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12087 เด็กหญิง ณัฐกมล หนอสีหา บ้านหนองผือ
12350 เด็กหญิง ศิริชุมพร อินทวงศศ์ เมืองวาปีปทุม
11110 เด็กหญิง ศุภัชญา ประกิระสา เมืองวาปีปทุม
12037 เด็กชาย คลังปกรณ์ ชินชะนะ เมืองวาปีปทุม
12064 เด็กหญิง ชนิตา แก้วศรัทธา บ้านสระเเก้วหนองคู
12391 เด็กหญิง สุพัตรา สีเนตร ชุมชนบ้านงัวบา
12393 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ วาลมูลตรี บ้านดงใหญ่
12190 เด็กหญิง บุณยาพร    กัณหา บ้านหนองไฮ
12133 เด็กชาย ธนกร สุขอาษา โรงเมืองวาปีปทุม
12027 เด็กหญิง กานดา ไชยพรม หนองแสงโคกน้อย
12207 เด็กหญิง ปวิชญา สารคาม บ้านดู่
12048 เด็กชาย จิรวัฒน์ พรมโคตร บ้านหนองกุง
12333 เด็กชาย วิธวัช ลุนอินทร์ เมืองวาปีปทุม
12270 เด็กหญิง ภัทรจาริน นวลเอ่ียม เมืองวาปีปทุม
12209 เด็กชาย ปัญญา จันทรักษ์ กมลวิทย์ศึกษา
12157 เด็กชาย ธาวิน ปะวันนะถา เมืองวาปีปทุม
12430 เด็กหญิง เมธินี เพชรพูน อนุบาลนครจัมปาศรี
12279 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ แก้วกาง บ้านหนองไผ่
12176 เด็กหญิง นันธิกา สิงห์ฉลาด อนุบาลวาปีปทุม
12035 เด็กหญิง คชมณี ศรีสังข์ เมืองวาปีปทุม
12201 เด็กหญิง ปรัชญาพร โยธะราช บ้านต าแย
11060 เด็กชาย พงศ์พิพัฒน์  นามไห  เมืองวาปีปทุม
11087 เด็กหญิง มุธิตา ปาสานะโม บ้านโนนเขวา
11100 เด็กหญิง วิภาดา พันเช้ือ เมืองวาปีปทุม
11107 เด็กหญิง ศิริวิมล ส าราญ บ้านโนนเขวาหนองแสง
11131 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ ศรีภาร์ โนนเขวาหนองแสง
12162 เด็กชาย ธีรภัทร ไปแดน บ้านหนองกุง
12075 เด็กหญิง ชุติมา เสนาโนฤทธ์ิ ชุมชนบ้านดงบัง
12175 เด็กหญิง นันทิตา สาระพิน ชุมชนบ้านงัวบา
12038 เด็กหญิง คีตกานท์ นิสยันท์ บ้านดงใหญ่
12354 เด็กหญิง ศิริรัตน์ เกตุจูม อนุบาลวาปีปทุม
12073 เด็กชาย ชินกฤต เริงราช อนุบาลวาปีปทุม
12200 เด็กหญิง ประภาภัทร สุตนนท์ ชุมชนบ้านโพธ์ิสองห้องวิทยา
12015 เด็กชาย กฤษฏา  สุระโคตร บ้านโคกกลาง
12010 เด็กหญิง กรุณา สุปะต า อนุบาลวาปีปทุม
14004 เด็กหญิง ภคนันท์ ปะตังพะโล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(10ปีสปช.)
12380 เด็กหญิง สิราวรรณ จันทะเลิศ เมืองวาปีปทุม
11039 เด็กชาย ธนาสิทธ์ิ ประมูลจะนัง บ้านโสกยาง
11111 เด็กหญิง ศุภิสร ประจักกะตา อนุบาลวาปีปทุม
