


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

42055 นางสาว พรพรรณ ศรีวรรณะ มัธยมวัดสิงห์ 1

45384 เด็กหญิง เพียงขวัญข้าว โยทัยเท่ียง วาปีปทุม 2

45096 นางสาว ณัฐธิดา สาระพิน วาปีปทุม 3

45234 นาย ภูตะวัน โยธะมาตย์ วาปีปทุม 4

45016 เด็กหญิง กลัชนันท์ สีหาบุญมาก วาปีปทุม 5

45077 นาย ชัชดนัย ศรีตระการ วาปีปทุม 6

42098 นางสาว อรชุมา ปาปะไพ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 7

45122 เด็กหญิง ทิพศิริ ทิพศรีราช วาปีปทุม 8

45298 เด็กชาย ศุภณัฐ โยวะ วาปีปทุม 9

45127 นาย ธนพัฒน์ สีบุญ วาปีปทุม 10

45273 นางสาว วริศรา พิมยาง วาปีปทุม 11

45131 เด็กชาย ธนวัฒน์ ดีย่ิง วาปีปทุม 12

45121 นางสาว ทิพย์สุดา มูลวัต วาปีปทุม 13

45086 นางสาว ฐานิดา ศิริจ าปากุล วาปีปทุม 14

45257 นางสาว รุจิรา คุณหงส์ วาปีปทุม 15

45197 นาย ปุณยวีร์ สวาศรี วาปีปทุม 16

45203 นางสาว พรนภัส ราชแก้ว วาปีปทุม 17

45206 เด็กหญิง พรรณรายณ์ ผ่องศรีงาม วาปีปทุม 18

45315 นางสาว สุชาวดี จงจิตต์ วาปีปทุม 19

42036 นางสาว นันท์นภัส อารยสมโพธ์ิ ศรีเมืองวิทยาคาร 20

45129 เด็กชาย ธนภัทร จ าปาโอ้ก วาปีปทุม 21

45221 เด็กชาย พิษณุวัชร์ หงส์วิไล วาปีปทุม 22

45104 นางสาว ณัฐวิภา เกตะลาด วาปีปทุม 23

45386 เด็กหญิง เภตรา โบรด วาปีปทุม 24

45383 นางสาว เปรมกมล บูราณศรี วาปีปทุม 25

45247 เด็กชาย มามูน ราห์มัน วาปีปทุม 26

45023 นางสาว กัลยา ปาปะกา วาปีปทุม 27

45330 นางสาว หนูวัน กระทุ่มขันธ์ วาปีปทุม 28

บัญชีแนบท้ำยประกำศโรงเรียนวำปีปทุม เร่ือง ผลกำรสอบเข้ำศึกษำต่อ

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 รอบท่ัวไป ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563
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45350 นางสาว อรัชญา นครศรี วาปีปทุม 29

45201 เด็กชาย พรชัย ไมตรีจิตเก้ือกูล วาปีปทุม 30

45150 เด็กหญิง นริศรา ดงประการ วาปีปทุม 31

45268 นางสาว วราพร เกตุมาตย์ วาปีปทุม 32

45335 นาย อติรัณณ์ ศรีชาดา วาปีปทุม 33

45289 นางสาว ศศิกานต์ สารขันธ์ วาปีปทุม 34

41026 นาย เกริกพล นามภักด์ิ วาปีปทุม 35

42010 นาย จักรพงษ์ หาญสุโพธ์ิ การกุศลวัดหนองแวง 36

45286 นาย วุฒิพงษ์ ศิริภักด์ิ วาปีปทุม 37

45025 นางสาว กัลยารัตน์ จันดีกระยอม วาปีปทุม 38

45156 นาย นิติภูมิ พวงจ าปี วาปีปทุม 39

45218 นางสาว พินยดา ทิพพิชัย วาปีปทุม 40

45321 นางสาว สุพิชฌา แก้วธานี วาปีปทุม 41

45232 นางสาว ภิชญาภา จันทร์พรม วาปีปทุม 42

45114 นาย ทวีทรัพย์ ช่วยไชยศรี วาปีปทุม 43

45271 เด็กหญิง วรินยา ปาปะไม วาปีปทุม 44

45006 นางสาว กมลชนก ยางจันทร์ วาปีปทุม 45

45270 นางสาว วรินญา ค ามุก วาปีปทุม 46

41019 นาย วิชญ์ภาส แปลงมาลย์ วาปีปทุม 47

45004 เด็กหญิง กนกวรรณ ปะนันโต วาปีปทุม 48

45312 นางสาว สิรีธร จันทิชัย วาปีปทุม 49

45389 นางสาว แพรวพรรณ ปะวะขัง วาปีปทุม 50

45195 นางสาว ปิยวรรณ ทาทิพย์ วาปีปทุม 51

42059 นางสาว พัณณิตา กลางบัว มารดานฤมล 52

42018 นาย ชาญวิทย์ ยางเครือ ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง  53

45175 นางสาว ประวีณา บุญกันหา วาปีปทุม 54

45373 เด็กชาย เจตน์สฤษฎ์ิ แก้วแผ่ว วาปีปทุม 55

45355 นาย อัครพล ฉัตรศรี วาปีปทุม 56
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45358 นางสาว อัญชลี บุญสิทธ์ิ วาปีปทุม 57

