
 
ที่ อบ        โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
         ๕๑  ถนนสถลมาร์ค  อำเภอวารินชำราบ 
        จังหวัดอุบลราชธานี 
   

             ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
 

เรื่อง  ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

เรียน  ผู้ปกครองเด็กชาย/เด็กหญิง...................................................................................  
 

  ด้วยโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้ดำเนินการประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือ
สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า กำหนดรับนักเรียน ประเภท ก 
(สอบคัดเลือก) จำนวน ๑๒๐ คน ประเภท ข (ความสามารถพิเศษ) จำนวน ๓๐ คน รวม ๑๕๐ คน เปิดรับสมัครตั้งแต่
วันที่ ๑ – ๑๑ มีนาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.  นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติสมัครที่ห้องพักครู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้น ๔ (อาคาร ๒ กาญจนาภิเษก)  ระเบียบการค่าสมัครสอบ ชุดละ ๒๐ บาท ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์รับการคัดเลือกวันที่ ๑๒ มีนาคม  ๒๕๖๔  ประเภท ก และ ประเภท ข สอบคัดเลือกวันเสาร์ที่ ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๔   
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  ประกาศผลการสอบคัดเลือกวันจันทร์ที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๔ และมอบตัวในวันเสาร์ที่  
๒๗  มีนาคม ๒๕๖๔  ณ   หอ้งประชุม 1 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จึงประชาสัมพันธ์แจ้งมาเพ่ือให้ท่านผู้ปกครอง
ได้พิจารณาให้บุตรหลานในความปกครองของท่านสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือศึกษาต่อในระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาติ ดังรายละเอียดที่แจ้งมาพร้อมนี้ 
 

  โรงเรียนฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง และขอขอบคุณมา  
ณ โอกาสนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
          ขอแสดงความนับถือ 
 
                   (นายสราวุธ  ทองปัน) 
           ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
 

รับสมัครเวลาราชการยกเว้นเสาร์-อาทิตย์ 
ฝ่ายบริหาร 
โทรศัพท์ ๐ – ๔๕๓๒ – ๑๓๖๒, ๐ – ๔๕๓๒ – ๓๒๐๓ 
โทรสาร ๐ – ๔๕๓๒ – ๓๕๕๙                           www.wichachart.ac.th  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                        ประกาศโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
           เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ประจำปีการศึกษา 2564 

…………………………………………………………………. 
 เพ่ือให้การดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2564  เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย  และสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2542 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  
จึงประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2564 ไว้ดังนี้ 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัครเข้าเรียน 
     1.1  คุณสมบัติ 

 1.1.1  กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2563  หรือสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 

 1.1.2  ไม่จำกัดอายุ 
 1.1.3  เป็นโสด 

  1.1.4  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนเป็นอย่างดี 
     1.2  หลักฐานการสมัคร 
 1.2.1  ใบสมัครของโรงเรียน      จำนวน  1  ชุด 
 1.2.2  รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง (ถ่ายไม่เกิน  6  เดือน) ขนาด  1 นิ้วครึ่ง จำนวน  2  รูป 
 1.2.3  สำเนาทะเบียนบ้าน  3  ฉบับ (ที่มีชื่อผู้สมัครปรากฏ - บิดาและมารดา) จำนวน  3  ฉบับ 
 1.2.4  ใบรับรองผลการศึกษา      จำนวน  1  ฉบับ 
2.  จำนวนที่รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2564   
    จำนวน  150  คน  ดังนี้ 
      -  ประเภท ก (สอบคัดเลือก)                จำนวน 120 คน 
      -  ประเภท ข (ความสามารถพิเศษสอบการอ่านและสัมภาษณ์)   จำนวน  30 คน   
3.  กำหนดวันรับสมัคร  สอบคัดเลือก  ประกาศผล  และมอบตัว 
     3.1  วันรับสมัคร 
          รับสมัครตั้งแต่วันที่  1  มีนาคม 2564  ถึงวันที่  11  มีนาคม  2564  ตั้งแต่เวลา 09.00  น. – 16.00 น. 

