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45125 นาย ธนดล สืบศรี วาปีปทุม
45091 นาย ณัฐกร บุญสิทธ์ิ วาปีปทุม
45210 นาย พลากร มีวิธี วาปีปทุม
45005 นางสาว กนกอร มาตรสอน วาปีปทุม
42073 นางสาว รัฐนันท์ วังสะพันธ์ มัธยมดงยาง
42066 นาย ภานุวัฒน์ สาโสก โรวเรียนบ้านนาดี
42040 นางสาว บุษกร เสียงอ่อน เสือโก้กวิทยาสรรค์
42095 นาย อภิวัฒน์  แพงกัญญา บ้านหนองไฮ
42017 นางสาว ชลิตา เสตะสิทธ์ิ หัวเรือพิทยาคม
45216 เด็กหญิง พัสสรีพร ประกายสี วาปีปทุม
45124 นาย ทิวากร อุทัยแพน วาปีปทุม
45123 เด็กชาย ทิวธวัช จันทะศร วาปีปทุม
45149 นางสาว นริศรา ชินเพ็ง วาปีปทุม
45001 เด็กชาย กชกิจจพัฒน์ พัตภักด์ิ วาปีปทุม
45008 เด็กชาย กรดนัย จันทศร วาปีปทุม
45324 เด็กหญิง สุภาภร สอนนา วาปีปทุม
45305 นาย สหชาติ บุญรักษ์ วาปีปทุม
45100 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ผาค า วาปีปทุม
45252 นาย ระพีภัทร บุตรมะ วาปีปทุม
42100 นางสาว อริศรา วงศิลา บ้านต าแย(ประชานุเคราะห์)
41012 นาย ปรเมษฐ์ เดชโคตร วาปีปทุม
42097 นางสาว อมิตา ลีนาค บ้านไม้ล่าว (คุรุราษฎร์พัฒนา)
42072 นาย รัฐธพล สากุลา บ้านนาเลา
42079 นางสาว วรรณภา ฝ่ังไธสง ชุมชนนาสีนวล
42016 นางสาว ชลธิชา กุลธินี ชุมชนนาสีนวล
42091 นางสาว สุริยา ปินะสา บ้านโนน
42006 นางสาว กัลยรัตน์ ดวงมาลา พยัคฆภูมิวิทยาคาร
45336 นางสาว อธุรดา มาฤทธ์ิ วาปีปทุม
45174 เด็กหญิง ประภาพรรณ ชัยบุรี วาปีปทุม
45126 นาย ธนธัช ปินะถา วาปีปทุม
45164 นางสาว บุษยมาศ นนทะดี วาปีปทุม
45326 นางสาว สุมารินทร์ สมสวัสด์ิ วาปีปทุม
45392 เด็กหญิง โยษิตา พันธา วาปีปทุม
45213 นางสาว พัชราพร ถมปัด วาปีปทุม
45192 นาย ปารเมศ ปาสานะตา วาปีปทุม
45074 นางสาว ชลลดา ประกิระสา วาปีปทุม
45045 นางสาว จิณณรัตน์ พัฒอ าพันธ์ วาปีปทุม
45109 นางสาว ดาวฤทัย สุภาดี วาปีปทุม
45266 นางสาว วรัชประภา จันทร์พินิจ วาปีปทุม
45106 นางสาว ณัฐสุดา ปัดไชยโย วาปีปทุม
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45366 นางสาว อินทิรา เทพวงค์ วาปีปทุม
45161 เด็กหญิง น ้าค้าง เล็กอรินทร์ วาปีปทุม
45320 นางสาว สุพัตรา โพธ์ินอก วาปีปทุม
45229 นางสาว ภัทราวดี กมลวราพิทักษ์ วาปีปทุม
45365 นางสาว อารีรัตน์ ศิริเล้ียง วาปีปทุม
45346 นางสาว อรณี สุนทวงค์ วาปีปทุม
45193 นาย ปิติภูมินทร์ วงษา วาปีปทุม
45160 เด็กชาย นเรศ น้อยศรี วาปีปทุม
45099 นางสาว ณัฐนันท์ ค าสอนพันธ์ วาปีปทุม
45082 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ทองมี วาปีปทุม
45291 นางสาว ศศิธร ชัยธานี วาปีปทุม
45309 นาย สิรวิชญ์ ปะวะโข วาปีปทุม
45237 นาย ภูมเรศ ปักกัง วาปีปทุม
45019 เด็กหญิง กัญญานิษฐ์ เพชรอาวุธ วาปีปทุม
45338 นางสาว อภิญญา ภูแก้ว วาปีปทุม
45013 นาย กฤษณะ บุตรกาศ วาปีปทุม
45198 นาย พงศกร ชินชาด วาปีปทุม
42022 นางสาว ดวงพร ดิษฐ์เจริญ บ้านโพธ์ิชัย
42078 นางสาว วรนันท์ โพธ์ิชัยเลิศ บ้านโพธ์ิชัย
42082 นางสาว วัชราภรณ์ ชุมดี บ้านโพธ์ิชัย