11065 เด็กหญิง พรญาณี จันดีกระยอม เมืองวาปีปทุม
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12363 เด็กชาย ศุภวิชญ์  ทองก าไร เมืองวาปีปทุม
12337 เด็กชาย วีรวัฒน์ ช านาญจันทร์ บ้านหนองคูม่วง
12298 เด็กชาย รัฐพงศ์ สังฆบุรินทร์ เมืองวาปีปทุม
12112 เด็กหญิง ดารา สุนทะวงศ์ อนุบาลวาปีปทุม
12224 เด็กชาย ผดุงเกียรติ   ปะระทัง บ้านหนองป้าน
12149 เด็กชาย ธรรมวิสาข์ บัวสาย เมืองวาปีปทุม
12437 เด็กหญิง แววดาว เนาวะโรจน์ บ้านดู่
12280 เด็กชาย ภานุกร วังสอง บ้านวังจานโนนส าราญ
11032 เด็กหญิง ถุงทอง เทพนนท์กลาง เมืองวาปีปทุม
11018 เด็กชาย จิระพงศ์ ปวงประชัน อนุบาลวาปีปทุม
11008 เด็กชาย กิตติภพ วรรณพฤติ เมืองวาปีปทุม
12297 เด็กหญิง รัชนีกร พัดพรม บ้านหนองข่า
12320 เด็กหญิง วริศรา กวางประชัน บ้านโคกแปะ
12017 เด็กชาย กฤษณพงษ์ นนตะสี เมืองวาปีปทุม
12205 เด็กชาย ปรเมศวร์ อัตตะเนย์ อนุบาลวาปีปทุม
12402 เด็กหญิง อนันดา อ่ิมเอิบ บ้านหนองข่า
12319 เด็กหญิง วริศรา สังฆมณี พระกุมารร้อยเอ็ด
12370 เด็กหญิง สรัญญ่า วงษาปันนา เมืองวาปีปทุม
12167 เด็กหญิง นภัสสร ปาปะกัง บ้านหนองกุง
12090 เด็กหญิง ณัฐชะนันท์ กล่ินสุคนธ์ เมืองวาปีปทุม
12422 เด็กหญิง เกสรา บาริศรี เมืองวาปีปทุม
12408 เด็กหญิง อรปรียา ทองตัน ขามป้อม
12131 เด็กชาย ทิวากร คังดงเค็ง เมืองวาปีปทุม
12039 เด็กหญิง จตุรถี ปัจจัยคา เมืองวาปีปทุม
12014 เด็กชาย กฤษฎากรณ์ อรรคฮาดศรี บ้านเสือโก้ก
12372 เด็กหญิง สลินทิพย์ ปะนะสุนา อนุบาลวาปีปทุม
12129 เด็กหญิง ทิพวรรณ ฤทธิหาญ บ้านนาเลา
12140 เด็กชาย ธนภัทร แสวงดี เมืองวาปีปทุม
11004 เด็กหญิง กรรณิการ์   วัฒนราช เมืองวาปีปทุม
11006 เด็กชาย กฤษฎา สุกใส บ้านหัวงัว
11066 เด็กหญิง พรพรรณ ไมตรีจิตเก้ือกูล เมืองวาปีปทุม
11048 เด็กหญิง นิตยา ไกรพล บ้านหนองคูไชยหนองขาม
12146 เด็กหญิง ธนัชพร  ปัญญุเบกษา เมืองวาปีปทุม
12199 เด็กหญิง ประทานพร ชาวพงษ์ เมืองวาปีปทุม
12153 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ กองพิมพ์ เมืองวาปีปทุม
12261 เด็กชาย พีระพัฒน์ ขุลีรัง ชุมชนบ้านงัวบา
12375 เด็กหญิง สายฝน นุสีวอ บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา)
12352 เด็กหญิง ศิริประภา จันโทสุทธ์ิ เมืองวาปีปทุม
12057 เด็กชาย ชญานันท์ สาสีดา บ้านหวาย
12366 เด็กหญิง สกลธรัตน์ จันดาผล เมืองวาปีปทุม

