


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

12108 เด็กหญิง ณิชนันทน์   พรหมแดน อนุบาลร้อยเอ็ด 1

12365 เด็กหญิง ศุภิสรา กิติการอ าพล มารีวิทยากบินทร์บุรี 2

12028 เด็กหญิง กานต์พิชชา กล้าหาญ เมืองวาปีปทุม 3

12202 เด็กชาย ปรีดีย์ หลาบสีดา อนุบาลเอ่ียมสุข 4

12257 เด็กหญิง พิยาดา สีชะนะ บ้านต าแย 5

12401 เด็กหญิง อธิศรา ชาววาปี ชุมชนบ้านงัวบา 6

12377 เด็กชาย สิรภัทร บุตรงาม บ้านหนองเหล่า 7

12117 เด็กชาย ตุรากร สิริโชคเจริญ บ้านหนองกุง 8

12068 เด็กหญิง ชลิตา  โกแพงจันทร์ บ้านหนองเหล่า 9

12244 เด็กชาย พัสกร ทองภู บ้านชาดฝางหัวเรือ 10

12417 เด็กชาย อันดามัน ประภาศรี บ้านหนองกุง 11

12218 เด็กหญิง ปิยพร ด าดิน บ้านแคน 12

14003 เด็กชาย ทรัพย์สินรุ่งเรือง   โพธ์ิดี โรงเรียนบ้านหนองบ้าน 13

12139 เด็กหญิง ธนภรณ์ แพงพงมา อนุบาลนครจัมปาศรี 14

12273 เด็กหญิง ภัทรธิดา กองแก้ว บ้านโนนท่อน 15

12070 เด็กหญิง ชัญญานุช แก้วล้ินไม้ บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 16

12306 เด็กหญิง ลภัสรดา ประจักกะตา อนุบาลวาปีปทุม 17

12431 เด็กหญิง เมริสา จันทอุตสาห์ เมืองวาปีปทุม 18

12193 เด็กหญิง ปณัฐดา ดงกาวัน เมืองวาปีปทุม 19

12136 เด็กชาย ธนพงษ์ ประจุดทะสี บ้านหนองไฮ 20

12020 เด็กชาย กล้าณรงค์ ประสงคุณ บ้านหนองผือ 21

12214 เด็กหญิง ปาลิตา  ศิลาเกษ ชุมชนบ้านเหล่าล้อ 22

12246 เด็กหญิง พิชชาภา วงศ์ค ามา โรรียนมือวาปีปทุม 23

12284 เด็กชาย ภูมิภัทร ดงปะขา เมืองวาปีปทุม 24

14001 เด็กชาย ชิษณุพงศ์   ปะไม อนุบาลกิติยา 25

12272 เด็กหญิง ภัทรธิดา ปนามเตา บ้านชาดฝางหัวเรือ 26

12180 เด็กหญิง นิภาธร ศรีชัยปัญหา บ้านเสือโก้ก 27

12405 เด็กหญิง อภัสรา จันทร์หอม เมืองวาปีปทุม 28

บัญชีแนบท้ำยประกำศโรงเรียนวำปีปทุม เร่ือง ผลกำรสอบเข้ำศึกษำต่อ

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 รอบท่ัวไป ประเภทนอกเขตพ้ืนท่ีบริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563
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12222 เด็กหญิง ปุณยาพร ใสสะอาด บ้านหนองข่า 29

12083 เด็กชาย ณัฎฐ์พล แซ่ต้ัง เมืองวาปีปทุม 30

12388 เด็กหญิง สุดธิดา วงค์เส อนุบาลวาปีปทุม 31

12087 เด็กหญิง ณัฐกมล หนอสีหา บ้านหนองผือ 32

12350 เด็กหญิง ศิริชุมพร อินทวงศศ์ เมืองวาปีปทุม 33

12037 เด็กชาย คลังปกรณ์ ชินชะนะ เมืองวาปีปทุม 34

12064 เด็กหญิง ชนิตา แก้วศรัทธา บ้านสระเเก้วหนองคู 35

12391 เด็กหญิง สุพัตรา สีเนตร ชุมชนบ้านงัวบา 36

12393 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ วาลมูลตรี บ้านดงใหญ่ 37

12190 เด็กหญิง บุณยาพร    กัณหา บ้านหนองไฮ 38

12133 เด็กชาย ธนกร สุขอาษา โรงเมืองวาปีปทุม 39

12027 เด็กหญิง กานดา ไชยพรม หนองแสงโคกน้อย 40

12207 เด็กหญิง ปวิชญา สารคาม บ้านดู่ 41

12048 เด็กชาย จิรวัฒน์ พรมโคตร บ้านหนองกุง 42

12333 เด็กชาย วิธวัช ลุนอินทร์ เมืองวาปีปทุม 43

12270 เด็กหญิง ภัทรจาริน นวลเอ่ียม เมืองวาปีปทุม 44

12209 เด็กชาย ปัญญา จันทรักษ์ กมลวิทย์ศึกษา 45

12157 เด็กชาย ธาวิน ปะวันนะถา เมืองวาปีปทุม 46

12430 เด็กหญิง เมธินี เพชรพูน อนุบาลนครจัมปาศรี 47

12279 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ แก้วกาง บ้านหนองไผ่ 48

