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11088 เด็กหญิง รวิภา ใหญ่นอก เมืองวาปีปทุม
11079 เด็กชาย ภาณุพงศ์ โชครัตนตระกูล เมืองวาปีปทุม
12108 เด็กหญิง ณิชนันทน์   พรหมแดน อนุบาลร้อยเอ็ด
12365 เด็กหญิง ศุภิสรา กิติการอ าพล มารีวิทยากบินทร์บุรี
11104 เด็กหญิง ศรัณรัตน์ รัตน์อัน เมืองวาปีปทุม
12028 เด็กหญิง กานต์พิชชา กล้าหาญ เมืองวาปีปทุม
12202 เด็กชาย ปรีดีย์ หลาบสีดา อนุบาลเอ่ียมสุข
12257 เด็กหญิง พิยาดา สีชะนะ บ้านต าแย
12401 เด็กหญิง อธิศรา ชาววาปี ชุมชนบ้านงัวบา
11094 เด็กหญิง วริศรา ประโคทัง เมืองวาปีปทุม
11033 เด็กหญิง ทาริกา ละสามา อนุบาลวาปีปทุม
12377 เด็กชาย สิรภัทร บุตรงาม บ้านหนองเหล่า
12117 เด็กชาย ตุรากร สิริโชคเจริญ บ้านหนองกุง
12068 เด็กหญิง ชลิตา  โกแพงจันทร์ บ้านหนองเหล่า
12244 เด็กชาย พัสกร ทองภู บ้านชาดฝางหัวเรือ
11051 เด็กหญิง นิรชา คงสัตย์ เมืองวาปีปทุม
12417 เด็กชาย อันดามัน ประภาศรี บ้านหนองกุง
12218 เด็กหญิง ปิยพร ด าดิน บ้านแคน
14003 เด็กชาย ทรัพย์สินรุ่งเรือง   โพธ์ิดี โรงเรียนบ้านหนองบ้าน
11109 เด็กชาย ศุภณัฐ คารมหวาน อนุบาลวาปีปทุม
11062 เด็กชาย พชร ปาปะไพ เมืองวาปีปทุม
12139 เด็กหญิง ธนภรณ์ แพงพงมา อนุบาลนครจัมปาศรี
12273 เด็กหญิง ภัทรธิดา กองแก้ว บ้านโนนท่อน
12070 เด็กหญิง ชัญญานุช แก้วล้ินไม้ บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน
12306 เด็กหญิง ลภัสรดา ประจักกะตา อนุบาลวาปีปทุม
12431 เด็กหญิง เมริสา จันทอุตสาห์ เมืองวาปีปทุม
12193 เด็กหญิง ปณัฐดา ดงกาวัน เมืองวาปีปทุม
12136 เด็กชาย ธนพงษ์ ประจุดทะสี บ้านหนองไฮ
11011 เด็กหญิง กุลณัฐ นพวัฒน์ บึงสว่างวิทยาคม
12020 เด็กชาย กล้าณรงค์ ประสงคุณ บ้านหนองผือ
12214 เด็กหญิง ปาลิตา  ศิลาเกษ ชุมชนบ้านเหล่าล้อ
12246 เด็กหญิง พิชชาภา วงศ์ค ามา โรรียนมือวาปีปทุม
12284 เด็กชาย ภูมิภัทร ดงปะขา เมืองวาปีปทุม
14001 เด็กชาย ชิษณุพงศ์   ปะไม อนุบาลกิติยา
12272 เด็กหญิง ภัทรธิดา ปนามเตา บ้านชาดฝางหัวเรือ
12180 เด็กหญิง นิภาธร ศรีชัยปัญหา บ้านเสือโก้ก
12405 เด็กหญิง อภัสรา จันทร์หอม เมืองวาปีปทุม
12222 เด็กหญิง ปุณยาพร ใสสะอาด บ้านหนองข่า
12083 เด็กชาย ณัฎฐ์พล แซ่ต้ัง เมืองวาปีปทุม
12388 เด็กหญิง สุดธิดา วงค์เส อนุบาลวาปีปทุม
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11023 เด็กชาย ฐานทัพ ปัดถามัง บ้านหนองคูไชยหนองขาม
