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12290 เด็กหญิง มุสิตา ทิพวันนา บ้านหนองผือ
12069 เด็กชาย ชัชวาล วรรณศิลป์ บ้านหนองเหล่า
12158 เด็กหญิง ธิดาวัลย์ มะสาธานัง อนุบาลนครจัมปาศรี
12025 เด็กชาย กาญจนพัฒน์ จันทะค่อม อนุบาลวาปีปทุม
12413 เด็กชาย อัคเรศ วันศุกร์ เมืองวาปีปทุม
12323 เด็กชาย วศกร แคนวงค์ เมืองวาปีปทุม
11082 เด็กชาย ภูมิสิริ วงษา อนุบาลวาปีปทุม
11038 เด็กหญิง ธนัญญา ศิริพรทุม อนุบาลวาปีปทุม
11022 เด็กหญิง ชาริสา มะลาศรี บ้านหนองคูไชยหนองขาม
11130 เด็กชาย เทพริษฐ์ จันทะจิตร เมืองวาปีปทุม
11118 เด็กชาย อดิศร แคนสิงห์ เมืองวาปีปทุม
12344 เด็กชาย ศักดิธัช จ าปาโอ้ก เมืองวาปีปทุม
12128 เด็กหญิง ทิพรัตน์ แก้วสีขาว อนุบาลเมืองวาปีปทุม
12030 เด็กชาย กิตติศักด์ิ ประจะเนย์ บ้านโนน
12341 เด็กชาย ศรัณยวัฒน์ ภูมาศ บ้านบรบือ
12187 เด็กหญิง บัณฑิตา  ม่วงคะลา อนุบาลวาปีปทุม
12092 เด็กหญิง ณัฐณิชา หอมจันทร์ บ้านหนองบัวกุดอ้อ
12286 เด็กชาย ภูรินทร์ ต้นงาม บ้านโคกกลาง
12396 เด็กหญิง หทัยชนก หงส์พันธ์ บ้านโคกกลาง
12247 เด็กหญิง พิชญธิดา พลขันธ์ อนุบาลวาปีปทุม
12044 เด็กหญิง จารุวรรณ ปะกินังเต เมืองวาปีปทุม
14002 เด็กหญิง ชูสกุล สุขรัตน์ เมืองวาปีปทุม
11090 เด็กชาย รัฐภูมิ สืบสุนทร เมืองวาปีปทุม
11132 เด็กชาย เอกวิทย์ เดชสุรินทร์ เมืองวาปีปทุม
11031 เด็กหญิง ณัฐสุดา จีนขี อนุบาลวาปีปทุม
11044 เด็กหญิง ธิดา กมลเลิศ อนุบาลวาปีปทุม
11105 เด็กชาย ศราวุฒิ จุลศรี อนุบาลวาปีปทุม
11061 เด็กชาย พงศ์ศักด์ิ ไพยแสน ราชประชานุเคราะห์ 17
12127 เด็กหญิง ทิพย์สุดา ปะติทุกขัง บ้านโนนเห็ดไค
12178 เด็กชาย นิติศักด์ิ คามะปะใน เมืองวาปีปทุม
12197 เด็กหญิง ปภาวรินท์ มาอันทะ ชุมชนบ้านดงบัง
12118 เด็กหญิง ต้องรักษ์ มงคล ชุมชนบ้านหนองทุ่ม
12384 เด็กหญิง สุจิตรา นามโคต เมืองวาปีปทุม
12371 เด็กหญิง สริดา ยะสุรินทร์ บ้านหรองไผ่ด้ามขวาน
12018 เด็กชาย กฤษณะลักษ์ บัวรัตน์ ชุมชนบ้านโพธ์ิสองห้องวิทยา
12003 เด็กหญิง กนกอร เยาวนารถ อนุบาลวาปีปทุม
12141 เด็กชาย ธนยุทธ บุปเก อนุบาลวาปีปทุม
12097 เด็กหญิง ณัฐนิชา ประธรรมสาร อนุบาลวาปีปทุม
12292 เด็กหญิง ยอดขวัญ ยอดเนียม เมืองวาปีปทุม
12016 เด็กชาย กฤษฐากุล บุตรสาเนตร บ้านหนองผือ
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12321 เด็กหญิง วริศรา ทัพสุริย์ บ้านหนองแสน
12269 เด็กหญิง ภัณฑิลา ใจเตอะ เมืองวาปีปทุม
11041 เด็กหญิง ธัญชนก แซ่เตีย อนุบาลวาปีปทุม