41015 นางสาว ปวีณ์ธิดา นาคมี วาปีปทุม 58

42047 เด็กหญิง ปิยฉัตร อันทรินทร์ พระกุมารศึกษา 59

45084 นางสาว ชุติมา มุงปุก วาปีปทุม 60

45032 เด็กชาย ก้องเกียรติ สุ่มมาตย์ วาปีปทุม 61

45295 นาย ศิวัช ดงอุทิศ วาปีปทุม 62

45261 นาย วงศกร ปาปะทา วาปีปทุม 63

45245 นางสาว มนัสชนก แสงเนตร วาปีปทุม 64

45235 นาย ภูธเนศ พวงศรี วาปีปทุม 65

45162 นาย บุริศร์ อินทะรักษ์ วาปีปทุม 66

45272 นางสาว วริศรา แก้วกุ่ม วาปีปทุม 67

45209 นางสาว พฤกษา ชาวไพร วาปีปทุม 68

45056 นางสาว จีระนันท์ อัตเนย์ วาปีปทุม 69

45059 เด็กหญิง ฉัตรติยา อาปัดชิง วาปีปทุม 70

45228 นางสาว ภัทรานี สิมชาติ วาปีปทุม 71

45058 นางสาว ฉัตรชญา ทิพฤาตรี วาปีปทุม 72

45388 นางสาว เอริกะ มาทสึอุระ วาปีปทุม 73

41016 นางสาว ปุณฑริกา  อันทรินทร์ วาปีปทุม 74

42056 นางสาว พรรธน์ชญมน ปิดสาเย บ้านหนองไฮ 75

45141 นางสาว ธีรดา อาวะรีย์ วาปีปทุม 76

45212 เด็กชาย พัชรพร ศรีกลับ วาปีปทุม 77

45170 นางสาว ประกายมาศ ธิตาแสง วาปีปทุม 78

45182 นางสาว ปวิตรา พรมป้อง วาปีปทุม 79

45319 นางสาว สุธิดา ปาปะโข วาปีปทุม 80

45274 เด็กหญิง วริศรา รินกระโทก วาปีปทุม 81

45133 นาย ธนาธิป ศิริส าราญ วาปีปทุม 82

45176 นาย ปราชญ์พลาญชัย ศรีรินทร์ วาปีปทุม 83

45217 นาย พิชิตชัย สืบสุนทร วาปีปทุม 84
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42087 นางสาว สาวิตรี อรรคฮาดศรี เสือโก้กวิทยาสรรค์ 85

45186 เด็กหญิง ปัญชิตา ยางเครือ วาปีปทุม 86

45158 นางสาว นิธิพร ชัยล้ินฟ้า วาปีปทุม 87

45108 นางสาว ดวงใจ ปัดทุม วาปีปทุม 88

45284 นางสาว วิภาดา เหลาสนิท วาปีปทุม 89

45043 นางสาว จันทิมา หร่ายพิมาย วาปีปทุม 90

45107 นางสาว ดลพร จันโทสุทธ์ิ วาปีปทุม 91

45039 นาย จักรรินทร์ ปะลาด วาปีปทุม 92

45311 นางสาว สิรินยาพร โยอาศรี วาปีปทุม 93

45169 นางสาว ปรวี มะลาศูณย์ วาปีปทุม 94

42085 นางสาว ศศิวิมล สิงหาราโท นาดูนประชาสรรพ์ 95

45246 เด็กชาย มัชพล ชะช า วาปีปทุม 96

45110 นางสาว ดาววิกา ศรีกระทุ่ม วาปีปทุม 97

45372 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ ชัยเฉลิม วาปีปทุม 98

45288 นางสาว ศศิกานต์ สุคันธาพฤกษ์ วาปีปทุม 99

45375 นาย เจษฎาภรณ์ สอนจันทร์ วาปีปทุม 100

45014 นางสาว กฤษณา น้อยศรี วาปีปทุม 101

45040 นาย จักรินทร์ ประกิระโส วาปีปทุม 102

45093 นางสาว ณัฐณิชา จันทอุตสา วาปีปทุม 103

42075 นางสาว ลลิตา ก าจร บ้านสนาม 104

41008 นางสาว นวรัตน์ งามแสง วาปีปทุม 105

41003 นางสาว จุฑามณี ค าด า วาปีปทุม 106

41018 นาย ภัทรพันธ์ เพ่ิงจันดา วาปีปทุม 107

42028 นาย ธนา ป้องขวาเลา บ้านนาเลา 108

42083 นางสาว วาสนา จัตตุจันทร์ ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 109

45190 นางสาว ปาริฉัตร ชุบสุวรรณ วาปีปทุม 110

45068 เด็กชาย ชนิตนันทน์ บุตคาม วาปีปทุม 111

45387 เด็กชาย เสกสันต์ สุขสนิท วาปีปทุม 112
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45010 นางสาว กรวี สุรินทรา วาปีปทุม 113

45053 นางสาว จิราพร อ่อนม่ิง วาปีปทุม 114

45179 นางสาว ปริยา บัวรัตน์ วาปีปทุม 115

45085 นางสาว ช่อผกามาศ รุ่งเรือง วาปีปทุม 116

45071 นางสาว ชลชนก ปุจฉาธรรม วาปีปทุม 117

45097 เด็กหญิง ณัฐธิดา ชนะชัย วาปีปทุม 118

45391 นาย โยนาธาน เลออนโคลส วาปีปทุม 119

45299 นาย สกลพัฒน์ ศรีสุข วาปีปทุม 120

45072 นางสาว ชลธิชา แก้วธานี วาปีปทุม 121

45214 นางสาว พัชราภรณ์ สระตังหมอง วาปีปทุม 122

45260 นาย วงศกร หิตายะโส วาปีปทุม 123

42030 นาย ธรรมสรณ์ ปริมาณ พระกุมารศึกษา 124

42050 นางสาว ปิยมินทร์   ปัญจะสันต์ บ้านหนองไฮ 125

41013 นาย ปวริศ สุภนัก วาปีปทุม 126

45220 นางสาว พิริยะดา ทะลุจิตร์ วาปีปทุม 127

45390 นาย โกมิน ค าหนู วาปีปทุม 128

45062 เด็กชาย ชญานนท์ อุปะกัง วาปีปทุม 129

45041 นางสาว จันจิรา บุบผารัตน์ วาปีปทุม 130

45285 เด็กชาย วุฒินัน นันทะปัต วาปีปทุม 131

45022 นางสาว กัลยกร กระจายศรี วาปีปทุม 132

45377 นางสาว เจียรนัย ทองดี วาปีปทุม 133

45052 นาย จิรัฐติกาล กรไชยา วาปีปทุม 134

45028 เด็กชาย กิตติพงษ์ วงภูธร วาปีปทุม 135

45002 นางสาว กชพรรณ ชมสันเทียะ วาปีปทุม 136

45118 นางสาว ทิฆัมพร แคนมี วาปีปทุม 137

45069 เด็กหญิง ชนิสรา อภัยศรี วาปีปทุม 138

42007 นางสาว กุลธิดา เนตชาติ บ้านโพธ์ิชัย 139

42011 เด็กหญิง จิรนันท์ น ้าทิพย์ บ้านโนน 140
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42080 นางสาว วรรณรสา จุปะมัดตัง บ้านนาเลา 141