12176 เด็กหญิง นันธิกา สิงห์ฉลาด อนุบาลวาปีปทุม 49

12035 เด็กหญิง คชมณี ศรีสังข์ เมืองวาปีปทุม 50

12201 เด็กหญิง ปรัชญาพร โยธะราช บ้านต าแย 51

12162 เด็กชาย ธีรภัทร ไปแดน บ้านหนองกุง 52

12075 เด็กหญิง ชุติมา เสนาโนฤทธ์ิ ชุมชนบ้านดงบัง 53

12175 เด็กหญิง นันทิตา สาระพิน ชุมชนบ้านงัวบา 54

12038 เด็กหญิง คีตกานท์ นิสยันท์ บ้านดงใหญ่ 55

12354 เด็กหญิง ศิริรัตน์ เกตุจูม อนุบาลวาปีปทุม 56
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12073 เด็กชาย ชินกฤต เริงราช อนุบาลวาปีปทุม 57

12200 เด็กหญิง ประภาภัทร สุตนนท์ ชุมชนบ้านโพธ์ิสองห้องวิทยา 58

12015 เด็กชาย กฤษฏา  สุระโคตร บ้านโคกกลาง 59

12010 เด็กหญิง กรุณา สุปะต า อนุบาลวาปีปทุม 60

14004 เด็กหญิง ภคนันท์ ปะตังพะโล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(10ปีสปช.) 61

12380 เด็กหญิง สิราวรรณ จันทะเลิศ เมืองวาปีปทุม 62

12228 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ สุขรักษา เมืองวาปีปทุม 63

12419 เด็กชาย อัษฎาวุฒิ นามวิเศษ เมืองวาปีปทุม 64

12238 เด็กหญิง พัชราภรณ์   โคนาโล อนุบาลเอ่ียมสุข 65

12101 เด็กชาย ณัฐพล สุขสวาท บ้านสนาม 66

12211 เด็กหญิง ปานไพลิน เผ่าพงษ์อัครเดช บ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) 67

12307 เด็กหญิง ลักษณ์พร พิลาโท เมืองวาปีปทุม 68

12322 เด็กหญิง วริศรา ทาชาด อนุบาลเอ่ียมสุข 69

12249 เด็กหญิง พิชญาภา มีฮาต อนุบาลอุดมพันธ์ 70

12414 เด็กหญิง อัญชลี พวงใต้ บ้านต าแย 71

12242 เด็กชาย พันธวัช ภคะวา เมืองวาปีปทุม 72

12137 เด็กหญิง ธนพร บัวจันษร เมืองวาปีปทุม 73

12150 เด็กชาย ธราดล จันทร์ลา เมืองวาปีปทุม 74

12331 เด็กชาย วิทวัช ดงเทียมสี เมืองวาปีปทุม 75

12089 เด็กหญิง ณัฐชยา ข่ีนา บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 76

12045 เด็กหญิง จิดาภา สีหาบุญนาค อนุบาลเอ่ียมสุข 77

12432 เด็กชาย เศรษฐพงษ์ แวงดงบัง อนุบาลเอ่ียมสุข 78

12313 เด็กหญิง วรรัตน์ แก้วสังข์ บ้านต าแย 79

12024 เด็กหญิง กัณฐิกา สุวรรณปะกา เมืองวาปีปทุม 80

12373 เด็กชาย สหรัฐ ชารีรักษ์ บ้านหนองหว้า 81

12049 เด็กหญิง จิรัญชยา สืบสุนทร เมืองวาปีปทุม 82

12186 เด็กชาย บัณฑิต เทียงธรรม พระกุมารศึกษา 83

12103 เด็กชาย ณัฐวุฒิ  ลีนาค บ้านมะแซวหนองโง้ง 84
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12046 เด็กชาย จิตติพัฒน์   ศิริเล้ียง เมืองวาปีปทุม 85

12055 เด็กหญิง จีระภา บรรจงตรุ อนุบาลวาปีปทุม 86

12425 เด็กหญิง เบญจพร สมภักดี บ้านชาดฝางหัวเรือ 87

12358 เด็กหญิง ศุทธิณี ฉันทวี บ้านหนองบัวกุดอ้อ 88

12147 เด็กชาย ธนากร พลนวน บ้านโคกกลาง 89

12042 เด็กชาย จักรพงษ์ อ่อนอุทัย ราชประชานุเคราะห์ 18 90

12076 เด็กหญิง ญานิศา คุณโน เมืองวาปีปทุม 91

12159 เด็กหญิง ธิติกานต์ เท่านัน เมืองวาปีปทุม 92

12435 เด็กหญิง แพรทิพย์  เดชศิริ เมืองวาปีปทุม 93

12397 เด็กหญิง หทัยภัทร จุลศรี เมืองวาปีปทุม 94

12287 เด็กชาย ภูวดล มะลาศรี เมืองวาปีปทุม 95

12160 เด็กหญิง ธิติพร ่่บุญน้อย เมืองวาปีปทุม 96

12252 เด็กหญิง พิทยาภรณ์ ม่วงแก้ว เมืองวาปีปทุม 97

12363 เด็กชาย ศุภวิชญ์  ทองก าไร เมืองวาปีปทุม 98

12337 เด็กชาย วีรวัฒน์ ช านาญจันทร์ บ้านหนองคูม่วง 99

12298 เด็กชาย รัฐพงศ์ สังฆบุรินทร์ เมืองวาปีปทุม 100

12112 เด็กหญิง ดารา สุนทะวงศ์ อนุบาลวาปีปทุม 101

12224 เด็กชาย ผดุงเกียรติ   ปะระทัง บ้านหนองป้าน 102

12149 เด็กชาย ธรรมวิสาข์ บัวสาย เมืองวาปีปทุม 103

12437 เด็กหญิง แววดาว เนาวะโรจน์ บ้านดู่ 104

12280 เด็กชาย ภานุกร วังสอง บ้านวังจานโนนส าราญ 105

12297 เด็กหญิง รัชนีกร พัดพรม บ้านหนองข่า 106

12320 เด็กหญิง วริศรา กวางประชัน บ้านโคกแปะ 107

12017 เด็กชาย กฤษณพงษ์ นนตะสี เมืองวาปีปทุม 108

12205 เด็กชาย ปรเมศวร์ อัตตะเนย์ อนุบาลวาปีปทุม 109

12402 เด็กหญิง อนันดา อ่ิมเอิบ บ้านหนองข่า 110

12319 เด็กหญิง วริศรา สังฆมณี พระกุมารร้อยเอ็ด 111

12370 เด็กหญิง สรัญญ่า วงษาปันนา เมืองวาปีปทุม 112
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12167 เด็กหญิง นภัสสร ปาปะกัง บ้านหนองกุง 113