ที่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ชั้น 4 (อาคาร 2 กาญจนาภิเษก)  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  นักเรียนจากโรงเรียน 
ภายนอกสมัครที่ห้องกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ  และบุคคล  (อาคาร 3 อาคารอำนวยการ)  ระเบียบการ 
ค่าสมัครสอบชุดละ 20 บาท 

     3.2  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก (ประเภท ก และ ข) 
          วันศุกร์ที่  12  มีนาคม  2564  ณ ที่ติดประกาศของโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
     3.3  สอบคัดเลือก  ประเภท ก และ ข  วันเสาร์ที่  20  มีนาคม  2564  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

ณ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1, ม. 2/2, ม. 2/3, ม. 2/4 และ ม. 3/1  
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     3.4  วิชาที่สอบ 
 ประเภท ก 
          -  ภาษาไทย   -  คณิตศาสตร์ 
          -  วิทยาศาสตร์   -  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
          -  ภาษาอังกฤษ 
 ประเภท ข 
 สอบสัมภาษณ์  ทดสอบการอ่าน  ดู Portfolio (แฟ้มสะสมงาน) 
     3.5  ประกาศผลการคัดเลือก 
          วันจันทร์ที่  22  มีนาคม  2564  ณ ที่ติดประกาศของทางโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ   
     3.6 รายงานตัวนักเรียนที่สอบได้ประเภท ก และ ข 
          นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกประเภท ก และ ข ให้มารายงานตัวเข้าเรียนในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 

2564 ณ ที่ห้องประชุม 1   โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เวลา 09.00  น. – 12.00  น 
     3.7  การมอบตัวนักเรียน 
          นักเรียนที่มีชื่อในประกาศได้ผ่านการคัดเลือก (ประเภท ก และ ข) ให้ผู้ปกครองนำนักเรียน 

มามอบตัวเป็นนักเรียน  วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564  ณ ที่ห้องประชุม 1  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เวลา 09.00 น. 
– 12.00 น.  (ถ้าไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  
โรงเรียนจะพิจารณารับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในลำดับสำรองต่อไป) 
 

           ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ห้องฝ่ายบริหาร (อาคารอำนวยการ) โรงเรียนเทศบาล 
วารินวิชาชาติ  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ในวัน เวลาราชการเท่านั้น 
และท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 0 – 4532 – 1362 
 

  ประกาศ ณ วันที่  25  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

                                                                              (นายสราวุธ  ทองปัน) 
                                        ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
 
 
  



 
 
 

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ประเภท ก  ประจำปีการศึกษา 2564 

.............................................. 
 ตามท่ีโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติได้ดำเนินการประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564  ระหว่างวันที่  1 – 11  มีนาคม  2564  บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลง
เรียบร้อยแล้ว  ทางโรงเรียนจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  ประเภท ก  ดังนี้ 