45047 นางสาว จินตนา ปทุมเพ็ชร วาปีปทุม 142

45079 นาย ชัยมงคล วังสาร วาปีปทุม 143

45159 นางสาว นิภาพร ปาปะสา วาปีปทุม 144

45379 นางสาว เนตรชนก แก้ววัง วาปีปทุม 145

45337 นาย อนุภัทร เสนาโนฤทธ์ิ วาปีปทุม 146

45155 นางสาว นิตยา ประมังคะตา วาปีปทุม 147

45318 นางสาว สุทราศิณี ม่วงท า วาปีปทุม 148

45329 นางสาว หทัยทิพย์ สมภักดี วาปีปทุม 149

45070 นางสาว ชนิสรา นนทะ วาปีปทุม 150

45042 นางสาว จันทิมา ประมาคะมา วาปีปทุม 151

45307 นางสาว สาวิตรี ใหปะโท วาปีปทุม 152

45101 นาย ณัฐพัชร์ ปะก าแหง วาปีปทุม 153

42037 นางสาว สกาวเดือน  ล้วนดี ยางวิทยาคม 154

45063 นางสาว ชฎาพร ทองจันทร์ วาปีปทุม 155

45146 นาย นพัตธร วงศ์ภูธร วาปีปทุม 156

45328 นาย สุวิทย์ มูลอ าคา วาปีปทุม 157

45003 นางสาว กนกรส พวงพิลา วาปีปทุม 158

45167 นางสาว ปภัสรา น้อยกัญญา วาปีปทุม 159

45051 นาย จิรวัตน์ ปะนะสุจะ วาปีปทุม 160

45090 เด็กชาย ณรงค์กร มูลอุดม วาปีปทุม 161

45211 นางสาว พัชชา อ านวยโชติสกุล วาปีปทุม 162

45035 เด็กหญิง ขวัญนภา คุณโน วาปีปทุม 163

45112 นางสาว ตะวันฉาย สกุลจร วาปีปทุม 164

45290 นางสาว ศศิธร สมีแจ้ง วาปีปทุม 165

45308 นาย สิทธิชัย อุปมัย วาปีปทุม 166

45102 นางสาว ณัฐวดี แคนสี วาปีปทุม 167

45287 นาย ศตวรรษ พลพิทักษ์ วาปีปทุม 168
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45225 นางสาว ภัคจิรา จันทิชัย วาปีปทุม 169

45314 เด็กหญิง สุชานันท์ สุวรรณพันธ์ วาปีปทุม 170

45135 นาย ธนเดช วาตรีบุญเรือง วาปีปทุม 171

42042 นาย ปรมี งามสะพร่ัง ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 172

41017 นางสาว พัชราภา บุญศรี วาปีปทุม 173

42081 นางสาว วรัญญา ปะนามะเท นาดูนประชาสรรพ์ 174

41004 นางสาว ชลธิชา ทัดไทย วาปีปทุม 175

45362 นางสาว อาทิติยา สุปะโค วาปีปทุม 176

45137 นาย ธัชชัย ปัจจัยโคถา วาปีปทุม 177

45293 นางสาว ศศินิภา แจ่มใส วาปีปทุม 178

45105 นางสาว ณัฐสุดา เคนดี วาปีปทุม 179

45302 เด็กชาย สรวิชญ์ ใจดี วาปีปทุม 180

45034 นางสาว ขวัญชนก ชมภูนุช วาปีปทุม 181

45224 นาย ภทรธร ปาสารักษ์ วาปีปทุม 182

45208 นางสาว พรสุดา บุบผา วาปีปทุม 183

45301 นางสาว สมฤทัย อภัยศรี วาปีปทุม 184

45083 เด็กหญิง ชุติมา ค ามี วาปีปทุม 185

45033 นางสาว ขนิษฐา ราตรีนู วาปีปทุม 186

45171 เด็กหญิง ประกายเพชร พลยุง วาปีปทุม 187

42054 นางสาว พรชิตา พรมมา บ้านสนาม 188

42031 นางสาว ธัญญรัตน์ ยอดสะเทิน ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 189

42070 นาย ภูวเดช เล็กอรินทร์ ชุมชนนาสีนวล 190

42035 นางสาว นันทชพร โทสันเทียะ บ้านเหล่าจ่ันนาภู 191

45254 นางสาว รัชฎาภรณ์ พิมชาด วาปีปทุม 192

45191 นางสาว ปาริศรากุล บุบผาลา วาปีปทุม 193

45253 นางสาว รังสินี ราชพันแสน วาปีปทุม 194

45200 นางสาว พชรภร กองเพ็ง วาปีปทุม 195

45044 นาย จาตุรพงศ์ อันทะวงษ์ วาปีปทุม 196
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45364 นางสาว อาภัสรา สังครีต วาปีปทุม 197

45360 เด็กชาย อัษฎาวุธ มาดาโต วาปีปทุม 198

45317 เด็กหญิง สุดารัตน์ รมเพ็ง วาปีปทุม 199

45374 นางสาว เจนจิรา จันโทสุทธ์ิ วาปีปทุม 200

45325 นางสาว สุภารัตน์ รอดสุโข วาปีปทุม 201

45103 นางสาว ณัฐวดี ภูดวงจิตร์ วาปีปทุม 202

41002 นางสาว ขนิษฐา ภูอวด วาปีปทุม 203

42052 นางสาว ปิยะธิดา สืบสุนทร ชุมชนบ้านโพธ์ิสองห้องวิทยา 204

42051 นางสาว ปิยมินทร์  พลแสน บ้านนาเลา 205

42071 นาย ภูเบศ ชลจิรโรจ ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 206