12090 เด็กหญิง ณัฐชะนันท์ กล่ินสุคนธ์ เมืองวาปีปทุม 114

12422 เด็กหญิง เกสรา บาริศรี เมืองวาปีปทุม 115

12408 เด็กหญิง อรปรียา ทองตัน ขามป้อม 116

12131 เด็กชาย ทิวากร คังดงเค็ง เมืองวาปีปทุม 117

12039 เด็กหญิง จตุรถี ปัจจัยคา เมืองวาปีปทุม 118

12014 เด็กชาย กฤษฎากรณ์ อรรคฮาดศรี บ้านเสือโก้ก 119

12372 เด็กหญิง สลินทิพย์ ปะนะสุนา อนุบาลวาปีปทุม 120

12129 เด็กหญิง ทิพวรรณ ฤทธิหาญ บ้านนาเลา 121

12140 เด็กชาย ธนภัทร แสวงดี เมืองวาปีปทุม 122

12146 เด็กหญิง ธนัชพร  ปัญญุเบกษา เมืองวาปีปทุม 123

12199 เด็กหญิง ประทานพร ชาวพงษ์ เมืองวาปีปทุม 124

12153 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ กองพิมพ์ เมืองวาปีปทุม 125

12261 เด็กชาย พีระพัฒน์ ขุลีรัง ชุมชนบ้านงัวบา 126

12375 เด็กหญิง สายฝน นุสีวอ บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 127

12352 เด็กหญิง ศิริประภา จันโทสุทธ์ิ เมืองวาปีปทุม 128

12057 เด็กชาย ชญานันท์ สาสีดา บ้านหวาย 129

12366 เด็กหญิง สกลธรัตน์ จันดาผล เมืองวาปีปทุม 130

12124 เด็กชาย ทัตเทพ  สุนทระวงศ์ อนุบาลวาปีปทุม 131

12436 เด็กหญิง แพรวา สุธรรม เมืองวาปีปทุม 132

12237 เด็กหญิง พัชรธิดา จันทรักษ์ บ้านตลาดโนนโพธ์ิ 133

12091 เด็กหญิง ณัฐณิชา แก้วทาสี บ้านนาข่า 134

12183 เด็กหญิง นิสาชล มะโนสัย บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 135

12185 เด็กชาย บรรณวิชญ์ ปทุมพร อนุบาลวาปีปทุม 136

12385 เด็กหญิง สุจิตรา สุคุณา บ้านหนองผือ 137

12060 เด็กหญิง ชนัญชิดา แจ้งฉาย บ้านหนองกุง 138

12268 เด็กชาย ภควัต แก้วสาร บ้านโคกกลาง 139

12105 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ปะโสติยัง เมืองวาปีปทุม 140
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12324 เด็กชาย วัชรพล อินทร อนุบาลวาปีปทุม 141

12177 เด็กหญิง นิติภรณ์ วิถาทานัง เมืองวาปีปทุม 142

12063 เด็กหญิง ชนิฐา เทษะนอก บ้านโนนส าราญ 143

12164 เด็กหญิง นฏกร เหลืองเจริญ เมืองวาปีปทุม 144

12021 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ท่ีรักษ์ บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 145

12040 เด็กหญิง จรัญยา ปะนะภูเต อนุบาลจ าปาศรี 146

12113 เด็กชาย ด ารงค์ฤทธ์ิ  งิมขุนทด บ้านหนองเหล่า 147

12215 เด็กหญิง ปาลิตา วรรณปะเข บ้านบกพร้าว 148

12227 เด็กชาย พงศกร มาฤทธ์ิ เมืองวาปีปทุม 149

12100 เด็กชาย ณัฐพล นิตย์ค าหาญ เมืองวาปีปทุม 150

12004 เด็กชาย กนกเทพ วะปะนัง อนุบาลนครจัมปาศรี 151

12389 เด็กหญิง สุดาวรรณ ประทาย เมืองวาปีปทุม 152

12383 เด็กชาย สุกิม จันดาหงส์ หนองคูโคก 153

12074 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ พนัศ บ้านแคน 154

12312 เด็กหญิง วรรณวิษา ตันหยง เมืองวาปีปทุม 155

12138 เด็กชาย ธนพล จุปะมะตัง อนุบาลวาปีปทุม 156

12096 เด็กชาย ณัฐนนท์ ค าจันทร์ดี เมืองวาปีปทุม 157

12110 เด็กหญิง ด.ญ วรัญญา สนทาหงส์ โคกกลาง 158

12379 เด็กหญิง สิราภรณ์ โพธิสม วาปีปทุม 159

12168 เด็กหญิง นริศรา หงษ์จันดา เมืองวาปีปทุม 160

12416 เด็กหญิง อัญรินทร์ มะธิมาปะโข เมืองวาปีปทุม 161

12239 เด็กหญิง พัชราภา ชาวงศ์ ป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย 162