ที ่ หมายเลขสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
1 001 เด็กหญิงพรฐิตา  โพธิ์ศรีคำ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 
2 002 เด็กชายปณชัย  ทองแจ่ม โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 
3 003 เด็กหญิงกมลลักษณ์  กรุณา โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 
4 004 เด็กหญิงเจนจิรา  บุตรชาติ โรงเรียนอนุบาล  อำเภอน้ำเกลี้ยง 
5 005 เด็กชายอนุวัฒน์  ไข่พิมาย โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
6 006 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตามสีวัน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
7 007 เด็กหญิงวราภรณ์  ขันคำ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
8 008 เด็กหญิงภาดา  ทองคำพวง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
9 009 เด็กหญิงโชติกา  น้อยวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
10 010 เด็กหญิงบุญตา  ฟุ้งสุข โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
11 011 เด็กหญิงดอกฟ้า  บุญชุบ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
12 012 เด็กหญิงรวิกานต์  รงค์โยธิน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
13 013 เด็กหญิงจินตพร   ราตรี โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
14 014 เด็กหญิงกุลธิดา  เตโช โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
15 015 เด็กชายปาฏิหาริย์  บุดดีเสาร์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
16 016 เด็กชายปัณณวัฒน์  กุลาราช โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
17 017 เด็กหญิงศศิตา  สิงคิบุตร โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
18 018 เด็กหญิงวชิรญาณ์  แก้วสว่าง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
19 019 เด็กหญิงเกวดี  ทองคำพงษ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
20 020 เด็กชายวณริน  ธวัชกุล โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
21 021 เด็กหญิงกาญจนวดี  พินธุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
22 022 เด็กหญิงพัสวีร์ญา  วรพิมพ์รัตน์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
23 023 เด็กชายเจษฎาภรณ์  พินธุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
24 024 เด็กหญิงสรายา  ภูมิภาค โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
25 025 เด็กหญิงหทัยทิพย์  จำปาพ้ัว โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
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ที ่ หมายเลขสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
26 026 เด็กหญิงนรินดา  จำปารัตน์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
27 027 เด็กหญิงเกวลี  วรรณประภา โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
28 028 เด็กหญิงพนาวัลย์  สิงหาลุน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
29 029 เด็กหญิงณัฐณิชา  กล้าหาญ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
30 030 เด็กหญิงสุชานันท์  เกษงาม โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
31 031 เด็กหญิงจินตพร  บุญปก โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
32 032 เด็กหญิงรพีพรรณ  ทัดเทียม โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
33 033 เด็กชายจักรพรรณ  ปัสสามั่น โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
34 034 เด็กชายกัญจน์ธนกร  คำมูลมี โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
35 035 เด็กชายวรวิช  ทองเหลือง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
36 036 เด็กชายเพชรนันท์  สังวร โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
37 037 เด็กชายวรพล  สุขบุญส่ง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
38 038 เด็กชายชยพล  สุขบุญส่ง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
39 039 เด็กชายพิพัฒน์  รัศมี โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
40 040 เด็กหญิงปวีณา  ดาญาณ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
41 041 เด็กชายนภัทร  พิมพ์สุทธิ์ โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 
42 042 เด็กชายชนัต  อุ่นอบ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 
43 043 เด็กหญิงชนากานต์  คำน้อย โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 
44 044 เด็กหญิงณัฐพร  แสงบุตร โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
45 045 เด็กหญิงณิชกานต์    นิลจำรัส โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
46 046 เด็กชายภูศิลป์  สู่บุญ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
47 047 เด็กหญิงสรินยา  โสภา โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
48 048 เด็กหญิงจุฑามาศ  แจ้งสว่าง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
49 049 เด็กชายธนภัทร   ศรีภักดี โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
50 050 เด็กหญิงเดือน  ลาดเสนา โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
51 051 เด็กหญิงปาลิตา  สาระพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
52 052 เด็กชายไชยชาติ  กันนิดา โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
53 053 เด็กหญิงพรรธิภา   สาสาย โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
54 054 เด็กหญิงสุทธสินี  ประนม โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
55 055 เด็กชายศิวินย์ธวุฒิ  บัดวิมารชัย โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
56 056 เด็กชายกฤษณะ  พันธ์พงษ์แข็ง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
57 057 เด็กชายกิตตินันท์  จำปารัตน์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
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58 058 เด็กชายธนพล  วงศ์คำ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
59 059 เด็กชายเปรมมินทร์  ทะนงค์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
60 060 เด็กชายรณรัฐ  ชารีพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
61 061 เด็กชายณภัทร  รองอ่ำ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
62 062 เด็กหญิงเบญญาภา  ฤทธิ์นุ่ม โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
63 063 เด็กชายภูดิภัทร  บุญเกิ่ง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
64 064 เด็กหญิงมุทิตา  พูลพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
65 065 เด็กหญิงอนุชิตา  วงษ์ชมพู โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
66 066 เด็กหญิงกชกร   ประทีปทอง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
67 067 เด็กชายณฐกร  ชนะขันธ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
68 068 เด็กหญิงศุภิสรา  ทองเรือง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
69 069 เด็กหญิงปวรรัตน์  ปุนมาปัตย์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
70 070 เด็กชายณัฐดนัย  ศรีผุย โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
71 071 เด็กชายนครินทร์  คำภูรี โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
72 072 เด็กชายศรีไทย    โมฆรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
73 073 เด็กหญิงพลอยสวรรค์  ศรีสกุลพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
74 074 เด็กชายภูริภัทร์   แก้วใหญ่ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
75 075 เด็กชายศุภวิชญ์  เกษหอม โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
76 076 เด็กชายภูมิพัฒน์  ทะวาเงิน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
77 077 เด็กชายภูมิรพี  สายคำมา โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
78 078 เด็กชายอภิวิชญ์  พินากัน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
79 079 เด็กชายเตวิชพศุตม์  พุทสะลา โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
80 080 เด็กชายบรรพต   นันทะริน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
81 081 เด็กชายอุเทน  หมอกระแจะ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
82 082 เด็กหญิงชนัญธิดา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
83 083 เด็กชายนารวิชญ์  ชาญโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
84 084 เด็กหญิงชญานิศ  เพชรแก้ว โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
85 085 เด็กชายสามารถ  คำทาสอน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
86 086 เด็กชายพสิษฐ์  อินต๊ะปวง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
87 087 เด็กชายก่อเกียรติ  คูพ่ัว โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
88 088 เด็กหญิงนริศรา  โสฬสพรหม โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
89 089 เด็กหญิงฉันทพิชญา  สมอาจ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 