42024 นาย ธนนชัย หมอกวงษ์ พระกุมารศึกษา 207

45180 นาย ปริวัฒน์ ปะวะเสนะ วาปีปทุม 208

45251 เด็กชาย ระพีพัฒน์ เอกศิริ วาปีปทุม 209

45138 เด็กหญิง ธารารัตน์ หิตายะโส วาปีปทุม 210

45363 นาย อานุภาพ ปะกิคะเนย์ วาปีปทุม 211

45064 นาย ชนะศึก ประจุดทะเนย์ วาปีปทุม 212

45207 นางสาว พรสวรรค์ บุตรศรีภูมิ วาปีปทุม 213

45310 นาย สิรวิชญ์ โยธามาตย์ วาปีปทุม 214

45111 นาย ตะวันฉาย จันบัวลา วาปีปทุม 215

45116 นางสาว ทักษอร พาลเหนือ วาปีปทุม 216

45354 นาย อัครชัย แคนราษฎร วาปีปทุม 217

45370 นางสาว เกวลิน ค าทอง วาปีปทุม 218

45279 นาย วัชรินทร์ สืบส าราญ วาปีปทุม 219

45139 นางสาว ธิติมา หลักค าพันธ์ วาปีปทุม 220

45015 นาย กฤษวัฒน์ ประวันจะ วาปีปทุม 221

45263 นางสาว วนัสนันท์ ทองอ ่า วาปีปทุม 222

42061 นาย พิพัฒน์ หลักค าพันธ์ วังสามหมอวิทยาคาร 223

42023 นางสาว ทิพย์นลิน หวังสุข ดงบังนวการนุสรณ์ 224
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42084 นางสาว วิภาดา เอกรักษา เสือโก้กวิทยาสรรค์ 225

42048 นางสาว ปิยฉัตร เทียมทัด บ้านนาเลา 226

42001 นางสาว กนกพร โนนหนองคู วัดราชโอรส 227

42086 นางสาว สาวิตรี ม่วงพวง ประชาพัฒนา 228

42032 นางสาว ธิดาวัลย์ ใชยแสง บ้านหนองหว้า 229

42108 นางสาว โยษิตา นาสอ้าน กาฬสินธ์ุพิทยาสรรค์ 230

45095 นางสาว ณัฐธิญา โพธิจักร วาปีปทุม 231

45024 นางสาว กัลยาณี แสงโทโพธ์ิ วาปีปทุม 232

45148 นาย นรบดี โคตุธา วาปีปทุม 233

45376 เด็กชาย เจษฎ์บดินทร์ จันทวิมล วาปีปทุม 234

45029 นางสาว กิติยากร ปะโสทานัง วาปีปทุม 235

45057 นางสาว จุฑารัตน์ พ่ึงศรี วาปีปทุม 236

45049 นาย จิรวัฒน์ ประมูลจะนัง วาปีปทุม 237

45244 นางสาว มนศิชา มาตจินดา วาปีปทุม 238

45347 นางสาว อรนลิน อาทิตย์ต้ัง วาปีปทุม 239

45073 นางสาว ชลธิชา ปะนัดตะเน วาปีปทุม 240

45125 นาย ธนดล สืบศรี วาปีปทุม 241

45091 นาย ณัฐกร บุญสิทธ์ิ วาปีปทุม 242

45210 นาย พลากร มีวิธี วาปีปทุม 243

45005 นางสาว กนกอร มาตรสอน วาปีปทุม 244

42073 นางสาว รัฐนันท์ วังสะพันธ์ มัธยมดงยาง 245

42066 นาย ภานุวัฒน์ สาโสก โรวเรียนบ้านนาดี 246

42040 นางสาว บุษกร เสียงอ่อน เสือโก้กวิทยาสรรค์ 247

42095 นาย อภิวัฒน์  แพงกัญญา บ้านหนองไฮ 248

42017 นางสาว ชลิตา เสตะสิทธ์ิ หัวเรือพิทยาคม 249

45216 เด็กหญิง พัสสรีพร ประกายสี วาปีปทุม 250

45124 นาย ทิวากร อุทัยแพน วาปีปทุม 251

45123 เด็กชาย ทิวธวัช จันทะศร วาปีปทุม 252
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45149 นางสาว นริศรา ชินเพ็ง วาปีปทุม 253

