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42055 นางสาว พรพรรณ ศรีวรรณะ มัธยมวัดสิงห์
45384 เด็กหญิง เพียงขวัญข้าว โยทัยเท่ียง วาปีปทุม
45096 นางสาว ณัฐธิดา สาระพิน วาปีปทุม
45234 นาย ภูตะวัน โยธะมาตย์ วาปีปทุม
45016 เด็กหญิง กลัชนันท์ สีหาบุญมาก วาปีปทุม
45077 นาย ชัชดนัย ศรีตระการ วาปีปทุม
42098 นางสาว อรชุมา ปาปะไพ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
45122 เด็กหญิง ทิพศิริ ทิพศรีราช วาปีปทุม
45298 เด็กชาย ศุภณัฐ โยวะ วาปีปทุม
45127 นาย ธนพัฒน์ สีบุญ วาปีปทุม
45273 นางสาว วริศรา พิมยาง วาปีปทุม
45131 เด็กชาย ธนวัฒน์ ดีย่ิง วาปีปทุม
45121 นางสาว ทิพย์สุดา มูลวัต วาปีปทุม
45086 นางสาว ฐานิดา ศิริจ าปากุล วาปีปทุม
45257 นางสาว รุจิรา คุณหงส์ วาปีปทุม
45197 นาย ปุณยวีร์ สวาศรี วาปีปทุม
45203 นางสาว พรนภัส ราชแก้ว วาปีปทุม
45206 เด็กหญิง พรรณรายณ์ ผ่องศรีงาม วาปีปทุม
45315 นางสาว สุชาวดี จงจิตต์ วาปีปทุม
42036 นางสาว นันท์นภัส อารยสมโพธ์ิ ศรีเมืองวิทยาคาร
45129 เด็กชาย ธนภัทร จ าปาโอ้ก วาปีปทุม
45221 เด็กชาย พิษณุวัชร์ หงส์วิไล วาปีปทุม
45104 นางสาว ณัฐวิภา เกตะลาด วาปีปทุม
45386 เด็กหญิง เภตรา โบรด วาปีปทุม
45383 นางสาว เปรมกมล บูราณศรี วาปีปทุม
45247 เด็กชาย มามูน ราห์มัน วาปีปทุม
45023 นางสาว กัลยา ปาปะกา วาปีปทุม
45330 นางสาว หนูวัน กระทุ่มขันธ์ วาปีปทุม
45350 นางสาว อรัชญา นครศรี วาปีปทุม
45201 เด็กชาย พรชัย ไมตรีจิตเก้ือกูล วาปีปทุม
45150 เด็กหญิง นริศรา ดงประการ วาปีปทุม
45268 นางสาว วราพร เกตุมาตย์ วาปีปทุม
45335 นาย อติรัณณ์ ศรีชาดา วาปีปทุม
45289 นางสาว ศศิกานต์ สารขันธ์ วาปีปทุม
41026 นาย เกริกพล นามภักด์ิ วาปีปทุม
42010 นาย จักรพงษ์ หาญสุโพธ์ิ การกุศลวัดหนองแวง
45286 นาย วุฒิพงษ์ ศิริภักด์ิ วาปีปทุม
45025 นางสาว กัลยารัตน์ จันดีกระยอม วาปีปทุม
45156 นาย นิติภูมิ พวงจ าปี วาปีปทุม
45218 นางสาว พินยดา ทิพพิชัย วาปีปทุม
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45274 เด็กหญิง วริศรา รินกระโทก วาปีปทุม
45133 นาย ธนาธิป ศิริส าราญ วาปีปทุม
45176 นาย ปราชญ์พลาญชัย ศรีรินทร์ วาปีปทุม
45217 นาย พิชิตชัย สืบสุนทร วาปีปทุม
42087 นางสาว สาวิตรี อรรคฮาดศรี เสือโก้กวิทยาสรรค์
45186 เด็กหญิง ปัญชิตา ยางเครือ วาปีปทุม
45158 นางสาว นิธิพร ชัยล้ินฟ้า วาปีปทุม
45108 นางสาว ดวงใจ ปัดทุม วาปีปทุม
45284 นางสาว วิภาดา เหลาสนิท วาปีปทุม
45043 นางสาว จันทิมา หร่ายพิมาย วาปีปทุม
45107 นางสาว ดลพร จันโทสุทธ์ิ วาปีปทุม
45039 นาย จักรรินทร์ ปะลาด วาปีปทุม
45311 นางสาว สิรินยาพร โยอาศรี วาปีปทุม
45169 นางสาว ปรวี มะลาศูณย์ วาปีปทุม
42085 นางสาว ศศิวิมล สิงหาราโท นาดูนประชาสรรพ์
45246 เด็กชาย มัชพล ชะช า วาปีปทุม
45110 นางสาว ดาววิกา ศรีกระทุ่ม วาปีปทุม
45372 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ ชัยเฉลิม วาปีปทุม
45288 นางสาว ศศิกานต์ สุคันธาพฤกษ์ วาปีปทุม
45375 นาย เจษฎาภรณ์ สอนจันทร์ วาปีปทุม