12228 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ สุขรักษา เมืองวาปีปทุม
12419 เด็กชาย อัษฎาวุฒิ นามวิเศษ เมืองวาปีปทุม
12238 เด็กหญิง พัชราภรณ์   โคนาโล อนุบาลเอ่ียมสุข
12101 เด็กชาย ณัฐพล สุขสวาท บ้านสนาม
12211 เด็กหญิง ปานไพลิน เผ่าพงษ์อัครเดช บ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง)
12307 เด็กหญิง ลักษณ์พร พิลาโท เมืองวาปีปทุม
12322 เด็กหญิง วริศรา ทาชาด อนุบาลเอ่ียมสุข
12249 เด็กหญิง พิชญาภา มีฮาต อนุบาลอุดมพันธ์
12414 เด็กหญิง อัญชลี พวงใต้ บ้านต าแย
12242 เด็กชาย พันธวัช ภคะวา เมืองวาปีปทุม
12137 เด็กหญิง ธนพร บัวจันษร เมืองวาปีปทุม
11017 เด็กหญิง จิตตา แจ่มสงค์ บ้านโสกยาง
11064 เด็กหญิง พนิดา เเสงศรี บ้านจอกขวาง
12150 เด็กชาย ธราดล จันทร์ลา เมืองวาปีปทุม
12331 เด็กชาย วิทวัช ดงเทียมสี เมืองวาปีปทุม
12089 เด็กหญิง ณัฐชยา ข่ีนา บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี
12045 เด็กหญิง จิดาภา สีหาบุญนาค อนุบาลเอ่ียมสุข
12432 เด็กชาย เศรษฐพงษ์ แวงดงบัง อนุบาลเอ่ียมสุข
12313 เด็กหญิง วรรัตน์ แก้วสังข์ บ้านต าแย
12024 เด็กหญิง กัณฐิกา สุวรรณปะกา เมืองวาปีปทุม
12373 เด็กชาย สหรัฐ ชารีรักษ์ บ้านหนองหว้า
12049 เด็กหญิง จิรัญชยา สืบสุนทร เมืองวาปีปทุม
11049 เด็กชาย นิติภูมิ   สอนแสง เมืองวาปีปทุม
11133 เด็กหญิง เอวิตรา สาโสก เมืองวาปีปทุม
12186 เด็กชาย บัณฑิต เทียงธรรม พระกุมารศึกษา
12103 เด็กชาย ณัฐวุฒิ  ลีนาค บ้านมะแซวหนองโง้ง
12046 เด็กชาย จิตติพัฒน์   ศิริเล้ียง เมืองวาปีปทุม
12055 เด็กหญิง จีระภา บรรจงตรุ อนุบาลวาปีปทุม
12425 เด็กหญิง เบญจพร สมภักดี บ้านชาดฝางหัวเรือ
12358 เด็กหญิง ศุทธิณี ฉันทวี บ้านหนองบัวกุด อ้อ
12147 เด็กชาย ธนากร พลนวน บ้านโคกกลาง
12042 เด็กชาย จักรพงษ์ อ่อนอุทัย ราชประชานุเคราะห์ 18
12076 เด็กหญิง ญานิศา คุณโน เมืองวาปีปทุม
12159 เด็กหญิง ธิติกานต์ เท่านัน เมืองวาปีปทุม
12435 เด็กหญิง แพรทิพย์  เดชศิริ เมืองวาปีปทุม
12397 เด็กหญิง หทัยภัทร จุลศรี เมืองวาปีปทุม
12287 เด็กชาย ภูวดล มะลาศรี เมืองวาปีปทุม
12160 เด็กหญิง ธิติพร ่่บุญน้อย เมืองวาปีปทุม
12252 เด็กหญิง พิทยาภรณ์ ม่วงแก้ว เมืองวาปีปทุม
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12124 เด็กชาย ทัตเทพ  สุนทระวงศ์ อนุบาลวาปีปทุม
12436 เด็กหญิง แพรวา สุธรรม เมืองวาปีปทุม