11034 เด็กหญิง ทิพกฤตา มูลทรา อนุบาลวาปีปทุม
11093 เด็กหญิง วรางคณา คณะมะ เมืองวาปีปทุม
11127 เด็กหญิง อินทิรา ชะชิกุล เมืองวาปีปทุม
11010 เด็กหญิง กุลจิรา โลหา บ้านกระยอมหนองเด่ิน
11003 เด็กชาย กรธันยา จันทะปะทัง อนุบาลวาปีปทุม
11099 เด็กชาย วิทวัฒน์ ปักการะนัง เมืองวาปีปทุม
12220 เด็กชาย ปิยะ  งามราศรี อนุบาลวาปีปทุม
12262 เด็กชาย พีระพัทร บุตะโชต บ้านแก่นเท่า
12305 เด็กหญิง ลดาวัลย์   หวังอินทร์ บ้านขามป้อม
12086 เด็กหญิง ณัฏฐทิดา บุญถม พระกุมารศึกษา
12206 เด็กชาย ปวริวรรต  ปาสาบุตร เมืองวาปีปทุม
12114 เด็กหญิง ดุษฎี แสงตะวัน เมืองวาปีปทุม
12084 เด็กหญิง ณัฏฐกานต์ สวยงาม บ้านหนองแสน
12378 เด็กชาย สิรภัทร ปุร าพะกา เมืองวาปีปทุม
12329 เด็กหญิง วาสนา ค าทอน บ้านต าแย
12120 เด็กหญิง ถาวรี อาจดวงดี บ้านหนองแสน
12067 เด็กหญิง ชลธิชา นามปะเส บ้านแคน
12342 เด็กหญิง ศศิกานต์ ศรีธรณ์ บ้านดงใหญ่
12195 เด็กหญิง ปภัสรา อ าพันธ์ อนุบาลวาปีปทุม
12256 เด็กหญิง พิมพ์ภิมล มวลมนตรี ดงใหญ่
12390 เด็กหญิง สุนิสา เพ็ชรกล้า อนุบาลวาปีปทุม
11026 เด็กชาย ณภัทร อันตระกูล อนุบาลวาปีปทุม
11116 เด็กหญิง สุพัตรา บุพตา บ้านกระยอมหนองเด่ิน
11074 เด็กชาย พีระพัฒน์ ไชยถา บ้านหัวงัว
11077 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ สงคลัง เมืองวาปีปทุม
11098 เด็กหญิง วาสนา เปรมสละ ราชประชานุเคราะห์
11083 เด็กชาย ภูริพัฒน์   ใจบุญ เมืองวาปีปทุม
11046 เด็กชาย นนท์ธวัช  วงค์นารี บ้านหนองเหล่า
11063 เด็กหญิง พชรมน นิราราศน์ เมืองวาปีปทุม
12353 เด็กหญิง ศิริรัตน์ ทุไธสง เมืองวาปีปทุม
12339 เด็กชาย วุฒินันท์ เกตราช เมืองวาปีปทุม
12258 เด็กหญิง พิริยกร พันธุขันธ์ เมืองวาปีปทุม
12155 เด็กหญิง ธันวา หนองเทา บ้านหนองไฮ
12240 เด็กหญิง พัชริดา อินทิพัน เมืองวาปีปทุม
12260 เด็กชาย พีรพงษ์  โตหนองหว้า ชุมชนบ้านงัวบา
12325 เด็กหญิง วัชราภรณ์ โพธ์ิดี บ้านโนนเห็ดไค
12217 เด็กหญิง ปิยนุช หอมพนา บ้านหนองไฮ

รำยช่ือนักเรียน  กลุ่มท่ี 11
รำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียนวันท่ี  13  มิถุนำยน  2563  เวลำ 09.00 - 11.00 น  ห้อง 514

บัญชีรำยช่ือรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกศึกษำปีท่ี  1 
ประเภทห้องเรียนท่ัวไป    ประจ ำปีกำรศึษำ  2563



เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ
12007 เด็กหญิง กรรวี แปนบ้าน เมืองวาปีปทุม