45014 นางสาว กฤษณา น้อยศรี วาปีปทุม
45040 นาย จักรินทร์ ประกิระโส วาปีปทุม
45093 นางสาว ณัฐณิชา จันทอุตสา วาปีปทุม
42075 นางสาว ลลิตา ก าจร บ้านสนาม
41008 นางสาว นวรัตน์ งามแสง วาปีปทุม
41003 นางสาว จุฑามณี ค าด า วาปีปทุม
41018 นาย ภัทรพันธ์ เพ่ิงจันดา วาปีปทุม
42028 นาย ธนา ป้องขวาเลา บ้านนาเลา
42083 นางสาว วาสนา จัตตุจันทร์ ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
45190 นางสาว ปาริฉัตร ชุบสุวรรณ วาปีปทุม
45068 เด็กชาย ชนิตนันทน์ บุตคาม วาปีปทุม
45387 เด็กชาย เสกสันต์ สุขสนิท วาปีปทุม
45010 นางสาว กรวี สุรินทรา วาปีปทุม
45053 นางสาว จิราพร อ่อนม่ิง วาปีปทุม
45179 นางสาว ปริยา บัวรัตน์ วาปีปทุม
45085 นางสาว ช่อผกามาศ รุ่งเรือง วาปีปทุม
45071 นางสาว ชลชนก ปุจฉาธรรม วาปีปทุม
45097 เด็กหญิง ณัฐธิดา ชนะชัย วาปีปทุม
45391 นาย โยนาธาน เลออนโคลส วาปีปทุม
45299 นาย สกลพัฒน์ ศรีสุข วาปีปทุม
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45090 เด็กชาย ณรงค์กร มูลอุดม วาปีปทุม
45211 นางสาว พัชชา อ านวยโชติสกุล วาปีปทุม
45035 เด็กหญิง ขวัญนภา คุณโน วาปีปทุม
45112 นางสาว ตะวันฉาย สกุลจร วาปีปทุม
45290 นางสาว ศศิธร สมีแจ้ง วาปีปทุม
45308 นาย สิทธิชัย อุปมัย วาปีปทุม
45102 นางสาว ณัฐวดี แคนสี วาปีปทุม
45287 นาย ศตวรรษ พลพิทักษ์ วาปีปทุม
45225 นางสาว ภัคจิรา จันทิชัย วาปีปทุม
45314 เด็กหญิง สุชานันท์ สุวรรณพันธ์ วาปีปทุม
45135 นาย ธนเดช วาตรีบุญเรือง วาปีปทุม
42042 นาย ปรมี งามสะพร่ัง ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
41017 นางสาว พัชราภา บุญศรี วาปีปทุม
42081 นางสาว วรัญญา ปะนามะเท นาดูนประชาสรรพ์
41004 นางสาว ชลธิชา ทัดไทย วาปีปทุม
45362 นางสาว อาทิติยา สุปะโค วาปีปทุม
45137 นาย ธัชชัย ปัจจัยโคถา วาปีปทุม
45293 นางสาว ศศินิภา แจ่มใส วาปีปทุม
45105 นางสาว ณัฐสุดา เคนดี วาปีปทุม
45302 เด็กชาย สรวิชญ์ ใจดี วาปีปทุม
45034 นางสาว ขวัญชนก ชมภูนุช วาปีปทุม
45224 นาย ภทรธร ปาสารักษ์ วาปีปทุม
45208 นางสาว พรสุดา บุบผา วาปีปทุม
45301 นางสาว สมฤทัย อภัยศรี วาปีปทุม
45083 เด็กหญิง ชุติมา ค ามี วาปีปทุม
45033 นางสาว ขนิษฐา ราตรีนู วาปีปทุม
45171 เด็กหญิง ประกายเพชร พลยุง วาปีปทุม
42054 นางสาว พรชิตา พรมมา บ้านสนาม
42031 นางสาว ธัญญรัตน์ ยอดสะเทิน ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
42070 นาย ภูวเดช เล็กอรินทร์ ชุมชนนาสีนวล
42035 นางสาว นันทชพร โทสันเทียะ บ้านเหล่าจ่ันนาภู
45254 นางสาว รัชฎาภรณ์ พิมชาด วาปีปทุม
45191 นางสาว ปาริศรากุล บุบผาลา วาปีปทุม
45253 นางสาว รังสินี ราชพันแสน วาปีปทุม
45200 นางสาว พชรภร กองเพ็ง วาปีปทุม
45044 นาย จาตุรพงศ์ อันทะวงษ์ วาปีปทุม
45364 นางสาว อาภัสรา สังครีต วาปีปทุม
45360 เด็กชาย อัษฎาวุธ มาดาโต วาปีปทุม
45317 เด็กหญิง สุดารัตน์ รมเพ็ง วาปีปทุม
45374 นางสาว เจนจิรา จันโทสุทธ์ิ วาปีปทุม
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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