12328 เด็กหญิง วาสนา วิชัด เมืองวาปีปทุม 163

12423 เด็กหญิง เขมิกา แสนค า เมืองวาปีปทุม 164

12072 เด็กชาย ชัยทัต พรมดี อนุบาลวาปีปทุม 165

12253 เด็กหญิง พิมพิศา ค าชัย เมืองวาปีปทุม 166

12340 เด็กหญิง ศรัญรัตน์ สุขใส อนุบาลวาปีปทุม 167

12053 เด็กหญิง จิราพร สุวรรณเหลา บ้านหวาย 168
หนา้ที ่6 จาก 15



เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดิม ล ำดับท่ีได้ หมำยเหตุ
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12169 เด็กหญิง นริศรา ศรีวงยาง เมืองวาปีปทุม 169

12282 เด็กหญิง ภาริตา ประสพค า เมืองวาปีปทุม 170

12026 เด็กหญิง กาญจนา นิลเจียรนัย เมืองวาปีปทุม 171

12259 เด็กชาย พิศรุทธ์ิ   สุทุม อนุบาลวาปีปทุม 172

12130 เด็กชาย ทิวา วงศ์ภูธร บ้านสนาม 173

12235 เด็กหญิง พรนรินทร์ ปะวันนะถา บ้านสีสุก 174

12179 เด็กชาย นิธิกร ยามา เมืองวาปีปทุม 175

12078 เด็กหญิง ฐิตินันท์ เปตานัง เมืองวาปีปทุม 176

12311 เด็กหญิง วรพิชชา โพธิจักร เมืองวาปีปทุม 177

12095 เด็กหญิง ณัฐธิดา เพชรแอน เมืองวาปีปทุม 178

12283 เด็กชาย ภาสกร สุวรรณโสภา เมืองวาปปีปทุม 179

12392 เด็กหญิง สุพิชชา ประกอบกิจ ชุมชนบ้านโพธ์ิสองห้องวิทยา 180

12310 เด็กชาย วรพล ชาสุด เมืองวาปีปทุม 181

12400 เด็กหญิง อทิตยา  ปติเต เมืองวาปีปทุม 182

12194 เด็กหญิง ปภนิษา อินทมนต์ เมืองวาปีปทุม 183

12411 เด็กหญิง อรอุมา ปองไป โรงเรียงบ้านหนองกุง 184

12415 เด็กหญิง อัญชลี ปะวันนะถา เมืองวาปีปทุม 185

12409 เด็กหญิง อรพรรณ บรรเทา บ้านหนองผือ 186

12290 เด็กหญิง มุสิตา ทิพวันนา บ้านหนองผือ 187

12069 เด็กชาย ชัชวาล วรรณศิลป์ บ้านหนองเหล่า 188

12158 เด็กหญิง ธิดาวัลย์ มะสาธานัง อนุบาลนครจัมปาศรี 189

12025 เด็กชาย กาญจนพัฒน์ จันทะค่อม อนุบาลวาปีปทุม 190

12413 เด็กชาย อัคเรศ วันศุกร์ เมืองวาปีปทุม 191

12323 เด็กชาย วศกร แคนวงค์ เมืองวาปีปทุม 192

12344 เด็กชาย ศักดิธัช จ าปาโอ้ก เมืองวาปีปทุม 193

12128 เด็กหญิง ทิพรัตน์ แก้วสีขาว อนุบาลเมืองวาปีปทุม 194

12030 เด็กชาย กิตติศักด์ิ ประจะเนย์ บ้านโนน 195

12341 เด็กชาย ศรัณยวัฒน์ ภูมาศ บ้านบรบือ 196
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12187 เด็กหญิง บัณฑิตา  ม่วงคะลา อนุบาลวาปีปทุม 197

12092 เด็กหญิง ณัฐณิชา หอมจันทร์ บ้าน หนองบัวกุดอ้อ 198

12286 เด็กชาย ภูรินทร์ ต้นงาม บ้านโคกกลาง 199

12396 เด็กหญิง หทัยชนก หงส์พันธ์ บ้านโคกกลาง 200

12247 เด็กหญิง พิชญธิดา พลขันธ์ อนุบาลวาปีปทุม 201 ส ารอง

12044 เด็กหญิง จารุวรรณ ปะกินังเต เมืองวาปีปทุม 202 ส ารอง

12127 เด็กหญิง ทิพย์สุดา ปะติทุกขัง บ้านโนนเห็ดไค 203 ส ารอง

12178 เด็กชาย นิติศักด์ิ คามะปะใน เมืองวาปีปทุม 204 ส ารอง

12197 เด็กหญิง ปภาวรินท์ มาอันทะ ชุมชนบ้านดงบัง 205 ส ารอง

12118 เด็กหญิง ต้องรักษ์ มงคล ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 206 ส ารอง

12384 เด็กหญิง สุจิตรา นามโคต เมืองวาปีปทุม 207 ส ารอง

12371 เด็กหญิง สริดา ยะสุรินทร์ บ้านหรองไผ่ด้ามขวาน 208 ส ารอง

12018 เด็กชาย กฤษณะลักษ์ บัวรัตน์ ชุมชนบ้านโพธ์ิสองห้องวิทยา 209 ส ารอง

12003 เด็กหญิง กนกอร เยาวนารถ อนุบาลวาปีปทุม 210 ส ารอง

12141 เด็กชาย ธนยุทธ บุปเก อนุบาลวาปีปทุม 211 ส ารอง

12097 เด็กหญิง ณัฐนิชา ประธรรมสาร อนุบาลวาปีปทุม 212 ส ารอง

12292 เด็กหญิง ยอดขวัญ ยอดเนียม เมืองวาปีปทุม 213 ส ารอง

12016 เด็กชาย กฤษฐากุล บุตรสาเนตร บ้านหนองผือ 214 ส ารอง

12314 เด็กหญิง วรวรรณ นุขุนทด ชุมชนบ้านดงบัง 215 ส ารอง

12102 เด็กหญิง ณัฐรุจา ปัตถามัง บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 216 ส ารอง