ประเภทห้องเรียนท่ัวไป    ประจ ำปีกำรศึษำ  2563
บัญชีรำยช่ือรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกศึกษำปีท่ี  1 

รำยช่ือนักเรียน  กลุ่มท่ี 6
รำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียนวันท่ี  12  มิถุนำยน  2563  เวลำ 13.00 - 15.30 น  ห้อง 814



เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ
11016 เด็กหญิง จรรยพร มะลาศรี บ้านจอกขวาง
11015 เด็กชาย คุนานนต์ แสนศรี เมืองวาปีปทุม
11058 เด็กหญิง ปูริดา สุขโรจน์ เมืองวาปีปทุม
11123 เด็กหญิง อลินลดา ไข่นุ่นหลาย บ้านโนนเขวาหนองแสง
11096 เด็กหญิง วริศรา ห่วงทองหลาง เมืองวาปีปทุม
12061 เด็กหญิง ชนัญชิดา ทรงม่ันศีล อนุบาลวาปีปทุม
12096 เด็กชาย ณัฐนนท์ ค าจันทร์ดี เมืองวาปีปทุม
12110 เด็กหญิง ด.ญ วรัญญา สนทาหงส์ โคกกลาง
12379 เด็กหญิง สิราภรณ์ โพธิสม วาปีปทุม
12168 เด็กหญิง นริศรา หงษ์จันดา เมืองวาปีปทุม
12416 เด็กหญิง อัญรินทร์ มะธิมาปะโข เมืองวาปีปทุม
12239 เด็กหญิง พัชราภา ชาวงศ์ ป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย
12328 เด็กหญิง วาสนา วิชัด เมืองวาปีปทุม
12423 เด็กหญิง เขมิกา แสนค า เมืองวาปีปทุม
12072 เด็กชาย ชัยทัต พรมดี อนุบาลวาปีปทุม
12253 เด็กหญิง พิมพิศา ค าชัย เมืองวาปีปทุม
12340 เด็กหญิง ศรัญรัตน์ สุขใส อนุบาลวาปีปทุม
12053 เด็กหญิง จิราพร สุวรรณเหลา บ้านหวาย
12169 เด็กหญิง นริศรา ศรีวงยาง เมืองวาปีปทุม
12282 เด็กหญิง ภาริตา ประสพค า เมืองวาปีปทุม
12026 เด็กหญิง กาญจนา นิลเจียรนัย เมืองวาปีปทุม
12259 เด็กชาย พิศรุทธ์ิ   สุทุม อนุบาลวาปีปทุม
12130 เด็กชาย ทิวา วงศ์ภูธร บ้านสนาม
12235 เด็กหญิง พรนรินทร์ ปะวันนะถา บ้านสีสุก
12179 เด็กชาย นิธิกร ยามา เมืองวาปีปทุม
11042 เด็กชาย ธาดาพงษ์  ประทุมเพชร เมืองวาปีปทุม
11019 เด็กหญิง จิรัฐติกาล มะลาศรี อนุบาลวาปีปทุม
11052 เด็กหญิง บุณณดา ละแมนชัย เมืองวาปีปทุม
12001 เด็กหญิง กนกพร แหวนหล่อ เมืองวาปีปทุม
12078 เด็กหญิง ฐิตินันท์ เปตานัง เมืองวาปีปทุม
12311 เด็กหญิง วรพิชชา โพธิจักร เมืองวาปีปทุม
12095 เด็กหญิง ณัฐธิดา เพชรแอน เมืองวาปีปทุม
12283 เด็กชาย ภาสกร สุวรรณโสภา เมืองวาปปีปทุม
12392 เด็กหญิง สุพิชชา ประกอบกิจ ชุมชนบ้านโพธ์ิสองห้องวิทยา
12310 เด็กชาย วรพล ชาสุด เมืองวาปีปทุม
12400 เด็กหญิง อทิตยา  ปติเต เมืองวาปีปทุม
12194 เด็กหญิง ปภนิษา อินทมนต์ เมืองวาปีปทุม
12411 เด็กหญิง อรอุมา ปองไป โรงเรียงบ้านหนองกุง
12415 เด็กหญิง อัญชลี ปะวันนะถา เมืองวาปีปทุม
12409 เด็กหญิง อรพรรณ บรรเทา บ้านหนองผือ
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เอกสำรประกอบกำรมอบตัว  ประกอบด้วย

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4
1.       รูปถ่าย 1 น้ิว    จ านวน  3  รูป
2.       ส าเนา ปพ.1 (รับเฉพาะจบหลักสูตรเท่าน้ัน)   จ านวน 1 แผ่น
3.       ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา  (หากไม่มีให้ใช้ใบมรณะบัตรบิดา/ใบสูติบัตรบิดา/ใบสูติบัตรนักเรียน)
4.      ส าเนาทะเบียนบ้านของมารดา (หากไม่มีให้ใช้ใบมรณะบัตรมารดา/ใบสูติบัตรมารดาร/ใบสูติบัตรนักเรียน)
5.       ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
6.       ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา)  จ านวน 1  แผ่น
7.       รูปถ่ายผู้ปกครอง  จ านวน  1  รูป

ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ดังน้ี (ไม่รวมสมุด – หนังสือ)
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

1.      ค่าบ ารุงการศึกษา 2,000 บาท
2.       หุ้นสหกรณ์    25  บาท
3.       ค่าบ ารุงสมาคม   110 บาท
4.       ค่าชุดกีฬา   400 บาท
5.       ค่ากระเป๋า   200 บาท
6.       ค่าคู่มือนักเรียน   100 บาท
รวมท้ังส้ิน  2,835 บำท

***หมำยเหตุ  เอกสำรแนบท้ำยบัญชี