 

  



- 4 – 

ที ่ หมายเลขสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
90 090 เด็กชายนาวิน  อภิวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
91 091 เด็กหญิงชุตินันท์  ศรีใส โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
92 092 เด็กชายศุภกร  สุรินโยธา โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
93 093 เด็กหญิงอารีวรรณ   จรรยากรณ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
94 094 เด็กหญิงสายธาน  บุญอาจ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
95 095 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ส่งเสริม โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
96 096 เด็กหญิงเนตรนรินทร์   สังกะสาย โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
97 097 เด็กหญิงจิราภา  บุญเสริม โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
98 098 เด็กชายนพเกล้า  พันธ์พรม โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
99 099 เด็กหญิงวิชยา  คำโกน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
100 100 เด็กหญิงนุชวรา  นิ่มน้อย โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 

101 101 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ทำขุนทด โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
102 102 เด็กชายวรรักษ์  ก้านแก้ว โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
103 103 เด็กหญิงรัติยากร  ทองเรือง  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
104 104 เด็กหญิงศศิธร   สถานสุข โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
105 105 เด็กหญิงอมลวรรณ  ญาณศิริ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
106 106 เด็กหญิงกานสุดา  พันธุมาศ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
107 107 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
108 108 เด็กชายภูภัทรพงษ์  เทพยศ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
109 109 เด็กหญิงแก้วสุรภา  สุรภา โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
110 110 เด็กชายพุฒิพงศ์  แสงสาย โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
111 111 เด็กชายเทพทัต  สัมพันธ์เพ็ง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
112 112 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จารุกมล โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
113 113 เด็กชายจิตติพัฒน์  พึ่งสันเทียะ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
114 114 เด็กหญิงสุพิชญา  ประทาน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
115 115 เด็กชายธนวัฒน์  จันพิรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
116 116 เด็กหญิงกุ้งนา  สีสะหวัด โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
117 117 เด็กหญิงปภัสรา  พลเสน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
118 118 เด็กชายปฏิธาน  มุ่งธิสาร โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
119 119 เด็กชายไชยภัทร  วิญญยงค์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
120 120 เด็กหญิงอรัญญา  วิรุณพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
121 121 เด็กหญิงณัฏฐา  จำปี โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
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122 122 เด็กชายพรพรหม  ทุมมาเกตุ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
123 123 เด็กหญิงณัชชา  แซ่ง้อ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
124 124 เด็กหญิงวนัสนันท์  ทองชุม โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
125 125 เด็กหญิงกมลชนก  แก้วหยด โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
126 126 เด็กหญิงสุธาสินี  สายแสง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
127 127 เด็กหญิงสกุลทิพย์  สมศรี โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
128 128 เด็กหญิงพรรัมภา  ผาละพรม โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
129 129 เด็กหญิงศุภิสรา  ทิมา โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
130 130 เด็กหญิงอุษามณี  พรบุญ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
131 131 เด็กชายสันติ  แก้วบุญเรือง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
132 132 เด็กชายภควัต  การินทร์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
133 133 เด็กหญิงกฤชอร  ดวงเสนาะ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
134 134 เด็กชายธีระเดช  ประมูลศิลป์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
135 135 เด็กหญิงกมลทิพย์  จันทาใส โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
136 136 เด็กหญิงกัลยากรณ์  ก้อนแก้ว โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
137 137 เด็กชายยศกร  ทองเหลือง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
138 138 เด็กชายภพธร   ปัสสาราช โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
139 139 เด็กชายธีรเมธ   นามวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
140 140 เด็กหญิงวรัญณญา  ปรัสพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
141 141 เด็กหญิงชโรชา   สายสุด โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
142 142 เด็กหญิงศิริลักษณ์  อ้วนนวน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
143 143 เด็กหญิงณิชากานต์   ทองคำอวน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
144 144 เด็กหญิงฐิติมา  ทองชุม โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
145 145 เด็กชายธีรพัทธิ์  พรหมประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
146 146 เด็กหญิงธารสิริ  ทองราช โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
147 147 เด็กหญิงกนกวรรณ   บุญหวัง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
148 148 เด็กชายอภินันท์  แก้วเห็ม โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
149 149 เด็กชายฉัตรดนัย  จันทร์เขียว โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
150 150 เด็กชายณัฐรัฐ   คันที โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
151 151 เด็กชายพัฒนพงษ์  ชัยชนะ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
152 152 เด็กหญิงสิริกานต์  จันเกิ้น โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
153 153 เด็กหญิงอภิชญา   ดอกแก้ว โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
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ที ่ หมายเลขสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
154 154 เด็กชายณัฐกิตติ์  โถ่ยสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
155 155 เด็กชายธนวัฒน์  เสนผาบ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
156 156 เด็กหญิงกัลยรัตน์   แก้วคำหงส์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
157 157 เด็กหญิงอัครวินท์   แสงสอดสี โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
158 158 เด็กชายปรัชญา  ทุมมากรณ์ โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 
159 159 เด็กชายวรปรัชญ์  ทุมมากรณ์ โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 
160 160 เด็กหญิงพลอยชมพู  เสนาะพิณ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
161 161 เด็กหญิงปิยะเนตร  ไชยปัญญา โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
162 162 เด็กชายเจษฎ์  ศรีวัง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
163 163 เด็กชายธนภัทร  ไชยทองพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
164 164 เด็กชายพงศ์เพชร  ทีปกร โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
165 165 เด็กชายเกียรติภูมิ  บุดดาลี โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
166 166 เด็กชายกันตวัฒน์   ลาพรหมมา โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 
167    
168    
169    
170    