45001 เด็กชาย กชกิจจพัฒน์ พัตภักด์ิ วาปีปทุม 254

45008 เด็กชาย กรดนัย จันทศร วาปีปทุม 255

45324 เด็กหญิง สุภาภร สอนนา วาปีปทุม 256

45305 นาย สหชาติ บุญรักษ์ วาปีปทุม 257

45100 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ผาค า วาปีปทุม 258

45252 นาย ระพีภัทร บุตรมะ วาปีปทุม 259

42100 นางสาว อริศรา วงศิลา บ้านต าแย(ประชานุเคราะห์) 260

41012 นาย ปรเมษฐ์ เดชโคตร วาปีปทุม 261

42097 นางสาว อมิตา ลีนาค บ้านไม้ล่าว (คุรุราษฎร์พัฒนา) 262

42072 นาย รัฐธพล สากุลา บ้านนาเลา 263

42079 นางสาว วรรณภา ฝ่ังไธสง ชุมชนนาสีนวล 264

42016 นางสาว ชลธิชา กุลธินี ชุมชนนาสีนวล 265

42091 นางสาว สุริยา ปินะสา บ้านโนน 266

42006 นางสาว กัลยรัตน์ ดวงมาลา พยัคฆภูมิวิทยาคาร 267

45336 นางสาว อธุรดา มาฤทธ์ิ วาปีปทุม 268

45174 เด็กหญิง ประภาพรรณ ชัยบุรี วาปีปทุม 269

45126 นาย ธนธัช ปินะถา วาปีปทุม 270

45164 นางสาว บุษยมาศ นนทะดี วาปีปทุม 271

45326 นางสาว สุมารินทร์ สมสวัสด์ิ วาปีปทุม 272

45392 เด็กหญิง โยษิตา พันธา วาปีปทุม 273

45213 นางสาว พัชราพร ถมปัด วาปีปทุม 274

45192 นาย ปารเมศ ปาสานะตา วาปีปทุม 275

45074 นางสาว ชลลดา ประกิระสา วาปีปทุม 276

45045 นางสาว จิณณรัตน์ พัฒอ าพันธ์ วาปีปทุม 277

45109 นางสาว ดาวฤทัย สุภาดี วาปีปทุม 278

45266 นางสาว วรัชประภา จันทร์พินิจ วาปีปทุม 279

45106 นางสาว ณัฐสุดา ปัดไชยโย วาปีปทุม 280
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45009 นางสาว กรรณิการ์ โพธ์ิไทร วาปีปทุม 281

45339 นางสาว อภิวรรณ โยอาศรี วาปีปทุม 282

45030 นางสาว กุลปรียา สีวันดี วาปีปทุม 283

45038 นาย จักรพงษ์ โยวะ วาปีปทุม 284

42029 นาย ธนาดล แสนสิลา บ้านสนาม 285

42077 นางสาว วนิดา โพธ์ิไพร บ้านโพธ์ิชัย 286

42012 นาย จิรายุส ไชยวงษา เสือโก้กวิทยาสรรค์ 287

42064 เด็กหญิง พุดน ้าบุศย์ วัฒนวริทธ์ิธร พระกุมารศึกษา 288

42053 นาย พงศธร สาโสภา บ้านหนองไฮ 289

42027 นาย ธนัท จันทศิลป์ นาดูนประชาสรรพ์ 290

42099 นางสาว อรทัย ค ามี โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 291

42088 นางสาว สุธาศินี พรมมาแข้ ชุมชนนาสีนวล 292

42039 นาย นิสิต ปิดตานัง มัธยมยางสีสุราช 293

45283 เด็กชาย วิทวัฒน์ ปะมา วาปีปทุม 294

45147 นางสาว นภัสสร ทับสุวรรณ วาปีปทุม 295

45333 นางสาว อติกานต์ พัตรพักตร์ วาปีปทุม 296

45332 นางสาว อณัฐชา ชาวบ้านใน วาปีปทุม 297

45323 นางสาว สุภัชชา ถาวรรัมย์ วาปีปทุม 298

45113 เด็กชาย ต่อตระกูล ชินชาด วาปีปทุม 299

45144 เด็กหญิง นพรัตน์ ธรรมานุภาพ วาปีปทุม 300

45046 นางสาว จินดามณี ศรีโสภา วาปีปทุม 301

45153 นางสาว นันทการณ์ มุ่งแฝงกลาง วาปีปทุม 302

45267 นางสาว วรัญญา ปทุมานนท์ วาปีปทุม 303

45368 นางสาว อิสริยาภรณ์ ป้องแดง วาปีปทุม 304

45165 นางสาว ปฏิญญา คณะศรี วาปีปทุม 305

45020 นางสาว กัญญาพร พันชมภู วาปีปทุม 306

45343 นาย อภิสิทธ์ิ พืชสิงห์ วาปีปทุม 307

45239 นาย ภูวดล ชูไทย วาปีปทุม 308
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45331 นางสาว หฤทัย อุดมเมฆ วาปีปทุม 309

45342 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ อัปมะโต วาปีปทุม 310

42019 นางสาว ชไมพร ปะละโต บ้านโคกสีทองหลาง 311

41006 นางสาว ชาลิสา ปะมังคะสัง วาปีปทุม 312

42013 นางสาว จุฑามาศ  สุโพธ์ิชัย นาข่าวิทยาคม 313

42058 นางสาว พัชรินทร์ มูลภาที ประชาพัฒนา 314

42093 นางสาว หทัยทิพย์ บัวศร ประชาพัฒนา 315

42062 นางสาว พิมผกา ขวัญกิจสิริกุล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 316

41021 นางสาว ศิรินพร สิงธิมาตย์ วาปีปทุม 317

41020 นาย ศิรินทร์ ศรีณรงค์ วาปีปทุม 318

45248 นางสาว มาริษา มังคลัง วาปีปทุม 319

45132 เด็กชาย ธนวัฒน์ ปาระจูม วาปีปทุม 320

45366 นางสาว อินทิรา เทพวงค์ วาปีปทุม 321

45161 เด็กหญิง น ้าค้าง เล็กอรินทร์ วาปีปทุม 322

45320 นางสาว สุพัตรา โพธ์ินอก วาปีปทุม 323

45229 นางสาว ภัทราวดี กมลวราพิทักษ์ วาปีปทุม 324

45365 นางสาว อารีรัตน์ ศิริเล้ียง วาปีปทุม 325

45346 นางสาว อรณี สุนทวงค์ วาปีปทุม 326

45193 นาย ปิติภูมินทร์ วงษา วาปีปทุม 327

45160 เด็กชาย นเรศ น้อยศรี วาปีปทุม 328

45099 นางสาว ณัฐนันท์ ค าสอนพันธ์ วาปีปทุม 329

45082 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ทองมี วาปีปทุม 330

45291 นางสาว ศศิธร ชัยธานี วาปีปทุม 331

45309 นาย สิรวิชญ์ ปะวะโข วาปีปทุม 332

45237 นาย ภูมเรศ ปักกัง วาปีปทุม 333

45019 เด็กหญิง กัญญานิษฐ์ เพชรอาวุธ วาปีปทุม 334

45338 นางสาว อภิญญา ภูแก้ว วาปีปทุม 335

45013 นาย กฤษณะ บุตรกาศ วาปีปทุม 336
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45198 นาย พงศกร ชินชาด วาปีปทุม 337

