110 เด็กหญิง ศุภัชญา ประกิระสา เมืองวาปีปทุม 10

11060 เด็กชาย พงศ์พิพัฒน์  นามไห  เมืองวาปีปทุม 11

11087 เด็กหญิง มุธิตา ปาสานะโม บ้านโนนเขวา 12

11100 เด็กหญิง วิภาดา พันเช้ือ เมืองวาปีปทุม 13

11107 เด็กหญิง ศิริวิมล ส าราญ บ้านโนนเขวาหนองแสง 14

11131 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ ศรีภาร์ โนนเขวาหนองแสง 15

11039 เด็กชาย ธนาสิทธ์ิ ประมูลจะนัง บ้านโสกยาง 16

11111 เด็กหญิง ศุภิสร ประจักกะตา อนุบาลวาปีปทุม 17

11065 เด็กหญิง พรญาณี จันดีกระยอม เมืองวาปีปทุม 18

11023 เด็กชาย ฐานทัพ ปัดถามัง บ้านหนองคูไชยหนองขาม 19

11017 เด็กหญิง จิตตา แจ่มสงค์ บ้านโสกยาง 20

11064 เด็กหญิง พนิดา เเสงศรี บ้านจอกขวาง 21

11049 เด็กชาย นิติภูมิ   สอนแสง เมืองวาปีปทุม 22

11133 เด็กหญิง เอวิตรา สาโสก เมืองวาปีปทุม 23

11032 เด็กหญิง ถุงทอง เทพนนท์กลาง เมืองวาปีปทุม 24

11018 เด็กชาย จิระพงศ์ ปวงประชัน อนุบาลวาปีปทุม 25

11008 เด็กชาย กิตติภพ วรรณพฤติ เมืองวาปีปทุม 26

11004 เด็กหญิง กรรณิการ์   วัฒนราช เมืองวาปีปทุม 27

บัญชีแนบท้ำยประกำศโรงเรียนวำปีปทุม เร่ือง ผลกำรสอบเข้ำศึกษำต่อ

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 รอบท่ัวไป ประเภทในเขตพ้ืนท่ีบริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

หนา้ที ่1 จาก 6



เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดิม ล ำดับท่ีได้ หมำยเหตุ

บัญชีแนบท้ำยประกำศโรงเรียนวำปีปทุม เร่ือง ผลกำรสอบเข้ำศึกษำต่อ

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 รอบท่ัวไป ประเภทในเขตพ้ืนท่ีบริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

11006 เด็กชาย กฤษฎา สุกใส บ้านหัวงัว 28

11066 เด็กหญิง พรพรรณ ไมตรีจิตเก้ือกูล เมืองวาปีปทุม 29

11048 เด็กหญิง นิตยา ไกรพล บ้านหนองคูไชยหนองขาม 30

11053 เด็กหญิง ปพิชญา ปัดถานัง อนุบาลวาปีปทุม 31

11129 เด็กชาย เดชาวัต ผาวิรัตน์ เมืองวาปีปทุม 32

11027 เด็กหญิง ณัฐธิดา  บุญสิงห์ เมืองวาปีปทุม 33

11128 เด็กหญิง เจนสุดา พลรัตน์ เมืองวาปีปทุม 34

11084 เด็กชาย ภูวมินทร์ ปะมาคะเต บ้านหนองคูไชยหนองขาม 35

11054 เด็กหญิง ปภาวรินท์ มวลมนตรี เมืองวาปีปทุม 36

11115 เด็กหญิง สุปิยนันท์ เจริญสุข เมืองวาปีปทุม 37

11101 เด็กหญิง วิไลลักษณ์ ทาดีจันทร์ อนุบาลวาปีปทุม 38

11047 เด็กหญิง นฤมล เกษมสุข อนุบาลวาปีปทุม 39

11012 เด็กหญิง ขวัญฤทัย ทองใคร้ เมืองวาปีปทุม 40

11122 เด็กชาย อริสร พาฤทธ์ิ บ้านกระยอมหนองเด่ิน 41

11103 เด็กหญิง ศรัณย์พร โชติสุวรรณ์ เมืองวาปีปทุม 42

11078 เด็กหญิง ภัศรา ศิลา วาปีปทุม 43

11059 เด็กชาย ผลิตโชค ปะนัดโต อนุบาลวาปีปทุม 44

11016 เด็กหญิง จรรยพร มะลาศรี บ้านจอกขวาง 45

11015 เด็กชาย คุนานนต์ แสนศรี เมืองวาปีปทุม 46

11058 เด็กหญิง ปูริดา สุขโรจน์ เมืองวาปีปทุม 47

11123 เด็กหญิง อลินลดา ไข่นุ่นหลาย บ้านโนนเขวาหนองแสง 48

11096 เด็กหญิง วริศรา ห่วงทองหลาง เมืองวาปีปทุม 49

12061 เด็กหญิง ชนัญชิดา ทรงม่ันศีล อนุบาลวาปีปทุม 50

11042 เด็กชาย ธาดาพงษ์  ประทุมเพชร เมืองวาปีปทุม 51

11019 เด็กหญิง จิรัฐติกาล มะลาศรี อนุบาลวาปีปทุม 52

11052 เด็กหญิง บุณณดา ละแมนชัย เมืองวาปีปทุม 53

12001 เด็กหญิง กนกพร แหวนหล่อ เมืองวาปีปทุม 54
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บัญชีแนบท้ำยประกำศโรงเรียนวำปีปทุม เร่ือง ผลกำรสอบเข้ำศึกษำต่อ