 
 
 
 

 ประกาศ ณ วันที่  12  มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
        (นายสราวุธ  ทองปัน) 
      ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
 
 
  



 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ประเภท ข  ประจำปีการศึกษา 2564 

.............................................. 
 ตามท่ีโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติได้ดำเนินการประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564  ระหว่างวันที่  1 – 11  มีนาคม  2564  บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลง
เรียบร้อยแล้ว  ทางโรงเรียนจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  ประเภท ก  ดังนี้ 
 

ที ่ หมายเลขสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
1 001 เด็กชายอิเดะยูกิ  ไซโตะ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
2 002 เด็กชายศิวกร  ปัดถาสาย โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
3 003 เด็กชายกนกเดชา  สีมะเดช โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
4 004 เด็กชายกวีพงษ์  หิมะคุณ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
5 005 เด็กชายจักรพงษ์  กิ่งบัวทอง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
6 006 เด็กชายณัฐวุฒ  สร้อยนาค โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
7 007 เด็กชายณัทวุฒิ  พวงจำปา โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
8 008 เด็กชายอิทธิฤทธิ์  นึกชอบ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
9 009 เด็กชายจิรพัฒน์   โสมเกษตรินทร์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
10 010 เด็กชายปุณณรักษ์  แก้วลา โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
11 011   
12 012   
13 013   
14 014   
15 015   

 
 

 ประกาศ ณ วันที่  12  มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
        (นายสราวุธ  ทองปัน) 
      ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
 

 

 

 

  



บัญชีรายช่ือนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ประเภท ก  ห้องสอบที่ 1 
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ประจำปีการศึกษา 2564 