12433 เด็กหญิง แก้วตา  ปทุมพร อนุบาลวาปีปทุม 217 ส ารอง

12229 เด็กหญิง พณิชา ดอนสินเพ่ิม เมืองวาปีปทุม 218 ส ารอง

12332 เด็กชาย วิทวัส ฤทธ์ิจะนัง เมืองวาปีปทุม 219 ส ารอง

12152 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ ประกิระนัง เมืองวาปีปทุม 220 ส ารอง

12347 เด็กชาย ศิรวัฒน์ สิมชาติ เมืองวาปีปทุม 221 ส ารอง

12346 เด็กชาย ศาศวัต บุบผา เมืองวาปีปทุม 222 ส ารอง

12381 เด็กหญิง สิรินทรา หลักค าพันธ์ เมืองวาปีปทุม 223 ส ารอง

12125 เด็กหญิง ทัศพร ศรีสรรณ์ บ้านมะแซวหนองโง้ง 224 ส ารอง
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12410 เด็กชาย อรรถภณ ติมุลา เมืองวาปีปทุม 225 ส ารอง

12043 เด็กหญิง จันทกานต์ิ ทวีทรัพย์ เมืองวาปีปทุม 226 ส ารอง

12023 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ค าอาจ บ้านหนองไผ่ 227 ส ารอง

12326 เด็กชาย วัชรินทร์ ปะวะเสนัง บ้านหนองกุง 228 ส ารอง

12065 เด็กชาย ชยางกูร แฝงกลาง ปิยวัฒนศาสตร์ 229 ส ารอง

12303 เด็กหญิง รัตติกร บุญเพ่ิง เมืองวาปีปทุม 230 ส ารอง

12058 เด็กชาย ชนสิษฎ์ ประวันตา บ้านไก่นา 231 ส ารอง

12172 เด็กหญิง นัชชา บัวรัตน์ เมืองวาปีปทุม 232 ส ารอง

12134 เด็กชาย ธนกฤต สนทาหงส์ เมืองวาปีปทุม 233 ส ารอง

12345 เด็กชาย ศักด์ิสิทธ์ิ รัตนตรัยวงค์ บ้านหนองไฮ 234 ส ารอง

12151 เด็กชาย ธราเทพ เรืองฤทธ์ิ อนุบาลวาปีปทุม 235 ส ารอง

12019 เด็กชาย กฤษดา แตงอ่อน บ้านตลาดโนนโพธ์ิ 236 ส ารอง

12429 เด็กชาย เมธาสิทธ์ิ จันทร เมืองวาปีปทุม 237 ส ารอง

12220 เด็กชาย ปิยะ  งามราศรี อนุบาลวาปีปทุม 238 ส ารอง

12262 เด็กชาย พีระพัทร บุตะโชต บ้านแก่นเท่า 239 ส ารอง

12305 เด็กหญิง ลดาวัลย์   หวังอินทร์ บ้านขามป้อม 240 ส ารอง

12086 เด็กหญิง ณัฏฐทิดา บุญถม พระกุมารศึกษา 241 ส ารอง

12206 เด็กชาย ปวริวรรต  ปาสาบุตร เมืองวาปีปทุม 242 ส ารอง

12114 เด็กหญิง ดุษฎี แสงตะวัน เมืองวาปีปทุม 243 ส ารอง

12084 เด็กหญิง ณัฏฐกานต์ สวยงาม บ้านหนองแสน 244 ส ารอง

12378 เด็กชาย สิรภัทร ปุร าพะกา เมืองวาปีปทุม 245 ส ารอง

12329 เด็กหญิง วาสนา ค าทอน บ้านต าแย 246 ส ารอง

12120 เด็กหญิง ถาวรี อาจดวงดี บ้านหนองแสน 247 ส ารอง

12067 เด็กหญิง ชลธิชา นามปะเส บ้านแคน 248 ส ารอง

12342 เด็กหญิง ศศิกานต์ ศรีธรณ์ บ้านดงใหญ่ 249 ส ารอง

12195 เด็กหญิง ปภัสรา อ าพันธ์ อนุบาลวาปีปทุม 250 ส ารอง

12353 เด็กหญิง ศิริรัตน์ ทุไธสง เมืองวาปีปทุม 251 ส ารอง

12339 เด็กชาย วุฒินันท์ เกตราช เมืองวาปีปทุม 252 ส ารอง
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12258 เด็กหญิง พิริยกร พันธุขันธ์ เมืองวาปีปทุม 253 ส ารอง

