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12314 เด็กหญิง วรวรรณ นุขุนทด ชุมชนบ้านดงบัง
12102 เด็กหญิง ณัฐรุจา ปัตถามัง บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง
12433 เด็กหญิง แก้วตา  ปทุมพร อนุบาลวาปีปทุม
12229 เด็กหญิง พณิชา ดอนสินเพ่ิม เมืองวาปีปทุม
12332 เด็กชาย วิทวัส ฤทธ์ิจะนัง เมืองวาปีปทุม
12212 เด็กหญิง ปาริฉัตร สุขานะรัม เมืองวาปีปทุม
12196 เด็กหญิง ปภานิจ ประพันธมิตร เมืองวาปีปทุม
12036 เด็กชาย คณาธิป  เชาว์จันทร์ บ้านหนองเหล่า
12109 เด็กหญิง ณีรนุช ดอนโคตรจันทร์ บ้านดงน้อย
12210 เด็กหญิง ปาณิศา ม่วงจันทร์ อนุบาลวาปีปทุม
12088 เด็กหญิง ณัฐกฤตา ศรีพล เมืองวาปีปทุม
12367 เด็กชาย สกลวัฒน์ ชัยล้ินฟ้า อนุบาลวาปัปทุม
11102 เด็กชาย วุฒิพงษ์ นางาม บ้านโสกยาง
11112 เด็กชาย สิมิลัน เสริมศรี อนุบาลวาปีปทุม
11007 เด็กชาย กิตติ เกตุดี เมืองวาปีปทุม
11097 เด็กชาย วัชรพงษ์ จันทะมะณี บ้านจอกขวาง
11086 เด็กชาย มาวิน กิลี บ้านกระยอมหนองเด่ิน
11126 เด็กหญิง อาภัสรา ปาปะโม อนุบาลวาปีปทุม
11080 เด็กชาย ภูผา อินทรประเสริฐ เมืองวาปีปทุม
11014 เด็กชาย คณนาถ เอกรักษา อนุบาลวาปีปทุม
11025 เด็กชาย ณฐกร ก้อมณี บ้านหนองคูไชยหนองขาม
12152 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ ประกิระนัง เมืองวาปีปทุม
12347 เด็กชาย ศิรวัฒน์ สิมชาติ เมืองวาปีปทุม
12346 เด็กชาย ศาศวัต บุบผา เมืองวาปีปทุม
12381 เด็กหญิง สิรินทรา หลักค าพันธ์ เมืองวาปีปทุม
12125 เด็กหญิง ทัศพร ศรีสรรณ์ บ้านมะแซวหนองโง้ง
12410 เด็กชาย อรรถภณ ติมุลา เมืองวาปีปทุม
12043 เด็กหญิง จันทกานต์ิ ทวีทรัพย์ เมืองวาปีปทุม
12023 เด็กหญิง กัญญา ณัฐ ค าอาจ บ้านหนองไผ่
12326 เด็กชาย วัชรินทร์ ปะวะเสนัง บ้านหนองกุง
12065 เด็กชาย ชยางกูร แฝงกลาง ปิยวัฒนศาสตร์
12303 เด็กหญิง รัตติกร บุญเพ่ิง เมืองวาปีปทุม
12058 เด็กชาย ชนสิษฎ์ ประวันตา บ้านไก่นา
12172 เด็กหญิง นัชชา บัวรัตน์ เมืองวาปีปทุม
12134 เด็กชาย ธนกฤต สนทาหงส์ เมืองวาปีปทุม
12345 เด็กชาย ศักด์ิสิทธ์ิ รัตนตรัยวงค์ บ้านหนองไฮ
12151 เด็กชาย ธราเทพ เรืองฤทธ์ิ อนุบาลวาปีปทุม
12019 เด็กชาย กฤษดา แตงอ่อน บ้านตลาดโนนโพธ์ิ
12429 เด็กชาย เมธาสิทธ์ิ จันทร เมืองวาปีปทุม
12274 เด็กชาย ภัทรนันท์  ขัดเค้า บ้านหนองบัวกุดอ้อ