ที ่ หมายเลขสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
1 001 เด็กหญิงพรฐิตา  โพธิ์ศรีคำ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 
2 002 เด็กชายปณชัย  ทองแจ่ม โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 
3 003 เด็กหญิงกมลลักษณ์  กรุณา โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 
4 004 เด็กหญิงเจนจิรา  บุตรชาติ โรงเรียนอนุบาล  อำเภอน้ำเกลี้ยง 
5 005 เด็กชายอนุวัฒน์  ไข่พิมาย โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
6 006 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตามสีวัน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
7 007 เด็กหญิงวราภรณ์  ขันคำ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
8 008 เด็กหญิงภาดา  ทองคำพวง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
9 009 เด็กหญิงโชติกา  น้อยวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
10 010 เด็กหญิงบุญตา  ฟุ้งสุข โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
11 011 เด็กหญิงดอกฟ้า  บุญชุบ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
12 012 เด็กหญิงรวิกานต์  รงค์โยธิน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
13 013 เด็กหญิงจินตพร   ราตรี โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
14 014 เด็กหญิงกุลธิดา  เตโช โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
15 015 เด็กชายปาฏิหาริย์  บุดดีเสาร์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
16 016 เด็กชายปัณณวัฒน์  กุลาราช โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
17 017 เด็กหญิงศศิตา  สิงคิบุตร โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
18 018 เด็กหญิงวชิรญาณ์  แก้วสว่าง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
19 019 เด็กหญิงเกวดี  ทองคำพงษ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
20 020 เด็กชายวณริน  ธวัชกุล โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
21 021 เด็กหญิงกาญจนวดี  พินธุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
22 022 เด็กหญิงพัสวีร์ญา  วรพิมพ์รัตน์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
23 023 เด็กชายเจษฎาภรณ์  พินธุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
24 024 เด็กหญิงสรายา  ภูมิภาค โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
25 025 เด็กหญิงหทัยทิพย์  จำปาพ้ัว โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
26 026 เด็กหญิงนรินดา  จำปารัตน์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
27 027 เด็กหญิงเกวลี  วรรณประภา โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
28 028 เด็กหญิงพนาวัลย์  สิงหาลุน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
29 029 เด็กหญิงณัฐณิชา  กล้าหาญ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
30 030 เด็กหญิงสุชานันท์  เกษงาม โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 

 

  



บัญชีรายช่ือนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ประเภท ก  ห้องสอบที่ 2 
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ประจำปีการศึกษา 2564 

ที ่ หมายเลขสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
1 031 เด็กหญิงจินตพร  บุญปก โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
2 032 เด็กหญิงรพีพรรณ  ทัดเทียม โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
3 033 เด็กชายจักรพรรณ  ปัสสามั่น โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
4 034 เด็กชายกัญจน์ธนกร  คำมูลมี โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
5 035 เด็กชายวรวิช  ทองเหลือง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
6 036 เด็กชายเพชรนันท์  สังวร โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
7 037 เด็กชายวรพล  สุขบุญส่ง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
8 038 เด็กชายชยพล  สุขบุญส่ง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
9 039 เด็กชายพิพัฒน์  รัศมี โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
10 040 เด็กหญิงปวีณา  ดาญาณ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
11 041 เด็กชายนภัทร  พิมพ์สุทธิ์ โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 
12 042 เด็กชายชนัต  อุ่นอบ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 
13 043 เด็กหญิงชนากานต์  คำน้อย โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 
14 044 เด็กหญิงณัฐพร  แสงบุตร โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
15 045 เด็กหญิงณิชกานต์    นิลจำรัส โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
16 046 เด็กชายภูศิลป์  สู่บุญ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
17 047 เด็กหญิงสรินยา  โสภา โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
18 048 เด็กหญิงจุฑามาศ  แจ้งสว่าง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
19 049 เด็กชายธนภัทร   ศรีภักดี โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
20 050 เด็กหญิงเดือน  ลาดเสนา โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
21 051 เด็กหญิงปาลิตา  สาระพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
22 052 เด็กชายไชยชาติ  กันนิดา โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
23 053 เด็กหญิงพรรธิภา   สาสาย โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
24 054 เด็กหญิงสุทธสินี  ประนม โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
25 055 เด็กชายศิวินย์ธวุฒิ  บัดวิมารชัย โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
26 056 เด็กชายกฤษณะ  พันธ์พงษ์แข็ง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
27 057 เด็กชายกิตตินันท์  จำปารัตน์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
28 058 เด็กชายธนพล  วงศ์คำ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
29 059 เด็กชายเปรมมินทร์  ทะนงค์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
30 060 เด็กชายรณรัฐ  ชารีพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 

 
  



บัญชีรายช่ือนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ประเภท ก  ห้องสอบที่ 3 
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ประจำปีการศึกษา 2564 