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 รอบท่ัวไป ประเภทในเขตพ้ืนท่ีบริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

11082 เด็กชาย ภูมิสิริ วงษา อนุบาลวาปีปทุม 55

11038 เด็กหญิง ธนัญญา ศิริพรทุม อนุบาลวาปีปทุม 56

11022 เด็กหญิง ชาริสา มะลาศรี บ้านหนองคูไชยหนองขาม 57

11130 เด็กชาย เทพริษฐ์ จันทะจิตร เมืองวาปีปทุม 58

11118 เด็กชาย อดิศร แคนสิงห์ เมืองวาปีปทุม 59

11090 เด็กชาย รัฐภูมิ สืบสุนทร เมืองวาปีปทุม 60

11132 เด็กชาย เอกวิทย์ เดชสุรินทร์ เมืองวาปีปทุม 61

11031 เด็กหญิง ณัฐสุดา จีนขี อนุบาลวาปีปทุม 62

11044 เด็กหญิง ธิดา กมลเลิศ อนุบาลวาปีปทุม 63

11105 เด็กชาย ศราวุฒิ จุลศรี อนุบาลวาปีปทุม 64

11061 เด็กชาย พงศ์ศักด์ิ ไพยแสน ราชประชานุเคราะห์ 17 65

11102 เด็กชาย วุฒิพงษ์ นางาม บ้านโสกยาง 66

11112 เด็กชาย สิมิลัน เสริมศรี อนุบาลวาปีปทุม 67

11007 เด็กชาย กิตติ เกตุดี เมืองวาปีปทุม 68

11097 เด็กชาย วัชรพงษ์ จันทะมะณี บ้านจอกขวาง 69

11086 เด็กชาย มาวิน กิลี บ้านกระยอมหนองเด่ิน 70

11126 เด็กหญิง อาภัสรา ปาปะโม อนุบาลวาปีปทุม 71

11080 เด็กชาย ภูผา อินทรประเสริฐ เมืองวาปีปทุม 72

11014 เด็กชาย คณนาถ เอกรักษา อนุบาลวาปีปทุม 73

11025 เด็กชาย ณฐกร ก้อมณี บ้านหนองคูไชยหนองขาม 74

11041 เด็กหญิง ธัญชนก แซ่เตีย อนุบาลวาปีปทุม 75

11034 เด็กหญิง ทิพกฤตา มูลทรา อนุบาลวาปีปทุม 76

11093 เด็กหญิง วรางคณา คณะมะ เมืองวาปีปทุม 77

11127 เด็กหญิง อินทิรา ชะชิกุล เมืองวาปีปทุม 78

11010 เด็กหญิง กุลจิรา โลหา บ้านกระยอมหนองเด่ิน 79

11003 เด็กชาย กรธันยา จันทะปะทัง อนุบาลวาปีปทุม 80

11099 เด็กชาย วิทวัฒน์ ปักการะนัง เมืองวาปีปทุม 81
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บัญชีแนบท้ำยประกำศโรงเรียนวำปีปทุม เร่ือง ผลกำรสอบเข้ำศึกษำต่อ

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 รอบท่ัวไป ประเภทในเขตพ้ืนท่ีบริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

11026 เด็กชาย ณภัทร อันตระกูล อนุบาลวาปีปทุม 82

11116 เด็กหญิง สุพัตรา บุพตา บ้านกระยอมหนองเด่ิน 83

11074 เด็กชาย พีระพัฒน์ ไชยถา บ้านหัวงัว 84

11077 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ สงคลัง เมืองวาปีปทุม 85