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12082 เด็กหญิง ณัชชา แก้วธาานี เมืองวาปีปทุม
12263 เด็กชาย พีรายุทธ ฤทธ์ิจันดี เมืองวาปีปทุม
12362 เด็กหญิง ศุภวรรณ เม่าทองหลาง บ้านหนองคูม่วง
12233 เด็กหญิง พรนภัส บุญทอง อนุบาลวาปีปทุม
12148 เด็กหญิง ธนาพา   วันจันทร์ บ้านหนองคูม่วง
12395 เด็กชาย สุเมธ ม่วงวันดี บ้านนาเลา
12165 เด็กชาย นภัสกร จันทร์ปาน เมืองวาปีปทุม
12002 เด็กหญิง กนกพร ปะวรรณมาตา บ้านหนองไผ่
12219 เด็กชาย ปิยวัฒน์ ดวงเท้าเศษ เมืองวาปีปทุม
12251 เด็กชาย พิชิตชัย จ าปาเกตุ เมืองวาปีปทุม
12188 เด็กชาย บารมี สีมุนตรี เมืองวาปีปทุม
12301 เด็กชาย รัฐศาสตร์ อินวงศ์ บ้านบรบือ
12226 เด็กชาย พงศกร ไชยธงรัตน์ เมืองวาปีปทุม
12031 เด็กหญิง กุลณัฐ เข็มเอ่ียม บ้านโคกไร่ 
11001 เด็กหญิง กนกพร ปะติตังโข หัวงัว
11070 เด็กหญิง พิชชาอร ค าประสิทธ์ิ เมืองวาปีปทุม
11124 เด็กชาย อาณัติ มะธิปิไข บ้านหนองคูไชยหนองขาม
11021 เด็กหญิง ชนิสรา พิศนุย อนุบาลวาปีปทุม
11028 เด็กหญิง ณัฐธิตา หลาบค า บ้านจอกขวาง
11057 เด็กชาย ปรัชญาวุฒิ ลาหล้าเลิศ วาปีปทุม
11117 เด็กหญิง สุพิชญา พลหนองหลวง อนุบาลวาปีปทุม
11072 เด็กหญิง พิลาศลักษณ์   สกุลจร เมืองวาปีปทุม
11085 เด็กหญิง ภูศนิศา ดงเสือ เมืองวาปีปทุม
12387 เด็กหญิง สุชานะรี ปัดถาดี เมืองวาปีปทุม
12013 เด็กชาย กฤษฎา ใจกล้า ล้ินฟ้าวิทยาคาร
12107 เด็กหญิง ณันธิญา สุทธิประภา บ้านโนนส าราญ
12234 เด็กหญิง พรนภา สีชะนะ บ้านแก่นเท่า
12334 เด็กหญิง วิมลศิริ  ขามไชย บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา)
12374 เด็กชาย สัตยา   สุขปะโค เมืองวาปีปทุม
12184 เด็กหญิง น ้าทิพย์ อาจสารมนต์ เมืองวาปีปทุม
12399 เด็กชาย หรรษา ลาวัลย์ บ้านโคกกลาง
12327 เด็กชาย วัศกร ท้ิงโคตร บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)
12368 เด็กชาย สมประสงค์ ชายทวีป บ้านขามป้อม
12255 เด็กหญิง พิมพ์พิศา  บุญสิน เมืองวาปีปทุม
12438 เด็กชาย แสนดี ป่ึงพรม บ้านหนองคูม่วง
12294 เด็กหญิง ระรินทิพย์ อันมาก อนุบาลวาปีปทุม
12349 เด็กหญิง ศิรามณี จันทะมณี อนุบาลวาปีปทุม
12085 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ลามะไหย์ บ้านแคน
12424 เด็กหญิง เนตรนภา สุขเสน บ้านหนองไผ่
12348 เด็กหญิง ศิราภัสสร พ่ึงกุล บ้านหวาย