ที ่ หมายเลขสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
1 061 เด็กชายณภัทร  รองอ่ำ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
2 062 เด็กหญิงเบญญาภา  ฤทธิ์นุ่ม โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
3 063 เด็กชายภูดิภัทร  บุญเกิ่ง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
4 064 เด็กหญิงมุทิตา  พูลพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
5 065 เด็กหญิงอนุชิตา  วงษ์ชมพู โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
6 066 เด็กหญิงกชกร   ประทีปทอง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
7 067 เด็กชายณฐกร  ชนะขันธ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
8 068 เด็กหญิงศุภิสรา  ทองเรือง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
9 069 เด็กหญิงปวรรัตน์  ปุนมาปัตย์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
10 070 เด็กชายณัฐดนัย  ศรีผุย โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
11 071 เด็กชายนครินทร์  คำภูรี โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
12 072 เด็กชายศรีไทย    โมฆรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
13 073 เด็กหญิงพลอยสวรรค์  ศรีสกุลพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
14 074 เด็กชายภูริภัทร์   แก้วใหญ่ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
15 075 เด็กชายศุภวิชญ์  เกษหอม โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
16 076 เด็กชายภูมิพัฒน์  ทะวาเงิน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
17 077 เด็กชายภูมิรพี  สายคำมา โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
18 078 เด็กชายอภิวิชญ์  พินากัน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
19 079 เด็กชายเตวิชพศุตม์  พุทสะลา โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
20 080 เด็กชายบรรพต   นันทะริน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
21 081 เด็กชายอุเทน  หมอกระแจะ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
22 082 เด็กหญิงชนัญธิดา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
23 083 เด็กชายนารวิชญ์  ชาญโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
24 084 เด็กหญิงชญานิศ  เพชรแก้ว โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
25 085 เด็กชายสามารถ  คำทาสอน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
26 086 เด็กชายพสิษฐ์  อินต๊ะปวง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
27 087 เด็กชายก่อเกียรติ  คูพ่ัว โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
28 088 เด็กหญิงนริศรา  โสฬสพรหม โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
29 089 เด็กหญิงฉันทพิชญา  สมอาจ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
30 090 เด็กชายนาวิน  อภิวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 

 

  



บัญชีรายช่ือนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ประเภท ก  ห้องสอบที่ 4 
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ประจำปีการศึกษา 2564 

ที ่ หมายเลขสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
1 091 เด็กหญิงชุตินันท์  ศรีใส โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
2 092 เด็กชายศุภกร  สุรินโยธา โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
3 093 เด็กหญิงอารีวรรณ   จรรยากรณ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
4 094 เด็กหญิงสายธาน  บุญอาจ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
5 095 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ส่งเสริม โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
6 096 เด็กหญิงเนตรนรินทร์   สังกะสาย โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
7 097 เด็กหญิงจิราภา  บุญเสริม โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
8 098 เด็กชายนพเกล้า  พันธ์พรม โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
9 099 เด็กหญิงวิชยา  คำโกน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
10 100 เด็กหญิงนุชวรา  นิ่มน้อย โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 

11 101 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ทำขุนทด โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
12 102 เด็กชายวรรักษ์  ก้านแก้ว โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
13 103 เด็กหญิงรัติยากร  ทองเรือง  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
14 104 เด็กหญิงศศิธร   สถานสุข โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
15 105 เด็กหญิงอมลวรรณ  ญาณศิริ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
16 106 เด็กหญิงกานสุดา  พันธุมาศ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
17 107 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
18 108 เด็กชายภูภัทรพงษ์  เทพยศ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
19 109 เด็กหญิงแก้วสุรภา  สุรภา โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
20 110 เด็กชายพุฒิพงศ์  แสงสาย โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
21 111 เด็กชายเทพทัต  สัมพันธ์เพ็ง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
22 112 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จารุกมล โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
23 113 เด็กชายจิตติพัฒน์  พึ่งสันเทียะ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
24 114 เด็กหญิงสุพิชญา  ประทาน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
25 115 เด็กชายธนวัฒน์  จันพิรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
26 116 เด็กหญิงกุ้งนา  สีสะหวัด โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
27 117 เด็กหญิงปภัสรา  พลเสน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
28 118 เด็กชายปฏิธาน  มุ่งธิสาร โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
29 119 เด็กชายไชยภัทร  วิญญยงค์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
30 120 เด็กหญิงอรัญญา  วิรุณพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 

 
  



บัญชีรายช่ือนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ประเภท ก  ห้องสอบที่ 5 
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ประจำปีการศึกษา 2564 