42022 นางสาว ดวงพร ดิษฐ์เจริญ บ้านโพธ์ิชัย 338

42078 นางสาว วรนันท์ โพธ์ิชัยเลิศ บ้านโพธ์ิชัย 339

42082 นางสาว วัชราภรณ์ ชุมดี บ้านโพธ์ิชัย 340

42004 นางสาว กัญญารัตน์ ปาสานัง มัธยมดงยาง 341

42092 นางสาว สุวิษา วรเชษฐ ประชาพัฒนา 342

45036 นางสาว ขวัญฤดี จันทับ วาปีปทุม 343

45080 นาย ชาคริต กางโสภา วาปีปทุม 344

45280 เด็กชาย วิชญะ ปะกิสังข์ วาปีปทุม 345

45094 นางสาว ณัฐธญา ปะบัวบาน วาปีปทุม 346

45140 นางสาว ธิติสุดา หลาบสีดา วาปีปทุม 347

45202 นางสาว พรธิชา โยธมาตร วาปีปทุม 348

45092 นางสาว ณัฐชา ปะบัวบาน วาปีปทุม 349

45236 นาย ภูมิพิทักษ์ ส่อนราช วาปีปทุม 350

45027 นาย กิตติพงษ์ โยวะ วาปีปทุม 351

45250 นางสาว ยุพารัตน์ เปล่ียนรัมย์ วาปีปทุม 352

45076 นางสาว ชัชชญาภา ปัจจัย วาปีปทุม 353

45349 เด็กหญิง อรอนงค์ พินทะปะกัง วาปีปทุม 354

45143 นาย ธีรภัทร ดงปะขา วาปีปทุม 355

45281 นางสาว วิชญาดา จ้อยนุแสง วาปีปทุม 356

45249 นางสาว มิลดา บัวรัตน์ วาปีปทุม 357

45163 นางสาว บุษมาศ วันบัวแดง วาปีปทุม 358

45011 นางสาว กฤติญา วัลภา วาปีปทุม 359

45081 นางสาว ชาลิสา ค าจันดี วาปีปทุม 360

45340 เด็กชาย อภิวิชญ์ ภูญาดาว วาปีปทุม 361

45233 นาย ภูตะวัน ประวันเณย์ วาปีปทุม 362

42074 นางสาว รัตนากร จันสนิท บ้านสนาม 363

41022 เด็กชาย สมชาย โดเคน วาปีปทุม 364
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42009 นาย จักรพงศ์  ปาสาน า บ้านนาเลา 365

42033 นาย ธีรภัทร ประเสริฐแก้ว นาข่าวิทยาคม 366

45369 นาย เกรียงสิทธ์ิ วันจงค า วาปีปทุม 367

45359 นาย อัษฎาวุธ บุญเล้ียง วาปีปทุม 368

45238 นาย ภูริภัทร พิมขวัญ วาปีปทุม 369

45304 นาย สรายุทธ บุญใหม่ วาปีปทุม 370

45154 นางสาว นันท์ธิดา ปาสาจะ วาปีปทุม 371

45380 นางสาว เบญธิทรา ศิริเลิศ วาปีปทุม 372

45188 นางสาว ปานตะวัน มัชปาโต วาปีปทุม 373

45142 นาย ธีรพัทร ปะวันเตา วาปีปทุม 374

45242 นางสาว มณฑาทิพย์ มาฤทธ์ิ วาปีปทุม 375

45258 เด็กหญิง ลลิลสิริ ปิดสายะตัง วาปีปทุม 376

45341 นางสาว อภิสมัย บุตรศรีภูมิ วาปีปทุม 377

42106 นางสาว เสาวภา ชัยล้ินฟ้า บ้านโพธ์ิชัย 378

42103 นางสาว เบญจวรรณ  ปะนันโต บ้านโคกสีทองหลาง 379

42020 นาย ญาณวัฒน์ ทับภูมี ล้ินฟ้าวิทยาคาร 380

41023 นาย สิโรฒม์ ปะกิคะเน ว่าปีปทุม 381

41024 นางสาว สุชาดา จันทะรักษ์ วาปีปทุม 382

42045 นางสาว ปาริฉัตร ปักการะนัง มัธยมดงยาง 383

42102 นางสาว เกตน์สิรี บุพตา บางระก าวิทยศึกษา 384

42044 นาย ปัญญาวุฒิ อุดค าเท่ียง ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 385

41010 นางสาว นิลุบล อัคราช วาปีปทุม 386

45231 นางสาว ภาวิตา ปักกะมานัง วาปีปทุม 387

45219 เด็กหญิง พิมพ์พิไล สมวงษ์ วาปีปทุม 388

45292 นางสาว ศศิธร ดอนละภา วาปีปทุม 389

45378 นาย เฉลิมชัย ปาสาบุตร วาปีปทุม 390

45136 นาย ธนโชค บุญละคร วาปีปทุม 391

45181 นาย ปรีชาพล ปะเภโส วาปีปทุม 392
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45183 นางสาว ปวีณา คงสัตย์ วาปีปทุม 393

45381 นางสาว เบ็ญทิวา มะปะเม วาปีปทุม 394

42094 นาย อนุสิทธ์ิ เปาทัน บ้านหนองแสน 395

41025 นางสาว อารยา วิเศษศรี วาปีปทุม 396

42026 นาย ธนวัฒน์ ศรีโยธา บ้านนาเลา 397

42065 นางสาว ภัณฑิรา ปะทิเก นาเชือกประชาสรรค์ 398

42041 นางสาว ปภัสรร เอ่ืยมสอาด สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 399