12155 เด็กหญิง ธันวา หนองเทา บ้านหนองไฮ 254 ส ารอง

12240 เด็กหญิง พัชริดา อินทิพัน เมืองวาปีปทุม 255 ส ารอง

12260 เด็กชาย พีรพงษ์  โตหนองหว้า ชุมชนบ้านงัวบา 256 ส ารอง

12325 เด็กหญิง วัชราภรณ์ โพธ์ิดี บ้านโนนเห็ดไค 257 ส ารอง

12217 เด็กหญิง ปิยนุช หอมพนา บ้านหนองไฮ 258 ส ารอง

12082 เด็กหญิง ณัชชา แก้วธาานี เมืองวาปีปทุม 259 ส ารอง

12263 เด็กชาย พีรายุทธ ฤทธ์ิจันดี เมืองวาปีปทุม 260 ส ารอง

12362 เด็กหญิง ศุภวรรณ เม่าทองหลาง บ้านหนองคูม่วง 261 ส ารอง

12233 เด็กหญิง พรนภัส บุญทอง อนุบาลวาปีปทุม 262 ส ารอง

12148 เด็กหญิง ธนาพา   วันจันทร์ บ้านหนองคูม่วง 263 ส ารอง

12395 เด็กชาย สุเมธ ม่วงวันดี บ้านนาเลา 264 ส ารอง

12165 เด็กชาย นภัสกร จันทร์ปาน เมืองวาปีปทุม 265 ส ารอง

12002 เด็กหญิง กนกพร ปะวรรณมาตา บ้านหนองไผ่ 266 ส ารอง

12219 เด็กชาย ปิยวัฒน์ ดวงเท้าเศษ เมืองวาปีปทุม 267 ส ารอง

12251 เด็กชาย พิชิตชัย จ าปาเกตุ เมืองวาปีปทุม 268 ส ารอง

12387 เด็กหญิง สุชานะรี ปัดถาดี เมืองวาปีปทุม 269 ส ารอง

12013 เด็กชาย กฤษฎา ใจกล้า ล้ินฟ้าวิทยาคาร 270 ส ารอง

12107 เด็กหญิง ณันธิญา สุทธิประภา บ้านโนนส าราญ 271 ส ารอง

12234 เด็กหญิง พรนภา สีชะนะ บ้านแก่นเท่า 272 ส ารอง

12334 เด็กหญิง วิมลศิริ  ขามไชย บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 273 ส ารอง

12374 เด็กชาย สัตยา   สุขปะโค เมืองวาปีปทุม 274 ส ารอง

12184 เด็กหญิง น ้าทิพย์ อาจสารมนต์ เมืองวาปีปทุม 275 ส ารอง

12399 เด็กชาย หรรษา ลาวัลย์ บ้านโคกกลาง 276 ส ารอง

12327 เด็กชาย วัศกร ท้ิงโคตร บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) 277 ส ารอง

12368 เด็กชาย สมประสงค์ ชายทวีป บ้านขามป้อม 278 ส ารอง

12255 เด็กหญิง พิมพ์พิศา  บุญสิน เมืองวาปีปทุม 279 ส ารอง

12438 เด็กชาย แสนดี ป่ึงพรม บ้านหนองคูม่วง 280 ส ารอง
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12294 เด็กหญิง ระรินทิพย์ อันมาก อนุบาลวาปีปทุม 281 ส ารอง

12349 เด็กหญิง ศิรามณี จันทะมณี อนุบาลวาปีปทุม 282 ส ารอง

12085 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ลามะไหย์ บ้านแคน 283 ส ารอง

12424 เด็กหญิง เนตรนภา สุขเสน บ้านหนองไผ่ 284 ส ารอง

12348 เด็กหญิง ศิราภัสสร พ่ึงกุล บ้านหวาย 285 ส ารอง

12007 เด็กหญิง กรรวี แปนบ้าน เมืองวาปีปทุม 286 ส ารอง

12276 เด็กชาย ภัทรพงศ์ เข็มวิลัย อนุบาลวาปีปทุม 287 ส ารอง

12275 เด็กหญิง ภัทรนันท์ ปานัดเถร์ บ้านโคกกลาง 288 ส ารอง

12317 เด็กหญิง วราภรณ์ อันทะวงษ์ อนุบาลวาปีปทุม 289 ส ารอง

12330 เด็กชาย วิทยา ข้อยุ้น อนุบาลวาปีปทุม 290 ส ารอง

12364 เด็กหญิง ศุภสุตา มะธิตะโน บ้านโคกเต่า 291 ส ารอง

12250 เด็กหญิง พิชามญช์ุ พรมโคตร อนุบาลวาปีปทุม 292 ส ารอง

12170 เด็กหญิง นฤภัทร   ปักเขมายัง ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 293 ส ารอง

12267 เด็กหญิง ภคพร โรมรัมย์ บ้านชาดฝางหัวเรือ 294 ส ารอง

12079 เด็กชาย ฐิติพงษ์ นาคศรี ชุมชนบ้านงัวบา 295 ส ารอง

12121 เด็กชาย ทวีชัย ปทุมพร อนุบาลวาปีปทุม 296 ส ารอง

12265 เด็กหญิง ฟ้าใส กะกูลนิตย์ บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 297 ส ารอง

12308 เด็กชาย วงศธร ปาสามะมัย บ้านโคกกลาง 298 ส ารอง

12106 เด็กชาย ณัฐภัทร  ปัดถามา บ้านหนองบัวกุดอ้อ 299 ส ารอง

12006 เด็กชาย กรรณภัทร  ซ้ายสนิทท า บ้านแวงนคร สังฆวิทยา 300 ส ารอง

12054 เด็กชาย จีระพัฒน์ แก้วสังข์ เมืองวาปีปทุม 301 ส ารอง

12154 เด็กหญิง ธัญยพร ราชสีห์ เมืองวาปีปทุม 302 ส ารอง

12208 เด็กชาย ปัญญพัฒน์ กวางประชัน เมืองวาปีปทุม 303 ส ารอง

12174 เด็กชาย นันทรัตน์ ชาวดง เมืองวาปีปทุม 304 ส ารอง

12285 เด็กชาย ภูริณัฐ โยธราช บ้านต าแย 305 ส ารอง

12216 เด็กหญิง ปิยธิดา ประเสริฐสุข บ้านนาเลา 306 ส ารอง

12426 เด็กหญิง เบญญาภา ปักกังเวสัง บ้านโนน 307 ส ารอง

12059 เด็กชาย ชนัญชน ศิลาดี บ้านกลอยโนนสมบูรณ์ 308 ส ารอง
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12123 เด็กชาย ทักษ์ดนัย นนทะชัย บ้านหนองไผ่ 309 ส ารอง