12276 เด็กชาย ภัทรพงศ์ เข็มวิลัย อนุบาลวาปีปทุม
12275 เด็กหญิง ภัทรนันท์ ปานัดเถร์ บ้านโคกกลาง
12245 เด็กหญิง พิจิตตรา อินพรหมมา อนุบาลวาปีปทุม
12309 เด็กชาย วชิระ บุ้งทอง เคหะชุมชนลาดกระบัง
12264 เด็กชาย ฟองสวรรค์ หมู่บ้านม่วง อนุบาลวาปีปทุม
12191 เด็กชาย ปฎิพล ปาติสัตย์ เมืองวาปีปทุม
12213 เด็กหญิง ปาริชาติ แสงสินธ์ บ้านโนนท่อน
11040 เด็กหญิง ธราทิพย์ ปทุมมี บ้านหัวงัว
11030 เด็กชาย ณัฐพล ปัตตานี เมืองวาปีปทุม
11121 เด็กชาย อภิรักษ์  อันทะราสี เมืองวาปีปทุม
11106 เด็กหญิง ศศิธร ประจวบสุข อนุบาลวาปีปทุม
11089 เด็กชาย รัฐภาส สาแก้ว เมืองวาปีปทุม
11056 เด็กชาย ปรัชญา ปาริสาเก บ้านหนองคูไชยหนองขาม
12317 เด็กหญิง วราภรณ์ อันทะวงษ์ อนุบาลวาปีปทุม
12330 เด็กชาย วิทยา ข้อยุ้น อนุบาลวาปีปทุม
12364 เด็กหญิง ศุภสุตา มะธิตะโน บ้านโคกเต่า
12250 เด็กหญิง พิชามญช์ุ พรมโคตร อนุบาลวาปีปทุม
12170 เด็กหญิง นฤภัทร   ปักเขมายัง ชุมชนบ้านหนองทุ่ม
12267 เด็กหญิง ภคพร โรมรัมย์ บ้านชาดฝางหัวเรือ
12079 เด็กชาย ฐิติพงษ์ นาคศรี ชุมชนบ้านงัวบา
12121 เด็กชาย ทวีชัย ปทุมพร อนุบาลวาปีปทุม
12265 เด็กหญิง ฟ้าใส กะกูลนิตย์ บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน
12308 เด็กชาย วงศธร ปาสามะมัย บ้านโคกกลาง
12106 เด็กชาย ณัฐภัทร  ปัดถามา บ้านหนองบัวกุดอ้อ
12355 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ ผสมหงษ์ รุ่งอรุณวิทย์
11120 เด็กชาย อนุศร กรกานก บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา
11020 เด็กชาย ชนาธิป ดาบุดดี อนุบาลวาปีปทุม
11125 เด็กชาย อาณาจักร ศีรขันชมา โีีรงเรียนกระยอมหนองเด่ิน
11114 เด็กหญิง สุชาวลี เขตแวงควง อนุบาลวาปีปทุม
11108 เด็กชาย ศิววงค์ บุญเชิญ บ้านกระยอมหนองเด่ิน
11091 เด็กหญิง ลักขณา อาสาท า เมืองวาปีปทุม
11076 เด็กหญิง ภัทรวี เทเวลา เมืองวาปีปทุม
12360 เด็กชาย ศุภณัฐ พลน้อย บ้านโนนเขวาหนองแสง
12173 เด็กหญิง นันทน์ชนก เพชรหนองชุม เมืองวาปีปทุม
12440 เด็กชาย ไชยพัฒน์ วรรณสุทธะ บ้านกระเบ้ืองใหญ่
12093 เด็กชาย ณัฐดนัย เรืองสินทรัพย์ อนุบาลวาปีปทุม
11036 เด็กชาย ธนภัทร เสนาเถียร อนุบาลวาปีปทุม
11075 เด็กชาย ภัทรพล  ประนามะ เมืองวาปีปทุม
12225 เด็กชาย พงศกร พลเวียงค า บ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์)
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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