11098 เด็กหญิง วาสนา เปรมสละ ราชประชานุเคราะห์ 86

11083 เด็กชาย ภูริพัฒน์   ใจบุญ เมืองวาปีปทุม 87

11046 เด็กชาย นนท์ธวัช  วงค์นารี บ้านหนองเหล่า 88

11063 เด็กหญิง พชรมน นิราราศน์ เมืองวาปีปทุม 89

11001 เด็กหญิง กนกพร ปะติตังโข หัวงัว 90

11070 เด็กหญิง พิชชาอร ค าประสิทธ์ิ เมืองวาปีปทุม 91

11124 เด็กชาย อาณัติ มะธิปิไข บ้านหนองคูไชยหนองขาม 92

11021 เด็กหญิง ชนิสรา พิศนุย อนุบาลวาปีปทุม 93

11028 เด็กหญิง ณัฐธิตา หลาบค า บ้านจอกขวาง 94

11057 เด็กชาย ปรัชญาวุฒิ ลาหล้าเลิศ วาปีปทุม 95

11117 เด็กหญิง สุพิชญา พลหนองหลวง อนุบาลวาปีปทุม 96

11072 เด็กหญิง พิลาศลักษณ์   สกุลจร เมืองวาปีปทุม 97

11085 เด็กหญิง ภูศนิศา ดงเสือ เมืองวาปีปทุม 98

11040 เด็กหญิง ธราทิพย์ ปทุมมี บ้านหัวงัว 99

11030 เด็กชาย ณัฐพล ปัตตานี เมืองวาปีปทุม 100

11121 เด็กชาย อภิรักษ์  อันทะราสี เมืองวาปีปทุม 101

11106 เด็กหญิง ศศิธร ประจวบสุข อนุบาลวาปีปทุม 102

11089 เด็กชาย รัฐภาส สาแก้ว เมืองวาปีปทุม 103

11056 เด็กชาย ปรัชญา ปาริสาเก บ้านหนองคูไชยหนองขาม 104

11120 เด็กชาย อนุศร กรกานก บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 105

11020 เด็กชาย ชนาธิป ดาบุดดี อนุบาลวาปีปทุม 106

11125 เด็กชาย อาณาจักร ศีรขันชมา โีีรงเรียนกระยอมหนองเด่ิน 107

11114 เด็กหญิง สุชาวลี เขตแวงควง อนุบาลวาปีปทุม 108
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11108 เด็กชาย ศิววงค์ บุญเชิญ บ้านกระยอมหนองเด่ิน 109

11091 เด็กหญิง ลักขณา อาสาท า เมืองวาปีปทุม 110

11076 เด็กหญิง ภัทรวี เทเวลา เมืองวาปีปทุม 111

12360 เด็กชาย ศุภณัฐ พลน้อย บ้านโนนเขวาหนองแสง 112

11036 เด็กชาย ธนภัทร เสนาเถียร อนุบาลวาปีปทุม 113

11075 เด็กชาย ภัทรพล  ประนามะ เมืองวาปีปทุม 114

11067 เด็กชาย พัชรพล คนเพียร เมืองวาปีปทุม 115

11068 เด็กหญิง พัชริสา  ทังโส เมืองวาปีปทุม 116

11009 เด็กหญิง กิติยาภรณ์   สิงห์เสนา บ้านหนองคูไชยหนองขาม 117

11045 เด็กชาย ธีรนาท  แก้วภา เมืองวาปีปทุม 118

11043 เด็กชาย ธาวิน สืบสุนทร อนุบาลวาปีปทุม 119

11037 เด็กชาย ธนภัทร พานทอง อนุบาลวาปีปทุม 120

11050 เด็กชาย นิติรุจน์   ศิรประจักษ์ชัย อนุบาลวาปีปทุม 121

11134 เด็กชาย โสภณวิชญ์ จูมแพงจารุพงศ์ เมืองวาปีปทุม 122

11092 เด็กหญิง วจนะพร  นามภูเขียว อนุบาลวาปีปทุม 123

11055 เด็กชาย ปภาวิชญ์  ฉัตรศรี อนุบาลวาปีปทุม 124

11024 เด็กหญิง ฑุลิกา มาคูณ บ้านกระยอมหนองเด่ิน 125

11013 เด็กชาย คชภูมิ บุญศรี เมืองวาปีปทุม 126

11035 เด็กหญิง ทิพมณฑา แก้วธานี อนุบาลวาปีปทุม 127

11113 เด็กหญิง สิริพรรณ บุตะกะ บ้านหนองคูไชยหนองขาม 128

11002 เด็กชาย กรณัฐ ธนธวัช อนุบาลวาปีปทุม 129

11071 เด็กชาย พิพัฒน์ ไชยปะปา อนุบาลวาปีปทุม 130

11029 เด็กชาย ณัฐปคัลภ์  ปักกะทานัง เมืองวาปีปทุม 131

11005 เด็กหญิง กรัญญา โลหา บ้านกระยอมหนองเด่ิน 132

11095 เด็กหญิง วริศรา ภูมาศ เมืองวาปีปทุม 133

11073 เด็กชาย พีรพัฒน์ ติมุลา บ้านจอกขวาง 134

11081 เด็กชาย ภูมิระพี ม่วงศรี เมืองวาปีปทุม 135

หนา้ที ่5 จาก 6



เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดิม ล ำดับท่ีได้ หมำยเหตุ

บัญชีแนบท้ำยประกำศโรงเรียนวำปีปทุม เร่ือง ผลกำรสอบเข้ำศึกษำต่อ

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 รอบท่ัวไป ประเภทในเขตพ้ืนท่ีบริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

11119 เด็กหญิง อทิตยา เทพนนท์กลาง เมืองวาปีปทุม ขาดสอบ

11069 เด็กหญิง พานทอง สอนวงษ์ บ้านหนองคูไชหนองขาม ขาดสอบ

หนา้ที ่6 จาก 6


