
เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ
45321 นางสาว สุพิชฌา แก้วธานี วาปีปทุม
45232 นางสาว ภิชญาภา จันทร์พรม วาปีปทุม
45114 นาย ทวีทรัพย์ ช่วยไชยศรี วาปีปทุม
45271 เด็กหญิง วรินยา ปาปะไม วาปีปทุม
45006 นางสาว กมลชนก ยางจันทร์ วาปีปทุม
45270 นางสาว วรินญา ค ามุก วาปีปทุม
41019 นาย วิชญ์ภาส แปลงมาลย์ วาปีปทุม
45004 เด็กหญิง กนกวรรณ ปะนันโต วาปีปทุม
45312 นางสาว สิรีธร จันทิชัย วาปีปทุม
45389 นางสาว แพรวพรรณ ปะวะขัง วาปีปทุม
45195 นางสาว ปิยวรรณ ทาทิพย์ วาปีปทุม
42059 นางสาว พัณณิตา กลางบัว มารดานฤมล
42018 นาย ชาญวิทย์ ยางเครือ ดอนเมือง ทหารอากาศ บ ารุง 
45175 นางสาว ประวีณา บุญกันหา วาปีปทุม
45373 เด็กชาย เจตน์สฤษฎ์ิ แก้วแผ่ว วาปีปทุม
45355 นาย อัครพล ฉัตรศรี วาปีปทุม
45358 นางสาว อัญชลี บุญสิทธ์ิ วาปีปทุม
41015 นางสาว ปวีณ์ธิดา นาคมี วาปีปทุม
42047 เด็กหญิง ปิยฉัตร อันทรินทร์ พระกุมารศึกษา
45084 นางสาว ชุติมา มุงปุก วาปีปทุม
45032 เด็กชาย ก้องเกียรติ สุ่มมาตย์ วาปีปทุม
45295 นาย ศิวัช ดงอุทิศ วาปีปทุม
45261 นาย วงศกร ปาปะทา วาปีปทุม
45245 นางสาว มนัสชนก แสงเนตร วาปีปทุม
45235 นาย ภูธเนศ พวงศรี วาปีปทุม
45162 นาย บุริศร์ อินทะรักษ์ วาปีปทุม
45272 นางสาว วริศรา แก้วกุ่ม วาปีปทุม
45209 นางสาว พฤกษา ชาวไพร วาปีปทุม
45056 นางสาว จีระนันท์ อัตเนย์ วาปีปทุม
45059 เด็กหญิง ฉัตรติยา อาปัดชิง วาปีปทุม
45228 นางสาว ภัทรานี สิมชาติ วาปีปทุม
45058 นางสาว ฉัตรชญา ทิพฤาตรี วาปีปทุม
45388 นางสาว เอริกะ มาทสึอุระ วาปีปทุม
41016 นางสาว ปุณฑริกา  อันทรินทร์ วาปีปทุม
42056 นางสาว พรรธน์ชญมน ปิดสาเย บ้านหนองไฮ
45141 นางสาว ธีรดา อาวะรีย์ วาปีปทุม
45212 เด็กชาย พัชรพร ศรีกลับ วาปีปทุม
45170 นางสาว ประกายมาศ ธิตาแสง วาปีปทุม
45182 นางสาว ปวิตรา พรมป้อง วาปีปทุม
45319 นางสาว สุธิดา ปาปะโข วาปีปทุม

บัญชีรำยช่ือรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกศึกษำปีท่ี  4
ประเภทห้องเรียนท่ัวไป    ประจ ำปีกำรศึษำ  2563

รำยช่ือนักเรียน  กลุ่มท่ี 4
รำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียนวันท่ี  14  มิถุนำยน  2563  เวลำ 13.00 - 15.30 น  ห้อง 421



เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ
45072 นางสาว ชลธิชา แก้วธานี วาปีปทุม
45214 นางสาว พัชราภรณ์ สระตังหมอง วาปีปทุม
45260 นาย วงศกร หิตายะโส วาปีปทุม
42030 นาย ธรรมสรณ์ ปริมาณ พระกุมารศึกษา
42050 นางสาว ปิยมินทร์   ปัญจะสันต์ บ้านหนองไฮ
41013 นาย ปวริศ สุภนัก วาปีปทุม
45220 นางสาว พิริยะดา ทะลุจิตร์ วาปีปทุม
45390 นาย โกมิน ค าหนู วาปีปทุม
45062 เด็กชาย ชญานนท์ อุปะกัง วาปีปทุม
45041 นางสาว จันจิรา บุบผารัตน์ วาปีปทุม
45285 เด็กชาย วุฒินัน นันทะปัต วาปีปทุม
45022 นางสาว กัลยกร กระจายศรี วาปีปทุม
45377 นางสาว เจียรนัย ทองดี วาปีปทุม
45052 นาย จิรัฐติกาล กรไชยา วาปีปทุม
45028 เด็กชาย กิตติพงษ์ วงภูธร วาปีปทุม
45002 นางสาว กชพรรณ ชมสันเทียะ วาปีปทุม
45118 นางสาว ทิฆัมพร แคนมี วาปีปทุม
45069 เด็กหญิง ชนิสรา อภัยศรี วาปีปทุม
42007 นางสาว กุลธิดา เนตชาติ บ้านโพธ์ิชัย
42011 เด็กหญิง จิรนันท์ น ้าทิพย์ บ้านโนน
42080 นางสาว วรรณรสา จุปะมัดตัง บ้านนาเลา
45047 นางสาว จินตนา ปทุมเพ็ชร วาปีปทุม
45079 นาย ชัยมงคล วังสาร วาปีปทุม
45159 นางสาว นิภาพร ปาปะสา วาปีปทุม
45379 นางสาว เนตรชนก แก้ววัง วาปีปทุม
45337 นาย อนุภัทร เสนาโนฤทธ์ิ วาปีปทุม
45155 นางสาว นิตยา ประมังคะตา วาปีปทุม
45318 นางสาว สุทราศิณี ม่วงท า วาปีปทุม
45329 นางสาว หทัยทิพย์ สมภักดี วาปีปทุม
45070 นางสาว ชนิสรา นนทะ วาปีปทุม
45042 นางสาว จันทิมา ประมาคะมา วาปีปทุม
45307 นางสาว สาวิตรี ใหปะโท วาปีปทุม
45101 นาย ณัฐพัชร์ ปะก าแหง วาปีปทุม
42037 นางสาว สกาวเดือน  ล้วนดี ยางวิทยาคม
45063 นางสาว ชฎาพร ทองจันทร์ วาปีปทุม
45146 นาย นพัตธร วงศ์ภูธร วาปีปทุม
45328 นาย สุวิทย์ มูลอ าคา วาปีปทุม
45003 นางสาว กนกรส พวงพิลา วาปีปทุม
45167 นางสาว ปภัสรา น้อยกัญญา วาปีปทุม
45051 นาย จิรวัตน์ ปะนะสุจะ วาปีปทุม