42004 นางสาว กัญญารัตน์ ปาสานัง มัธยมดงยาง
42092 นางสาว สุวิษา วรเชษฐ ประชาพัฒนา
45036 นางสาว ขวัญฤดี จันทับ วาปีปทุม
45080 นาย ชาคริต กางโสภา วาปีปทุม
45280 เด็กชาย วิชญะ ปะกิสังข์ วาปีปทุม
45094 นางสาว ณัฐธญา ปะบัวบาน วาปีปทุม
45140 นางสาว ธิติสุดา หลาบสีดา วาปีปทุม
45202 นางสาว พรธิชา โยธมาตร วาปีปทุม
45092 นางสาว ณัฐชา ปะบัวบาน วาปีปทุม
45236 นาย ภูมิพิทักษ์ ส่อนราช วาปีปทุม
45027 นาย กิตติพงษ์ โยวะ วาปีปทุม
45250 นางสาว ยุพารัตน์ เปล่ียนรัมย์ วาปีปทุม
45076 นางสาว ชัชชญาภา ปัจจัย วาปีปทุม
45349 เด็กหญิง อรอนงค์ พินทะปะกัง วาปีปทุม
45143 นาย ธีรภัทร ดงปะขา วาปีปทุม
45281 นางสาว วิชญาดา จ้อยนุแสง วาปีปทุม
45249 นางสาว มิลดา บัวรัตน์ วาปีปทุม
45163 นางสาว บุษมาศ วันบัวแดง วาปีปทุม
45011 นางสาว กฤติญา วัลภา วาปีปทุม
45081 นางสาว ชาลิสา ค าจันดี วาปีปทุม
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45184 นางสาว ปวีณ์ธิดา ซุ่นขวาน วาปีปทุม
45353 นางสาว อลิสา พันชาด วาปีปทุม
45348 นาย อรรถวิทย์ นาราษฎร์ วาปีปทุม
45264 นางสาว วรรณพา ปะวิสุทธ์ิ วาปีปทุม
45352 นางสาว อริสรา รังมาตย์ วาปีปทุม
45177 นางสาว ปรารถนา ผลาผล วาปีปทุม
45278 เด็กชาย วัชรากร ดงขันตี วาปีปทุม
41027 นางสาว เบญจพร วงศักด์ิ วาปีปทุม
41005 นางสาว ชัญญานุช   ปะวันเต วาปีปทุม
42049 นางสาว ปิยมาลย์ สมาลีย์ นาข่าวิทยาคม
42067 นาย ภานุวัฒน์ บุญชาญ ชุมชนบ้านหนองทุ่ม
42101 นางสาว อัจฉริญทร ปัททุม เสือโก้กวิทยาสรรค์
42034 นาย ธีรภาพ ศิริเล้ียง บ้านนาดี
45078 นาย ชัชพล เดชศิริ วาปีปทุม
45075 นาย ชวิศ แก้วสังข์ วาปีปทุม
45230 เด็กชาย ภาณุพงศ์ แสงโทโพ วาปีปทุม
45275 นางสาว วลาลี ประวรรณภา วาปีปทุม
45018 เด็กหญิง กัญจน์ชญา คลังดงเค็ง วาปีปทุม
45120 นางสาว ทิตยา วงศ์ปุ๋ย วาปีปทุม
45256 นางสาว รัตนภรณ์ มูลต้น วาปีปทุม
42057 นางสาว พัชรา เพ่งพิศ ประชาพัฒนา
42005 นางสาว กัญญารัตน์  สัตะโส โพธ์ิชัย
41001 นางสาว กาญจนาพร ท่อนแก้ว วาปีปทุม
42063 นาย พีรพัฒน์  น้อยศรี บ้านนาเลา
42038 นางสาว นิภารัตน์  ปาปะไพ บ้านนาเลา
42043 นาย ปรเมษวร์ บัวบุญ ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
42002 นางสาว กมลลักษณ์ ภูสิงหา นาข่าวิทยาคม
42060 เด็กชาย พิชิต ศิริพัลลภ นาเชือกพิทยาสรรค์
45345 นาย อมรเทพ ซองเหล็กนอก วาปีปทุม
45060 นางสาว ฉัตรพร สีแวงเขตร์ วาปีปทุม
45277 นาย วสุกฤต ประจุดทะศรี วาปีปทุม
45204 นางสาว พรพิมล ปัดทุม วาปีปทุม
45061 เด็กชาย ชญานนท์ แนวก าพล วาปีปทุม
42107 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ภูสังข์ โคกสีทองหลาง
42025 นาย ธนพงษ์ ม่วงแก้ว บ้านนาเลา
42003 นางสาว กมลลักษณ์ โคตรบรรเทา นาข่าวิทยาคม
42069 นาย ภูวดล ผลผาด บ้านโพธ์ิสองห้อง
45089 นาย ณภัทร ปสาทรัตน์ วาปีปทุม
45088 นาย ฐิติพงศ์ ปองไป วาปีปทุม
45055 เด็กชาย จิรายุวัฒน์ กางโหลน 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