12237 เด็กหญิง พัชรธิดา จันทรักษ์ บ้านตลาดโนนโพธ์ิ
12091 เด็กหญิง ณัฐณิชา แก้วทาสี บ้านนาข่า
12183 เด็กหญิง นิสาชล มะโนสัย บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา
11053 เด็กหญิง ปพิชญา ปัดถานัง อนุบาลวาปีปทุม
11129 เด็กชาย เดชาวัต ผาวิรัตน์ เมืองวาปีปทุม
11027 เด็กหญิง ณัฐธิดา  บุญสิงห์ เมืองวาปีปทุม
11128 เด็กหญิง เจนสุดา พลรัตน์ เมืองวาปีปทุม
11084 เด็กชาย ภูวมินทร์ ปะมาคะเต บ้านหนองคูไชยหนองขาม
11054 เด็กหญิง ปภาวรินท์ มวลมนตรี เมืองวาปีปทุม
12185 เด็กชาย บรรณวิชญ์ ปทุมพร อนุบาลวาปีปทุม
12385 เด็กหญิง สุจิตรา สุคุณา บ้านหนองผือ
12060 เด็กหญิง ชนัญชิดา แจ้งฉาย บ้านหนองกุง
12268 เด็กชาย ภควัต แก้วสาร บ้านโคกกลาง
12105 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ปะโสติยัง เมืองวาปีปทุม
12324 เด็กชาย วัชรพล อินทร อนุบาลวาปีปทุม
12177 เด็กหญิง นิติภรณ์ วิถาทานัง เมืองวาปีปทุม
12063 เด็กหญิง ชนิฐา เทษะนอก บ้านโนนส าราญ
12164 เด็กหญิง นฏกร เหลืองเจริญ เมืองวาปีปทุม
12021 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ท่ีรักษ์ บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา
11115 เด็กหญิง สุปิยนันท์ เจริญสุข เมืองวาปีปทุม
11101 เด็กหญิง วิไลลักษณ์ ทาดีจันทร์ อนุบาลวาปีปทุม
11047 เด็กหญิง นฤมล เกษมสุข อนุบาลวาปีปทุม
11012 เด็กหญิง ขวัญฤทัย ทองใคร้ เมืองวาปีปทุม
11122 เด็กชาย อริสร พาฤทธ์ิ บ้านกระยอมหนองเด่ิน
11103 เด็กหญิง ศรัณย์พร โชติสุวรรณ์ เมืองวาปีปทุม
11078 เด็กหญิง ภัศรา ศิลา วาปีปทุม
12040 เด็กหญิง จรัญยา ปะนะภูเต อนุบาลจ าปาศรี
12113 เด็กชาย ด ารงค์ฤทธ์ิ  งิมขุนทด บ้านหนองเหล่า
12215 เด็กหญิง ปาลิตา วรรณปะเข บ้านบกพร้าว
12227 เด็กชาย พงศกร มาฤทธ์ิ เมืองวาปีปทุม
12100 เด็กชาย ณัฐพล นิตย์ค าหาญ เมืองวาปีปทุม
12004 เด็กชาย กนกเทพ วะปะนัง อนุบาลนครจัมปาศรี
12389 เด็กหญิง สุดาวรรณ ประทาย เมืองวาปีปทุม
12383 เด็กชาย สุกิม จันดาหงส์ หนองคูโคก
12074 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ พนัศ บ้านแคน
12312 เด็กหญิง วรรณวิษา ตันหยง เมืองวาปีปทุม
12138 เด็กชาย ธนพล จุปะมะตัง อนุบาลวาปีปทุม
11059 เด็กชาย ผลิตโชค ปะนัดโต อนุบาลวาปีปทุม
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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