12271 เด็กหญิง ภัทรจาริน ลาวะลี บ้านโคกกลาง 310 ส ารอง

12406 เด็กชาย อภิรักษ์ จรรยา บ้านดู่ 311 ส ารอง

12189 เด็กชาย บุญญา บุญเพ็ง อนุบาลวาปีปทุม 312 ส ารอง

12295 เด็กหญิง รักตาภา จิตต์แสง บ้านดงน้อย 313 ส ารอง

12052 เด็กหญิง จิราพร เหมือดนอก เมืองวาปีปทุม 314 ส ารอง

12318 เด็กหญิง วราภรณ์   ปะติตังโข ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 315 ส ารอง

12281 เด็กชาย ภานุพันธ์ จอกลอย บ้านโคกกลาง 316 ส ารอง

12111 เด็กชาย ดนัยณัฐ ปาปะขา อนุบาลวาปีปทุม 317 ส ารอง

12376 เด็กชาย สิทธิศักด์ิ มาดาโต เมืองวาปีปทุม 318 ส ารอง

12143 เด็กชาย ธนวรรธน์ แป้นสุขา แม่พระประจักษ์ 319 ส ารอง

12398 เด็กหญิง หน่ึงฤทัย กะกุลนิตย์ บ้านต าแย 320 ส ารอง

12034 เด็กหญิง ขวัญมนัส ทัพวงศ์ บ้านหนองแสน 321 ส ารอง

12230 เด็กหญิง พนิดา ประเศียรเรือ บ้านต าแย 322 ส ารอง

12360 เด็กชาย ศุภณัฐ พลน้อย บ้านโนนเขวาหนองแสง 323 ส ารอง

12361 เด็กชาย ศุภณัฐ ดวงพุฒิ บ้านหนองบัวกุดอ้อ 324 ส ารอง

12062 เด็กหญิง ชนันภรณ์ จิตริต ราชประชานุเคราะห์ ๑๘ 325 ส ารอง

12156 เด็กชาย ธาวิกร สุทุม ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 326 ส ารอง

12181 เด็กหญิง นิภาสิริ ปะระทัง เมืองวาปีปทุม 327 ส ารอง

12166 เด็กหญิง นภัสสร สมบัติ บ้านโนนส าราญ 328 ส ารอง

12094 เด็กหญิง ณัฐธิดา สืบสุนทร ราชประชานุเคราะห์ ๑๘ 329 ส ารอง

12144 เด็กชาย ธนวัฒน์   ค าภักดี บ้านชาดฝางหัวเรือ 330 ส ารอง

12434 เด็กชาย แทนไท สมบูรณ์ บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 331 ส ารอง

12142 เด็กชาย ธนวรรธ ปักกะสาน อนุบาลว่าปีปทุม 332 ส ารอง

12421 เด็กหญิง เกวลิน สะแกทอง บ้านหวาย 333 ส ารอง

12009 เด็กชาย กริชดนัย ลุนอินทร์ เมืองวาปีปทุม 334 ส ารอง

12338 เด็กชาย วีรากร วันทา อนุบาลวาปีปทุม 335 ส ารอง

12047 เด็กชาย จิตติภัสร ทอนเสาร์ บ้านโนนท่อน 336 ส ารอง
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12203 เด็กหญิง ปรียาภัทร โยธาภักดี เมืองวาปีปทุม 337 ส ารอง

12296 เด็กหญิง รังสิมา เขียวบัว บ้านดู่ 338 ส ารอง

12077 เด็กหญิง ฐิติชญา จันสนิท บ้านสนาม 339 ส ารอง

12403 เด็กหญิง อนุธิดา ติชะรา บ้านสนาม 340 ส ารอง

12382 เด็กหญิง สิริวิมล  เรืองพร อนุบาลวาปีปทุม 341 ส ารอง

12418 เด็กชาย อัศนี ประกายสิทธ์ิ เมืองวาปีปทุม 342 ส ารอง

12302 เด็กชาย รัฐศาสตร์ พรมวัง บ้านวังจานโนนส าราญ 343 ส ารอง

12304 เด็กหญิง รุจิรดา ประวันโต บ้านหนองแสน 344 ส ารอง

12161 เด็กชาย ธีรพัฒน์ ประพฤติใน อนุบาลวาปีปทุม 345 ส ารอง

12357 เด็กชาย ศุกลวัฒน์ โพไพ อนุบาลวาปีปทุม 346 ส ารอง

12099 เด็กชาย ณัฐพล ลีชาค า ราชประชานุเคราะห์ 18 347 ส ารอง

12277 เด็กชาย ภัทรภณ สุธรรม เมืองวาปีปทุม 348 ส ารอง

12427 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา แก้วสังข์ บ้านโนนส าราญ 349 ส ารอง

12126 เด็กหญิง ทิพธิดา โง่นทา เมืองวาปีปทุม 350 ส ารอง

12022 เด็กหญิง กัญญาวีร์ เจิมแสน อนุบาลวาปีปทุม 351 ส ารอง

12116 เด็กชาย ติณณภพ บุญศร เมืองวาปีปทุม 352 ส ารอง

12132 เด็กชาย ทีปกร สลักค า เมืองวาปีปทุม 353 ส ารอง

12356 เด็กชาย ศิริเจริญ สุทธิเจริญ เมืองวาปีปทุม 354 ส ารอง

12293 เด็กชาย รพีภัทร พรมเกตุ อนุบาลณัฐนรี 355 ส ารอง

12008 เด็กชาย กรวิชญ์ ชนะบูรณ์ เมืองวาปีปทุม 356 ส ารอง

12335 เด็กหญิง วิลาสิณีย์ สอนวงค์ คลองบ้านพร้าว 357 ส ารอง

12231 เด็กหญิง พรณิดา เดชสถิตย์ บ้านดู่น้อย 358 ส ารอง

12032 เด็กหญิง กุลธิดา อินทร์ศรีลา บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 359 ส ารอง