ประเภทห้องเรียนท่ัวไป    ประจ ำปีกำรศึษำ  2563
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45325 นางสาว สุภารัตน์ รอดสุโข วาปีปทุม
45103 นางสาว ณัฐวดี ภูดวงจิตร์ วาปีปทุม
41002 นางสาว ขนิษฐา ภูอวด วาปีปทุม
42052 นางสาว ปิยะธิดา สืบสุนทร ชุมชนบ้านโพธ์ิสองห้องวิทยา
42051 นางสาว ปิยมินทร์  พลแสน บ้านนาเลา
42071 นาย ภูเบศ ชลจิรโรจ ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
42024 นาย ธนนชัย หมอกวงษ์ พระกุมารศึกษา
45180 นาย ปริวัฒน์ ปะวะเสนะ วาปีปทุม
45251 เด็กชาย ระพีพัฒน์ เอกศิริ วาปีปทุม
45138 เด็กหญิง ธารารัตน์ หิตายะโส วาปีปทุม
45363 นาย อานุภาพ ปะกิคะเนย์ วาปีปทุม
45064 นาย ชนะศึก ประจุดทะเนย์ วาปีปทุม
45207 นางสาว พรสวรรค์ บุตรศรีภูมิ วาปีปทุม
45310 นาย สิรวิชญ์ โยธามาตย์ วาปีปทุม
45111 นาย ตะวันฉาย จันบัวลา วาปีปทุม
45116 นางสาว ทักษอร พาลเหนือ วาปีปทุม
45354 นาย อัครชัย แคนราษฎร วาปีปทุม
45370 นางสาว เกวลิน ค าทอง วาปีปทุม
45279 นาย วัชรินทร์ สืบส าราญ วาปีปทุม
45139 นางสาว ธิติมา หลักค าพันธ์ วาปีปทุม
45015 นาย กฤษวัฒน์ ประวันจะ วาปีปทุม
45263 นางสาว วนัสนันท์ ทองอ ่า วาปีปทุม
42061 นาย พิพัฒน์ หลักค าพันธ์ วังสามหมอวิทยาคาร
42023 นางสาว ทิพย์นลิน หวังสุข ดงบังนวการนุสรณ์
42084 นางสาว วิภาดา เอกรักษา เสือโก้กวิทยาสรรค์
42048 นางสาว ปิยฉัตร เทียมทัด บ้านนาเลา
42001 นางสาว กนกพร โนนหนองคู วัดราชโอรส
42086 นางสาว สาวิตรี ม่วงพวง ประชาพัฒนา
42032 นางสาว ธิดาวัลย์ ใชยแสง บ้านหนองหว้า
42108 นางสาว โยษิตา นาสอ้าน กาฬสินธ์ุพิทยาสรรค์
45095 นางสาว ณัฐธิญา โพธิจักร วาปีปทุม
45024 นางสาว กัลยาณี แสงโทโพธ์ิ วาปีปทุม
45148 นาย นรบดี โคตุธา วาปีปทุม
45376 เด็กชาย เจษฎ์บดินทร์ จันทวิมล วาปีปทุม
45029 นางสาว กิติยากร ปะโสทานัง วาปีปทุม
45057 นางสาว จุฑารัตน์ พ่ึงศรี วาปีปทุม
45049 นาย จิรวัฒน์ ประมูลจะนัง วาปีปทุม
45244 นางสาว มนศิชา มาตจินดา วาปีปทุม
45347 นางสาว อรนลิน อาทิตย์ต้ัง วาปีปทุม
45073 นางสาว ชลธิชา ปะนัดตะเน วาปีปทุม

บัญชีรำยช่ือรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกศึกษำปีท่ี  4 
ประเภทห้องเรียนท่ัวไป    ประจ ำปีกำรศึษำ  2563

รำยช่ือนักเรียน  กลุ่มท่ี 8
รำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียนวันท่ี  14  มิถุนำยน  2563  เวลำ 13.00 - 15.30 น  ห้อง 711



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


