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14002 เด็กหญิง ชูสกุล สุขรัตน์ เมืองวาปีปทุม 1

12212 เด็กหญิง ปาริฉัตร สุขานะรัม เมืองวาปีปทุม 2

12196 เด็กหญิง ปภานิจ ประพันธมิตร เมืองวาปีปทุม 3

12036 เด็กชาย คณาธิป  เชาว์จันทร์ บ้านหนองเหล่า 4

12109 เด็กหญิง ณีรนุช ดอนโคตรจันทร์ บ้านดงน้อย 5

12210 เด็กหญิง ปาณิศา ม่วงจันทร์ อนุบาลวาปีปทุม 6

12088 เด็กหญิง ณัฐกฤตา ศรีพล เมืองวาปีปทุม 7

12367 เด็กชาย สกลวัฒน์ ชัยล้ินฟ้า อนุบาลวาปัปทุม 8

12274 เด็กชาย ภัทรนันท์  ขัดเค้า บ้านหนองบัวกุดอ้อ 9

12321 เด็กหญิง วริศรา ทัพสุริย์ บ้านหนองแสน 10

12269 เด็กหญิง ภัณฑิลา ใจเตอะ เมืองวาปีปทุม 11

12256 เด็กหญิง พิมพ์ภิมล มวลมนตรี ดงใหญ่ 12

12390 เด็กหญิง สุนิสา เพ็ชรกล้า อนุบาลวาปีปทุม 13

12188 เด็กชาย บารมี สีมุนตรี เมืองวาปีปทุม 14

12301 เด็กชาย รัฐศาสตร์ อินวงศ์ บ้านบรบือ 15

12226 เด็กชาย พงศกร ไชยธงรัตน์ เมืองวาปีปทุม 16

12031 เด็กหญิง กุลณัฐ เข็มเอ่ียม บ้าน โคกไร่ 17

12245 เด็กหญิง พิจิตตรา อินพรหมมา อนุบาลวาปีปทุม 18

12309 เด็กชาย วชิระ บุ้งทอง เคหะชุมชนลาดกระบัง 19

12264 เด็กชาย ฟองสวรรค์ หมู่บ้านม่วง อนุบาลวาปีปทุม 20

12191 เด็กชาย ปฎิพล ปาติสัตย์ เมืองวาปีปทุม 21

12213 เด็กหญิง ปาริชาติ แสงสินธ์ บ้านโนนท่อน 22

12355 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ ผสมหงษ์ รุ่งอรุณวิทย์ 23

12173 เด็กหญิง นันทน์ชนก เพชรหนองชุม เมืองวาปีปทุม 24

12440 เด็กชาย ไชยพัฒน์ วรรณสุทธะ บ้านกระเบ้ืองใหญ่ 25

12093 เด็กชาย ณัฐดนัย เรืองสินทรัพย์ อนุบาลวาปีปทุม 26

12225 เด็กชาย พงศกร พลเวียงค า บ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) 27

12336 เด็กหญิง วิวทิชา ปะมาคะเต เมืองวาปีปทุม 28

บัญชีแนบท้ำยประกำศโรงเรียนวำปีปทุม เร่ือง ผลกำรสอบเข้ำศึกษำต่อ

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 รอบท่ัวไป ประเภทนักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563
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12071 เด็กชาย ชัยชาญ พรมดี อนุบาลวาปีปทุม 29

12386 เด็กหญิง สุจิรา นามวิเศษ เมืองวาปีปทุม 30

12050 เด็กหญิง จิรัดดา ปาปะกะ อนุบาลวาปีปทุม 31

12012 เด็กชาย กฤติธี   บุบผากอง เมืองวาปีปทุม 32

12182 เด็กหญิง นิศารัตน์  ทอนมาตย์ บ้านต าแย 33

12236 เด็กหญิง พรรณธิภา ไกรแก้ว  อนุบาลวาปีปทุม 34

12051 เด็กชาย จิราธิวัฒน์ ปทุมเพชร เมืองวาปีปทุม 35

12300 เด็กชาย รัฐศาสตร์ ดวงมาตย์พล เมืองวาปีปทุม 36

12198 เด็กชาย ประชาราช ยางเครือ เมืองวาปีปทุม 37

12098 เด็กหญิง ณัฐนิชา   มัชประโต บ้านหนองไฮ 38

12163 เด็กชาย ธีรภัทร์ เปจิตตัง วัดกระทุ่มเสือปลา 39

12221 เด็กหญิง ปิยะธิดา พาลาด บ้านต าแย 40

12291 เด็กชาย ยสินทร หล่าศรี บ้านมะเเซวหนองโง้ง 41

12394 เด็กหญิง สุภัสสรา ภูแก้ว อนุบาลวาปีปทุม 42

12192 เด็กชาย ปณรรฑ ปาสาเนย์ อนุบาลวาปีปทุม 43

12299 เด็กชาย รัฐพล สืบสุนทร เมืองวาปีปทุม 44

12439 เด็กชาย โชควิทย์ แสงพิมพ์ เมืองวาปีปทุม 45

12204 เด็กชาย ปรเมทศ์ สุขใจ เมืองวาปีปทุม 46
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