45054 เด็กชาย จิรายุทธ กางโหลน วาปีปทุม 400

45184 นางสาว ปวีณ์ธิดา ซุ่นขวาน วาปีปทุม 401

45353 นางสาว อลิสา พันชาด วาปีปทุม 402

45348 นาย อรรถวิทย์ นาราษฎร์ วาปีปทุม 403

45264 นางสาว วรรณพา ปะวิสุทธ์ิ วาปีปทุม 404

45352 นางสาว อริสรา รังมาตย์ วาปีปทุม 405

45177 นางสาว ปรารถนา ผลาผล วาปีปทุม 406

45278 เด็กชาย วัชรากร ดงขันตี วาปีปทุม 407

41027 นางสาว เบญจพร วงศักด์ิ วาปีปทุม 408

41005 นางสาว ชัญญานุช   ปะวันเต วาปีปทุม 409

42049 นางสาว ปิยมาลย์ สมาลีย์ นาข่าวิทยาคม 410

42067 นาย ภานุวัฒน์ บุญชาญ ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 411

42101 นางสาว อัจฉริญทร ปัททุม เสือโก้กวิทยาสรรค์ 412

42034 นาย ธีรภาพ ศิริเล้ียง บ้านนาดี 413

45078 นาย ชัชพล เดชศิริ วาปีปทุม 414

45075 นาย ชวิศ แก้วสังข์ วาปีปทุม 415

45230 เด็กชาย ภาณุพงศ์ แสงโทโพ วาปีปทุม 416

45275 นางสาว วลาลี ประวรรณภา วาปีปทุม 417

45018 เด็กหญิง กัญจน์ชญา คลังดงเค็ง วาปีปทุม 418

45120 นางสาว ทิตยา วงศ์ปุ๋ย วาปีปทุม 419

45256 นางสาว รัตนภรณ์ มูลต้น วาปีปทุม 420
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42057 นางสาว พัชรา เพ่งพิศ ประชาพัฒนา 421

42005 นางสาว กัญญารัตน์  สัตะโส โพธ์ิชัย 422

41001 นางสาว กาญจนาพร ท่อนแก้ว วาปีปทุม 423

42063 นาย พีรพัฒน์  น้อยศรี บ้านนาเลา 424

42038 นางสาว นิภารัตน์  ปาปะไพ บ้านนาเลา 425

42043 นาย ปรเมษวร์ บัวบุญ ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 426

42002 นางสาว กมลลักษณ์ ภูสิงหา นาข่าวิทยาคม 427

42060 เด็กชาย พิชิต ศิริพัลลภ นาเชือกพิทยาสรรค์ 428

45345 นาย อมรเทพ ซองเหล็กนอก วาปีปทุม 429

45060 นางสาว ฉัตรพร สีแวงเขตร์ วาปีปทุม 430

45277 นาย วสุกฤต ประจุดทะศรี วาปีปทุม 431

45204 นางสาว พรพิมล ปัดทุม วาปีปทุม 432

45061 เด็กชาย ชญานนท์ แนวก าพล วาปีปทุม 433

42107 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ภูสังข์ โคกสีทองหลาง 434

42025 นาย ธนพงษ์ ม่วงแก้ว บ้านนาเลา 435

42003 นางสาว กมลลักษณ์ โคตรบรรเทา นาข่าวิทยาคม 436

42069 นาย ภูวดล ผลผาด บ้านโพธ์ิสองห้อง 437

45089 นาย ณภัทร ปสาทรัตน์ วาปีปทุม 438

45088 นาย ฐิติพงศ์ ปองไป วาปีปทุม 439

45055 เด็กชาย จิรายุวัฒน์ กางโหลน วาปีปทุม 440

45157 นาย นิติรัฐ ชุมมุง วาปีปทุม 441

45269 นางสาว วราภรณ์ อินธิพัน วาปีปทุม 442

45151 เด็กชาย นวพล สิงห์ค า วาปีปทุม 443

45087 นางสาว ฐิตาภรณ์ บุญสิทธ์ิ วาปีปทุม 444

45259 เด็กชาย ลิขิต โสภักดี วาปีปทุม 445

45227 นาย ภัทรพร นุพัฒน์ วาปีปทุม 446

42090 นางสาว สุภาพร   ศรีปัดถา บ้านนาเลา 447

45240 นางสาว ภูษิตา สีหาบุดโต วาปีปทุม 448
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45382 นางสาว เปรมกมล ปาปะขา วาปีปทุม 449

45205 นางสาว พรพิมล ธรรมษา วาปีปทุม 450

45316 นางสาว สุดธิดา ปักกะสาตัง วาปีปทุม 451

45172 นางสาว ประดับเดือน ทาหาร วาปีปทุม 452

45327 นางสาว สุวิตรา สีชนะ วาปีปทุม 453

45313 เด็กหญิง สุชานันท์ ชัยปราบ วาปีปทุม 454

45265 เด็กชาย วรวุธ มาลัยวงศ์ วาปีปทุม 455

42014 นางสาว ฉวีวรรณ วงไว มัธยมดงยาง 456

41009 นางสาว นันทพร มัจจุราช วาปีปทุม 457

42104 นางสาว เยาวเรศ แสงแสน ประชาพัฒนา 458

45166 นางสาว ปทิตตา แสนสิน วาปีปทุม 459

41011 นาย ปรเมศร์ ป้อมปาปัง วาปีปทุม 460

45196 นางสาว ปิยะพร สมภูมิ วาปีปทุม 461

45306 นาย สหรัฐ ศรีวัชรกุล วาปีปทุม 462

42096 นางสาว อมราวดี ปัดถามา มัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 463

