


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

12247 เด็กหญิง พิชญธิดา พลขันธ์ อนุบาลวาปีปทุม 201

12044 เด็กหญิง จารุวรรณ ปะกินังเต เมืองวาปีปทุม 202

12127 เด็กหญิง ทิพย์สุดา ปะติทุกขัง บ้านโนนเห็ดไค 203

12178 เด็กชาย นิติศักด์ิ คามะปะใน เมืองวาปีปทุม 204

12197 เด็กหญิง ปภาวรินท์ มาอันทะ ชุมชนบ้านดงบัง 205

12118 เด็กหญิง ต้องรักษ์ มงคล ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 206

12384 เด็กหญิง สุจิตรา นามโคต เมืองวาปีปทุม 207

12371 เด็กหญิง สริดา ยะสุรินทร์ บ้านหรองไผ่ด้ามขวาน 208

12018 เด็กชาย กฤษณะลักษ์ บัวรัตน์ ชุมชนบ้านโพธ์ิสองห้องวิทยา 209

12003 เด็กหญิง กนกอร เยาวนารถ อนุบาลวาปีปทุม 210

12141 เด็กชาย ธนยุทธ บุปเก อนุบาลวาปีปทุม 211

12097 เด็กหญิง ณัฐนิชา ประธรรมสาร อนุบาลวาปีปทุม 212

12292 เด็กหญิง ยอดขวัญ ยอดเนียม เมืองวาปีปทุม 213

12016 เด็กชาย กฤษฐากุล บุตรสาเนตร บ้านหนองผือ 214

12314 เด็กหญิง วรวรรณ นุขุนทด ชุมชนบ้านดงบัง 215

12102 เด็กหญิง ณัฐรุจา ปัตถามัง บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 216

12433 เด็กหญิง แก้วตา  ปทุมพร อนุบาลวาปีปทุม 217

12229 เด็กหญิง พณิชา ดอนสินเพ่ิม เมืองวาปีปทุม 218

12332 เด็กชาย วิทวัส ฤทธ์ิจะนัง เมืองวาปีปทุม 219

12152 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ ประกิระนัง เมืองวาปีปทุม 220

12347 เด็กชาย ศิรวัฒน์ สิมชาติ เมืองวาปีปทุม 221

12346 เด็กชาย ศาศวัต บุบผา เมืองวาปีปทุม 222

12381 เด็กหญิง สิรินทรา หลักค าพันธ์ เมืองวาปีปทุม 223

12125 เด็กหญิง ทัศพร ศรีสรรณ์ บ้านมะแซวหนองโง้ง 224

12410 เด็กชาย อรรถภณ ติมุลา เมืองวาปีปทุม 225

12043 เด็กหญิง จันทกานต์ิ ทวีทรัพย์ เมืองวาปีปทุม 226

12023 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ค าอาจ บ้านหนองไผ่ 227

12326 เด็กชาย วัชรินทร์ ปะวะเสนัง บ้านหนองกุง 228

บัญชีแนบท้ำยประกำศโรงเรียนวำปีปทุม (เพ่ิมเติม) เร่ือง ผลกำรสอบเข้ำศึกษำต่อ

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 รอบท่ัวไป ประเภทนอกเขตพ้ืนท่ีบริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563
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12065 เด็กชาย ชยางกูร แฝงกลาง ปิยวัฒนศาสตร์ 229