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12336 เด็กหญิง วิวทิชา ปะมาคะเต เมืองวาปีปทุม
12071 เด็กชาย ชัยชาญ พรมดี อนุบาลวาปีปทุม
12386 เด็กหญิง สุจิรา นามวิเศษ เมืองวาปีปทุม
12050 เด็กหญิง จิรัดดา ปาปะกะ อนุบาลวาปีปทุม
12012 เด็กชาย กฤติธี   บุบผากอง เมืองวาปีปทุม
12182 เด็กหญิง นิศารัตน์  ทอนมาตย์ บ้านต าแย
12236 เด็กหญิง พรรณธิภา ไกรแก้ว  อนุบาลวาปีปทุม
12051 เด็กชาย จิราธิวัฒน์ ปทุมเพชร เมืองวาปีปทุม
11067 เด็กชาย พัชรพล คนเพียร เมืองวาปีปทุม
11068 เด็กหญิง พัชริสา  ทังโส เมืองวาปีปทุม
11009 เด็กหญิง กิติยาภรณ์   สิงห์เสนา บ้านหนองคูไชยหนองขาม
11045 เด็กชาย ธีรนาท  แก้วภา เมืองวาปีปทุม
11043 เด็กชาย ธาวิน สืบสุนทร อนุบาลวาปีปทุม
11037 เด็กชาย ธนภัทร พานทอง อนุบาลวาปีปทุม
12300 เด็กชาย รัฐศาสตร์ ดวงมาตย์พล เมืองวาปีปทุม
12198 เด็กชาย ประชาราช ยางเครือ เมืองวาปีปทุม
12098 เด็กหญิง ณัฐนิชา   มัชประโต บ้านหนองไฮ
12163 เด็กชาย ธีรภัทร์ เปจิตตัง วัดกระทุ่มเสือปลา
11050 เด็กชาย นิติรุจน์   ศิรประจักษ์ชัย อนุบาลวาปีปทุม
11134 เด็กชาย โสภณวิชญ์ จูมแพงจารุพงศ์ เมืองวาปีปทุม
12221 เด็กหญิง ปิยะธิดา พาลาด บ้านต าแย
11092 เด็กหญิง วจนะพร  นามภูเขียว อนุบาลวาปีปทุม
11055 เด็กชาย ปภาวิชญ์  ฉัตรศรี อนุบาลวาปีปทุม
11024 เด็กหญิง ฑุลิกา มาคูณ บ้านกระยอมหนองเด่ิน
12291 เด็กชาย ยสินทร หล่าศรี บ้านมะเเซวหนองโง้ง
12394 เด็กหญิง สุภัสสรา ภูแก้ว อนุบาลวาปีปทุม
12192 เด็กชาย ปณรรฑ ปาสาเนย์ อนุบาลวาปีปทุม
11013 เด็กชาย คชภูมิ บุญศรี เมืองวาปีปทุม
11035 เด็กหญิง ทิพมณฑา แก้วธานี อนุบาลวาปีปทุม
11113 เด็กหญิง สิริพรรณ บุตะกะ บ้านหนองคูไชยหนองขาม
11002 เด็กชาย กรณัฐ ธนธวัช อนุบาลวาปีปทุม
12299 เด็กชาย รัฐพล สืบสุนทร เมืองวาปีปทุม
12439 เด็กชาย โชควิทย์ แสงพิมพ์ เมืองวาปีปทุม
12204 เด็กชาย ปรเมทศ์ สุขใจ เมืองวาปีปทุม
11071 เด็กชาย พิพัฒน์ ไชยปะปา อนุบาลวาปีปทุม
11029 เด็กชาย ณัฐปคัลภ์  ปักกะทานัง เมืองวาปีปทุม
11005 เด็กหญิง กรัญญา โลหา บ้านกระยอมหนองเด่ิน
11095 เด็กหญิง วริศรา ภูมาศ เมืองวาปีปทุม
11073 เด็กชาย พีรพัฒน์ ติมุลา บ้านจอกขวาง
11081 เด็กชาย ภูมิระพี ม่วงศรี เมืองวาปีปทุม
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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