ที ่ หมายเลขสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
1 121 เด็กหญิงณัฏฐา  จำปี โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
2 122 เด็กชายพรพรหม  ทุมมาเกตุ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
3 123 เด็กหญิงณัชชา  แซ่ง้อ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
4 124 เด็กหญิงวนัสนันท์  ทองชุม โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
5 125 เด็กหญิงกมลชนก  แก้วหยด โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
6 126 เด็กหญิงสุธาสินี  สายแสง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
7 127 เด็กหญิงสกุลทิพย์  สมศรี โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
8 128 เด็กหญิงพรรัมภา  ผาละพรม โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
9 129 เด็กหญิงศุภิสรา  ทิมา โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
10 130 เด็กหญิงอุษามณี  พรบุญ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
11 131 เด็กชายสันติ  แก้วบุญเรือง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
12 132 เด็กชายภควัต  การินทร์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
13 133 เด็กหญิงกฤชอร  ดวงเสนาะ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
14 134 เด็กชายธีระเดช  ประมูลศิลป์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
15 135 เด็กหญิงกมลทิพย์  จันทาใส โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
16 136 เด็กหญิงกัลยากรณ์  ก้อนแก้ว โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
17 137 เด็กชายยศกร  ทองเหลือง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
18 138 เด็กชายภพธร   ปัสสาราช โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
19 139 เด็กชายธีรเมธ   นามวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
20 140 เด็กหญิงวรัญณญา  ปรัสพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
21 141 เด็กหญิงชโรชา   สายสุด โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
22 142 เด็กหญิงศิริลักษณ์  อ้วนนวน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
23 143 เด็กหญิงณิชากานต์   ทองคำอวน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
24 144 เด็กหญิงฐิติมา  ทองชุม โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
25 145 เด็กชายธีรพัทธิ์  พรหมประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
26 146 เด็กหญิงธารสิริ  ทองราช โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
27 147 เด็กหญิงกนกวรรณ   บุญหวัง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
28 148 เด็กชายอภินันท์  แก้วเห็ม โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
29 149 เด็กชายฉัตรดนัย  จันทร์เขียว โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
30 150 เด็กชายณัฐรัฐ   คันท ี โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
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ที ่ หมายเลขสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
1 151 เด็กชายพัฒนพงษ์  ชัยชนะ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
2 152 เด็กหญิงสิริกานต์  จันเกิ้น โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
3 153 เด็กหญิงอภิชญา   ดอกแก้ว โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
4 154 เด็กชายณัฐกิตติ์  โถ่ยสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
5 155 เด็กชายธนวัฒน์  เสนผาบ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
6 156 เด็กหญิงกัลยรัตน์   แก้วคำหงส์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
7 157 เด็กหญิงอัครวินท์   แสงสอดสี โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
8 158 เด็กชายปรัชญา  ทุมมากรณ์ โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 
9 159 เด็กชายวรปรัชญ์  ทุมมากรณ์ โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 
10 160 เด็กหญิงพลอยชมพู  เสนาะพิณ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
11 161 เด็กหญิงปิยะเนตร  ไชยปัญญา โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
12 162 เด็กชายเจษฎ์  ศรีวัง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
13 163 เด็กชายธนภัทร  ไชยทองพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
14 164 เด็กชายพงศ์เพชร  ทีปกร โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
15 165 เด็กชายเกียรติภูมิ  บุดดาลี โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
16 166 เด็กชายกันตวัฒน์   ลาพรหมมา โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 
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โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ประจำปีการศึกษา 2564 
 

ที ่ หมายเลขสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
1 001 เด็กชายอิเดะยูกิ  ไซโตะ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
2 002 เด็กชายศิวกร  ปัดถาสาย โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
3 003 เด็กชายกนกเดชา  สีมะเดช โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
4 004 เด็กชายกวีพงษ์  หิมะคุณ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
5 005 เด็กชายจักรพงษ์  กิ่งบัวทอง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
6 006 เด็กชายณัฐวุฒ  สร้อยนาค โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
7 007 เด็กชายณัทวุฒิ  พวงจำปา โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
8 008 เด็กชายอิทธิฤทธิ์  นึกชอบ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
9 009 เด็กชายจิรพัฒน์   โสมเกษตรินทร์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
10 010 เด็กชายปุณณรักษ์  แก้วลา โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
11 011   
12 012   
13 013   
14 014   
15 015   
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