12041 เด็กชาย จักรกฤษณ์ โพธ์ิไพร อนุบาลวาปีปทุม 360 ส ารอง

12033 เด็กหญิง ขวัญข้าว ซุ่นขวาน ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 361 ส ารอง

12171 เด็กหญิง นฤมล ปักเขตานัง อนุบาลวาปทุม 362 ส ารอง

12404 เด็กชาย อนุวัช ภูญาดาว อนุบาลวาปีปทุม 363 ส ารอง

12223 เด็กชาย ผดุงภูมิ หาญชนะ พระกุมารศึกษา 364 ส ารอง
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เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดิม ล ำดับท่ีได้ หมำยเหตุ

บัญชีแนบท้ำยประกำศโรงเรียนวำปีปทุม เร่ือง ผลกำรสอบเข้ำศึกษำต่อ

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 รอบท่ัวไป ประเภทนอกเขตพ้ืนท่ีบริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

12119 เด็กหญิง ถานิกา ประเสร็ฐชาติ บ้านหนองไผ่ 365 ส ารอง

12248 เด็กหญิง พิชญาพร พิมพล เมืองวาปีปทุม 366 ส ารอง

12288 เด็กหญิง มณฑิชา มณีวงศ์ บ้านโคกกลาง 367 ส ารอง

12145 เด็กชาย ธนวัฒน์ อามาตย์ เมืองวาปีปทุม 368 ส ารอง

12266 เด็กหญิง ภคนันท์ โรมรัมย์ บ้านชาดฝางหัวเรือ 369 ส ารอง

12359 เด็กชาย ศุภกฤษฏ์ิ สิงสา บ้านเหล่าน้อย 370 ส ารอง

12104 เด็กชาย ณัฐวุฒิ    วงค์จันทร์ ป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย 371 ส ารอง

12115 เด็กชาย ตะวัน แสงเกตุ เมืองวาปีปทุม 372 ส ารอง

12232 เด็กหญิง พรธิชา เอกรักษา อนุบาลวาปีปทุม 373 ส ารอง

12420 เด็กหญิง อินทร์ธิรา ปะโปตินัง บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 374 ส ารอง

12412 เด็กหญิง อริสรา พิมพ์โคตร โรงเรัยนเมืองวาปีปทุม 375 ส ารอง

12081 เด็กชาย ณรงค์ฤทธ์ิ พลสิงห์ บ้านโคกกลาง 376 ส ารอง

12289 เด็กชาย มานพ บุตะโชติ บ้านต าแย 377 ส ารอง

12011 เด็กชาย กฤตพล วิเศษศรี เมืองวาปีปทุม 378 ส ารอง

12066 เด็กหญิง ชรินรัตน์ จักค าเต็ม บ้านตลาดโนนโพธ์ิ ขาดสอบ

12351 เด็กหญิง ศิริญา ปะนาตัง โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน ขาดสอบ

12241 เด็กหญิง พัชรินทร์ ปะสาริบุตร บ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์) ขาดสอบ

12029 เด็กชาย กิตติชัย ปะนัดสุดจ่า  กาฬสินธ์ุพิทยาสัย ขาดสอบ

12243 เด็กชาย พัสกร ปินะโต อนุบาลเอ่ียมสุข ขาดสอบ

12369 เด็กชาย สรวิชย์ ประคุณมาณย์ บ้านโคกกลาง ขาดสอบ

12407 เด็กหญิง อรดา ปะวันนา วาปีปทุม ขาดสอบ

12122 เด็กหญิง ทักษอร ปัตตายะสัง บ้านโกทา(ส านักงานฉลสกกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ท่ี 656 ) ขาดสอบ

12005 เด็กหญิง กรกนก ประเสริฐโส บ้านโกทา(สนง.สลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ท่ี 656) ขาดสอบ

12135 เด็กชาย ธนดล เปรมนาค บ้านเหล่ายูง ขาดสอบ

12343 เด็กหญิง ศศินา รูปโฉม บ้านดงใหญ่ ขาดสอบ

12080 เด็กชาย ณฐกร ขอดี บ้านตลาดโนนโพธ์ิ ขาดสอบ

12315 เด็กหญิง วรัญญา โพธิจักร บ้านโพธ์ิชัย ขาดสอบ

12254 เด็กหญิง พิมพ์พิศา หงษ์ทอง อนุบาลนครจัมปาศรี ขาดสอบ
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เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดิม ล ำดับท่ีได้ หมำยเหตุ

บัญชีแนบท้ำยประกำศโรงเรียนวำปีปทุม เร่ือง ผลกำรสอบเข้ำศึกษำต่อ

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 รอบท่ัวไป ประเภทนอกเขตพ้ืนท่ีบริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

12316 เด็กชาย วรัญญู คุณพฤกษา บ้านดงใหญ่ ขาดสอบ

12428 เด็กหญิง เภตรา บุดดี บ้านโพธ์ิชัย ขาดสอบ

12278 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ ประวัดศรี บ้านหนองกุง ขาดสอบ

12056 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ไปน้ัน อนุบาลมหาสารคาม ขาดสอบ
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