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45009 นางสาว กรรณิการ์ โพธ์ิไทร วาปีปทุม
45339 นางสาว อภิวรรณ โยอาศรี วาปีปทุม
45030 นางสาว กุลปรียา สีวันดี วาปีปทุม
45038 นาย จักรพงษ์ โยวะ วาปีปทุม
42029 นาย ธนาดล แสนสิลา บ้านสนาม
42077 นางสาว วนิดา โพธ์ิไพร บ้านโพธ์ิชัย
42012 นาย จิรายุส ไชยวงษา เสือโก้กวิทยาสรรค์
42064 เด็กหญิง พุดน ้าบุศย์ วัฒนวริทธ์ิธร พระกุมารศึกษา
42053 นาย พงศธร สาโสภา บ้านหนองไฮ
42027 นาย ธนัท จันทศิลป์ นาดูนประชาสรรพ์
42099 นางสาว อรทัย ค ามี โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม
42088 นางสาว สุธาศินี พรมมาแข้ ชุมชนนาสีนวล
42039 นาย นิสิต ปิดตานัง มัธยมยางสีสุราช
45283 เด็กชาย วิทวัฒน์ ปะมา วาปีปทุม
45147 นางสาว นภัสสร ทับสุวรรณ วาปีปทุม
45333 นางสาว อติกานต์ พัตรพักตร์ วาปีปทุม
45332 นางสาว อณัฐชา ชาวบ้านใน วาปีปทุม
45323 นางสาว สุภัชชา ถาวรรัมย์ วาปีปทุม
45113 เด็กชาย ต่อตระกูล ชินชาด วาปีปทุม
45144 เด็กหญิง นพรัตน์ ธรรมานุภาพ วาปีปทุม
45046 นางสาว จินดามณี ศรีโสภา วาปีปทุม
45153 นางสาว นันทการณ์ มุ่งแฝงกลาง วาปีปทุม
45267 นางสาว วรัญญา ปทุมานนท์ วาปีปทุม
45368 นางสาว อิสริยาภรณ์ ป้องแดง วาปีปทุม
45165 นางสาว ปฏิญญา คณะศรี วาปีปทุม
45020 นางสาว กัญญาพร พันชมภู วาปีปทุม
45343 นาย อภิสิทธ์ิ พืชสิงห์ วาปีปทุม
45239 นาย ภูวดล ชูไทย วาปีปทุม
45331 นางสาว หฤทัย อุดมเมฆ วาปีปทุม
45342 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ อัปมะโต วาปีปทุม
42019 นางสาว ชไมพร ปะละโต บ้านโคกสีทองหลาง
41006 นางสาว ชาลิสา ปะมังคะสัง วาปีปทุม
42013 นางสาว จุฑามาศ  สุโพธ์ิชัย นาข่าวิทยาคม
42058 นางสาว พัชรินทร์ มูลภาที ประชาพัฒนา
42093 นางสาว หทัยทิพย์ บัวศร ประชาพัฒนา
42062 นางสาว พิมผกา ขวัญกิจสิริกุล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
41021 นางสาว ศิรินพร สิงธิมาตย์ วาปีปทุม
41020 นาย ศิรินทร์ ศรีณรงค์ วาปีปทุม
45248 นางสาว มาริษา มังคลัง วาปีปทุม
45132 เด็กชาย ธนวัฒน์ ปาระจูม วาปีปทุม
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45340 เด็กชาย อภิวิชญ์ ภูญาดาว วาปีปทุม
45233 นาย ภูตะวัน ประวันเณย์ วาปีปทุม
42074 นางสาว รัตนากร จันสนิท บ้านสนาม
41022 เด็กชาย สมชาย โดเคน วาปีปทุม
42009 นาย จักรพงศ์  ปาสาน า บ้านนาเลา
42033 นาย ธีรภัทร ประเสริฐแก้ว นาข่าวิทยาคม
45369 นาย เกรียงสิทธ์ิ วันจงค า วาปีปทุม
45359 นาย อัษฎาวุธ บุญเล้ียง วาปีปทุม
45238 นาย ภูริภัทร พิมขวัญ วาปีปทุม
45304 นาย สรายุทธ บุญใหม่ วาปีปทุม
45154 นางสาว นันท์ธิดา ปาสาจะ วาปีปทุม
45380 นางสาว เบญธิทรา ศิริเลิศ วาปีปทุม
45188 นางสาว ปานตะวัน มัชปาโต วาปีปทุม
45142 นาย ธีรพัทร ปะวันเตา วาปีปทุม
45242 นางสาว มณฑาทิพย์ มาฤทธ์ิ วาปีปทุม
45258 เด็กหญิง ลลิลสิริ ปิดสายะตัง วาปีปทุม
45341 นางสาว อภิสมัย บุตรศรีภูมิ วาปีปทุม
42106 นางสาว เสาวภา ชัยล้ินฟ้า บ้านโพธ์ิชัย
42103 นางสาว เบญจวรรณ  ปะนันโต บ้านโคกสีทองหลาง
42020 นาย ญาณวัฒน์ ทับภูมี ล้ินฟ้าวิทยาคาร
41023 นาย สิโรฒม์ ปะกิคะเน ว่าปีปทุม
41024 นางสาว สุชาดา จันทะรักษ์ วาปีปทุม
42045 นางสาว ปาริฉัตร ปักการะนัง มัธยมดงยาง
42102 นางสาว เกตน์สิรี บุพตา บางระก าวิทยศึกษา
42044 นาย ปัญญาวุฒิ อุดค าเท่ียง ชุมชนบ้านหนองทุ่ม
41010 นางสาว นิลุบล อัคราช วาปีปทุม
45231 นางสาว ภาวิตา ปักกะมานัง วาปีปทุม
45219 เด็กหญิง พิมพ์พิไล สมวงษ์ วาปีปทุม
45292 นางสาว ศศิธร ดอนละภา วาปีปทุม
45378 นาย เฉลิมชัย ปาสาบุตร วาปีปทุม
45136 นาย ธนโชค บุญละคร วาปีปทุม
45181 นาย ปรีชาพล ปะเภโส วาปีปทุม
45183 นางสาว ปวีณา คงสัตย์ วาปีปทุม
45381 นางสาว เบ็ญทิวา มะปะเม วาปีปทุม
42094 นาย อนุสิทธ์ิ เปาทัน บ้านหนองแสน
41025 นางสาว อารยา วิเศษศรี วาปีปทุม
42026 นาย ธนวัฒน์ ศรีโยธา บ้านนาเลา
42065 นางสาว ภัณฑิรา ปะทิเก นาเชือกประชาสรรค์
42041 นางสาว ปภัสรร เอ่ืยมสอาด สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
45054 เด็กชาย จิรายุทธ กางโหลน วาปีปทุม