42015 นางสาว ชฎาพร พันชมภู บ้านเหล่าจันนาภู 464

45351 นางสาว อริศลา มะหะรัมย์ วาปีปทุม 465

41014 นางสาว ปวริศา ลือไธสง วาปีปทุม 466

41007 นาย นครินทร์ ปะนัดโส วาปีปทุม 467

45357 เด็กหญิง อัจฉรา ปองไป วาปีปทุม 468

42068 นาย ภูมิพัฒน์  ประสานตรี บ้านนาเลา 469

42089 นางสาว สุพัตรา สังทองห้าว บ้านหนองไฮ 470

45262 เด็กชาย วชิรากร ปะกินังเต วาปีปทุม 471

45300 นาย สกลพัฒน์ โคตรโสภา วาปีปทุม ขาดสอบ

45371 นาย เกียรติก้อง โคช่วย วาปีปทุม ขาดสอบ

45294 นางสาว ศศิมณฑา ปุรินัน วาปีปทุม ขาดสอบ

45050 นาย จิรวัฒน์ ชาวเกวียน วาปีปทุม ขาดสอบ

45066 นางสาว ชนาภา คุรุทานัง วาปีปทุม ขาดสอบ
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45282 เด็กหญิง วิชญาพร นิมาลา วาปีปทุม ขาดสอบ

45187 นางสาว ปัญญาพร บาริศรี วาปีปทุม ขาดสอบ

45385 นางสาว เพ็ญณภัทร พรรณาภพ วาปีปทุม ขาดสอบ

45021 นางสาว กัญญารัตน์ ยาย่อ วาปีปทุม ขาดสอบ

45222 เด็กชาย พีรพัฒน์ นิราราศน์ วาปีปทุม ขาดสอบ

45128 นาย ธนภัทร เตชะนอก วาปีปทุม ขาดสอบ

45255 นาย รัตนชัย พิมสิม วาปีปทุม ขาดสอบ

45130 นาย ธนภูมิ จันทา วาปีปทุม ขาดสอบ

45012 เด็กชาย กฤษฏ์ิทีฆะชนม์ ศรีโยวงค์ วาปีปทุม ขาดสอบ

45356 นางสาว อัจจิมา เลาป้อมวาปี วาปีปทุม ขาดสอบ

45199 เด็กชาย พงศ์พล นิสยันท์ วาปีปทุม ขาดสอบ

45194 นางสาว ปิยมาศ แสงเนตร วาปีปทุม ขาดสอบ

45134 นางสาว ธนิดา ประจิมทิศ วาปีปทุม ขาดสอบ

45173 นางสาว ประภัสรา จันดาเรือง วาปีปทุม ขาดสอบ

45026 นาย กาจพล โกษาทอง วาปีปทุม ขาดสอบ

45178 นาย ปราโมทย์ มุ่งร่วมกลาง วาปีปทุม ขาดสอบ

45189 นางสาว ปายวดี มูลกิตติ วาปีปทุม ขาดสอบ

45067 เด็กหญิง ชนิดา เกิดเกตุ วาปีปทุม ขาดสอบ

45185 เด็กหญิง ปวีณ์สุดา ปะสังติโย วาปีปทุม ขาดสอบ

45168 นางสาว ปภาวรินทร์ จันทะโลก วาปีปทุม ขาดสอบ

45152 นาย นันทกร ศรีน้อย วาปีปทุม ขาดสอบ

45303 นาย สรวิศ ปาปะไมล์ วาปีปทุม ขาดสอบ

45243 นางสาว มธุรส สอนนอก วาปีปทุม ขาดสอบ

45098 นางสาว ณัฐธิดา สุขากาศ วาปีปทุม ขาดสอบ

45296 เด็กหญิง ศุจิกา แก้วมุลตรี วาปีปทุม ขาดสอบ

45065 นางสาว ชนัสถ์นันท์ ศรีอ่อนหล้า วาปีปทุม ขาดสอบ

45276 นางสาว วลิตา โคหาจักร์ วาปีปทุม ขาดสอบ

45007 นาย กรกฏ ป้อมยายับ วาปีปทุม ขาดสอบ
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45344 นาย อภิเดช จันโทสุทธ์ิ วาปีปทุม ขาดสอบ

45117 นางสาว ทัศนีย์ ศัพเสนาะ วาปีปทุม ขาดสอบ

45145 นางสาว นพวรรณ การค้า วาปีปทุม ขาดสอบ

45119 นางสาว ทิชาพร ปิดสายะ วาปีปทุม ขาดสอบ

45215 เด็กหญิง พันธิฌา นามพิลา วาปีปทุม ขาดสอบ

45297 เด็กหญิง ศุภกาญจน์ วานิชชัง วาปีปทุม ขาดสอบ

45241 นาย มงคล สืบสุนทร วาปีปทุม ขาดสอบ

45037 นางสาว งามจิต โกษาทอง วาปีปทุม ขาดสอบ

45334 นาย อติพัฒน์ ปิดสาโย วาปีปทุม ขาดสอบ

45115 นาย ทวีลาภ ปักกะสีลัง วาปีปทุม ขาดสอบ

45322 นาย สุพีรภัทร ศรีบุญเรือง วาปีปทุม ขาดสอบ

45361 นาย อัสนี ปทุมข า วาปีปทุม ขาดสอบ

45031 นาย ก้องเกียรติ โคช่วย วาปีปทุม ขาดสอบ

45367 นาย อิศวรักษ์ ยะถา วาปีปทุม ขาดสอบ

45223 นาย ภควัฒน์ จันทะค่อม วาปีปทุม ขาดสอบ

45226 เด็กหญิง ภัทรธิดา ภาภักดี วาปีปทุม ขาดสอบ

45048 เด็กหญิง จิรภิญญา ทดทศรี วาปีปทุม ขาดสอบ

45017 เด็กชาย กษิดิศ ปะวะโพตะโก วาปีปทุม ขาดสอบ

42008 นางสาว ขวัญพิชา อรรคแก้ว พระกุมารศึกษา ขาดสอบ

42105 นางสาว เสง่ียม แก้วชารี บ้านเหล่าจ่ันนาภู ขาดสอบ

42021 นาย ณัฎฐ์วัฒน์   ต้ายไธสง บ้านโนนรัง ขาดสอบ

42046 นางสาว ปาริตา คลังทอง สุขุมนวพันธ์อุปถัมร์ ขาดสอบ

42076 นางสาว ลัทธวรรณ ชินชาด สารศาสน์พัฒนา ขาดสอบ
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