12303 เด็กหญิง รัตติกร บุญเพ่ิง เมืองวาปีปทุม 230

12058 เด็กชาย ชนสิษฎ์ ประวันตา บ้านไก่นา 231

12172 เด็กหญิง นัชชา บัวรัตน์ เมืองวาปีปทุม 232

12134 เด็กชาย ธนกฤต สนทาหงส์ เมืองวาปีปทุม 233

12345 เด็กชาย ศักด์ิสิทธ์ิ รัตนตรัยวงค์ บ้านหนองไฮ 234

12151 เด็กชาย ธราเทพ เรืองฤทธ์ิ อนุบาลวาปีปทุม 235

12019 เด็กชาย กฤษดา แตงอ่อน บ้านตลาดโนนโพธ์ิ 236

12429 เด็กชาย เมธาสิทธ์ิ จันทร เมืองวาปีปทุม 237

12220 เด็กชาย ปิยะ  งามราศรี อนุบาลวาปีปทุม 238

12262 เด็กชาย พีระพัทร บุตะโชต บ้านแก่นเท่า 239

12305 เด็กหญิง ลดาวัลย์   หวังอินทร์ บ้านขามป้อม 240

12086 เด็กหญิง ณัฏฐทิดา บุญถม พระกุมารศึกษา 241

12206 เด็กชาย ปวริวรรต  ปาสาบุตร เมืองวาปีปทุม 242

12114 เด็กหญิง ดุษฎี แสงตะวัน เมืองวาปีปทุม 243

12084 เด็กหญิง ณัฏฐกานต์ สวยงาม บ้านหนองแสน 244

12378 เด็กชาย สิรภัทร ปุร าพะกา เมืองวาปีปทุม 245

12329 เด็กหญิง วาสนา ค าทอน บ้านต าแย 246

12120 เด็กหญิง ถาวรี อาจดวงดี บ้านหนองแสน 247

12067 เด็กหญิง ชลธิชา นามปะเส บ้านแคน 248

12342 เด็กหญิง ศศิกานต์ ศรีธรณ์ บ้านดงใหญ่ 249

12195 เด็กหญิง ปภัสรา อ าพันธ์ อนุบาลวาปีปทุม 250

12353 เด็กหญิง ศิริรัตน์ ทุไธสง เมืองวาปีปทุม 251

12339 เด็กชาย วุฒินันท์ เกตราช เมืองวาปีปทุม 252

12258 เด็กหญิง พิริยกร พันธุขันธ์ เมืองวาปีปทุม 253

12155 เด็กหญิง ธันวา หนองเทา บ้านหนองไฮ 254

12240 เด็กหญิง พัชริดา อินทิพัน เมืองวาปีปทุม 255

12260 เด็กชาย พีรพงษ์  โตหนองหว้า ชุมชนบ้านงัวบา 256
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12325 เด็กหญิง วัชราภรณ์ โพธ์ิดี บ้านโนนเห็ดไค 257

12217 เด็กหญิง ปิยนุช หอมพนา บ้านหนองไฮ 258

12082 เด็กหญิง ณัชชา แก้วธาานี เมืองวาปีปทุม 259

12263 เด็กชาย พีรายุทธ ฤทธ์ิจันดี เมืองวาปีปทุม 260

12362 เด็กหญิง ศุภวรรณ เม่าทองหลาง บ้านหนองคูม่วง 261

12233 เด็กหญิง พรนภัส บุญทอง อนุบาลวาปีปทุม 262

12148 เด็กหญิง ธนาพา   วันจันทร์ บ้านหนองคูม่วง 263

12395 เด็กชาย สุเมธ ม่วงวันดี บ้านนาเลา 264

12165 เด็กชาย นภัสกร จันทร์ปาน เมืองวาปีปทุม 265

12002 เด็กหญิง กนกพร ปะวรรณมาตา บ้านหนองไผ่ 266

12219 เด็กชาย ปิยวัฒน์ ดวงเท้าเศษ เมืองวาปีปทุม 267

12251 เด็กชาย พิชิตชัย จ าปาเกตุ เมืองวาปีปทุม 268

12387 เด็กหญิง สุชานะรี ปัดถาดี เมืองวาปีปทุม 269

12013 เด็กชาย กฤษฎา ใจกล้า ล้ินฟ้าวิทยาคาร 270

12107 เด็กหญิง ณันธิญา สุทธิประภา บ้านโนนส าราญ 271

12234 เด็กหญิง พรนภา สีชะนะ บ้านแก่นเท่า 272

12334 เด็กหญิง วิมลศิริ  ขามไชย บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 273

12374 เด็กชาย สัตยา   สุขปะโค เมืองวาปีปทุม 274

12184 เด็กหญิง น ้าทิพย์ อาจสารมนต์ เมืองวาปีปทุม 275

12399 เด็กชาย หรรษา ลาวัลย์ บ้านโคกกลาง 276

12327 เด็กชาย วัศกร ท้ิงโคตร บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) 277

12368 เด็กชาย สมประสงค์ ชายทวีป บ้านขามป้อม 278

12255 เด็กหญิง พิมพ์พิศา  บุญสิน เมืองวาปีปทุม 279

12438 เด็กชาย แสนดี ป่ึงพรม บ้านหนองคูม่วง 280

12294 เด็กหญิง ระรินทิพย์ อันมาก อนุบาลวาปีปทุม 281

12349 เด็กหญิง ศิรามณี จันทะมณี อนุบาลวาปีปทุม 282

12085 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ลามะไหย์ บ้านแคน 283

12424 เด็กหญิง เนตรนภา สุขเสน บ้านหนองไผ่ 284
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12348 เด็กหญิง ศิราภัสสร พ่ึงกุล บ้านหวาย 285

12007 เด็กหญิง กรรวี แปนบ้าน เมืองวาปีปทุม 286

12276 เด็กชาย ภัทรพงศ์ เข็มวิลัย อนุบาลวาปีปทุม 287

12275 เด็กหญิง ภัทรนันท์ ปานัดเถร์ บ้านโคกกลาง 288

12317 เด็กหญิง วราภรณ์ อันทะวงษ์ อนุบาลวาปีปทุม 289

12330 เด็กชาย วิทยา ข้อยุ้น อนุบาลวาปีปทุม 290

12364 เด็กหญิง ศุภสุตา มะธิตะโน บ้านโคกเต่า 291

12250 เด็กหญิง พิชามญช์ุ พรมโคตร อนุบาลวาปีปทุม 292

12170 เด็กหญิง นฤภัทร   ปักเขมายัง ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 293

12267 เด็กหญิง ภคพร โรมรัมย์ บ้านชาดฝางหัวเรือ 294

12079 เด็กชาย ฐิติพงษ์ นาคศรี ชุมชนบ้านงัวบา 295

12121 เด็กชาย ทวีชัย ปทุมพร อนุบาลวาปีปทุม 296

12265 เด็กหญิง ฟ้าใส กะกูลนิตย์ บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 297

12308 เด็กชาย วงศธร ปาสามะมัย บ้านโคกกลาง 298

12106 เด็กชาย ณัฐภัทร  ปัดถามา บ้านหนองบัวกุดอ้อ 299
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