บัญชีรำยช่ือรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกศึกษำปีท่ี  4 
ประเภทห้องเรียนท่ัวไป    ประจ ำปีกำรศึษำ  2563

รำยช่ือนักเรียน  กลุ่มท่ี 12
รำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียนวันท่ี  15  มิถุนำยน  2563  เวลำ 13.00 - 15.30 น  ห้อง 514



เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ
45157 นาย นิติรัฐ ชุมมุง วาปีปทุม
45269 นางสาว วราภรณ์ อินธิพัน วาปีปทุม
45151 เด็กชาย นวพล สิงห์ค า วาปีปทุม
45087 นางสาว ฐิตาภรณ์ บุญสิทธ์ิ วาปีปทุม
45259 เด็กชาย ลิขิต โสภักดี วาปีปทุม
45227 นาย ภัทรพร นุพัฒน์ วาปีปทุม
42090 นางสาว สุภาพร   ศรีปัดถา บ้านนาเลา
45240 นางสาว ภูษิตา สีหาบุดโต วาปีปทุม
45382 นางสาว เปรมกมล ปาปะขา วาปีปทุม
45205 นางสาว พรพิมล ธรรมษา วาปีปทุม
45316 นางสาว สุดธิดา ปักกะสาตัง วาปีปทุม
45172 นางสาว ประดับเดือน ทาหาร วาปีปทุม
45327 นางสาว สุวิตรา สีชนะ วาปีปทุม
45313 เด็กหญิง สุชานันท์ ชัยปราบ วาปีปทุม
45265 เด็กชาย วรวุธ มาลัยวงศ์ วาปีปทุม
42014 นางสาว ฉวีวรรณ วงไว มัธยมดงยาง
41009 นางสาว นันทพร มัจจุราช วาปีปทุม
42104 นางสาว เยาวเรศ ประชา พัฒนา
45166 นางสาว ปทิตตา แสนสิน วาปีปทุม
41011 นาย ปรเมศร์ ป้อมปาปัง วาปีปทุม
45196 นางสาว ปิยะพร สมภูมิ วาปีปทุม
45306 นาย สหรัฐ ศรีวัชรกุล วาปีปทุม
42096 นางสาว อมราวดี ปัดถามา มัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
42015 นางสาว ชฎาพร พันชมภู บ้านเหล่าจันนาภู
45351 นางสาว อริศลา มะหะรัมย์ วาปีปทุม
41014 นางสาว ปวริศา ลือไธสง วาปีปทุม
41007 นาย นครินทร์ ปะนัดโส วาปีปทุม
45357 เด็กหญิง อัจฉรา ปองไป วาปีปทุม
42068 นาย ภูมิพัฒน์  ประสานตรี บ้านนาเลา
42089 นางสาว สุพัตรา สังทองห้าว บ้านหนองไฮ
45262 เด็กชาย วชิรากร ปะกินังเต 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




