
1 เด็กชาย จักรภพ สุนทรรส บา้นละหานทรายเกา่
2 เด็กชาย จิรภทัร ตรากลาง บา้นตาอี
3 เด็กชาย ทฤษฎี ค าโพนทัน บา้นหนิลาด
4 เด็กชาย ธนดล บตุรสอน บา้นหนองตะเคียน
5 เด็กชาย ธนพันธ์ ไชยพินจิ บา้นละหานทรายเกา่
6 เด็กชาย ธรรมรัตน์ เส็งประโคน บา้นยาง
7 เด็กชาย ธีรโชติ บญุด้วง นคิมสร้างตนเอง 1
8 เด็กชาย นนัทิพัฒน์ เทียนทอง อนบุาลบา้นกรวด
9 เด็กชาย พงศกร บตุรท้าว อนบุาลบา้นกรวด
10 เด็กชาย ภตูะวัน มอมงุคุณ อนบุาลบา้นกรวด
11 เด็กชาย วรกาญจน์ หนิลาด บา้นหนองคันนา
12 เด็กชาย วัชรพล จิตรวงศา วัดสมยัสุวรรณ
13 เด็กชาย วีระยุทธ ธงแพรศรี บา้นหนิลาด
14 เด็กชาย ศิริพล ด้วงศิริ บา้นตัวอย่าง
15 เด็กชาย สุทธีกานต์ รุ่งรัตน์ อนบุาลบา้นกรวด
16 เด็กชาย อนนัดา  พาระแพน บา้นเขาดินใต้
17 เด็กชาย อรรฆพร พงษพ์ันธ์ นคิมสร้างตนเอง 1
18 เด็กหญิง กญัญารัตน์ สกลุเดียว บา้นโคกกะชาย
19 เด็กหญิง กาญจนก์วิน มณีพันธ์ บา้นสายโท 1
20 เด็กหญิง กลุณัฐฐา กยุรัมย์ นคิมสร้างตนเอง 1
21 เด็กหญิง จิรนนัท์ วิเศษสมบติั บา้นละหานทรายเกา่
22 เด็กหญิง จิรภทัร หดัเจริญ นคิมสร้างตนเอง 1
23 เด็กหญิง ชนกสุดา ทองอารีย์ บา้นหนองตะเคียน
24 เด็กหญิง ณัฐฐิณีย์ โพธิ์แกว้ บา้นหนองตะเคียน
25 เด็กหญิง ธนชัพร กลมประโคน บา้นเขาดินใต้
26 เด็กหญิง ธีรนชุ วงค์ประสิทธิ์ อนบุาลบา้นกรวด
27 เด็กหญิง ธีรนชุ เสริมธรรม อนบุาลบา้นกรวด
28 เด็กหญิง นริมล ดิบประโคน บา้นโคกระเหย
29 เด็กหญิง นรีา สายสิทธิ์ บา้นชุมแสง
30 เด็กหญิง ปฐมพร ผินสู่ บา้นหนองตะโก
31 เด็กหญิง ปริยาภทัร จ้ าหนองโพธิ์ อนบุาลบา้นกรวด
32 เด็กหญิง พิมพ์พิศา เพ่งใหต้รง บา้นสายโท 1
33 เด็กหญิง มธุรดา พิมพ์พันธ์ บา้นสายโท 1
34 เด็กหญิง เมธาวี นาคแสง บา้นถนนโคกใหญ่
35 เด็กหญิง รัตติมา ทองวิจิตต์ อนบุาลบา้นกรวด
36 เด็กหญิง สุดารัตน์ พิมซันน์ บา้นเขาคอก
37 เด็กหญิง สุพาภรณ์ ฉิมงาม นคิมสร้างตนเอง 1
38 เด็กหญิง สุพิชญา เกยรัมย์ บา้นเขาคอก
39 เด็กหญิง สุภตัรา ออนเอีย่ม บา้นเขาดินใต้
40 เด็กหญิง สุวรรณนี ประทุม หนองไมง้าม 1
41 เด็กหญิง อภชิญา เดชวารี บา้นหนิลาด
42 เด็กหญิง อญัญาณี มว่งประโคน อนบุาลบา้นกรวด

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1/1  ครูทีป่รึกษา  นางสาววัชราภา  เจริญศิริมณี  และ  นางสาวอังคณา  เตอืประโคน

ลปจต.ล าดับ โรงเรยีนเดิมนามสกุลชื่อ
ค าหน้า

ชื่อ



1 เด็กชาย กฤติพงษ์ วกิุล จรูญ เดช อนุบาล ศรทพิย์
2 เด็กชาย ธรีภทัร์ ค ายาง บา้นละหานทรายเก่า
3 เด็กชาย บรรณพล สายเสมา อนุบาลบา้นกรวด
4 เด็กชาย ภรีภทัร กวางซี บา้นหนองคันนา
5 เด็กชาย ราชันย์ ช านาญฤทธิ์ บา้นหนองคันนา
6 เด็กชาย วรโชติ โพธิช์ัยโย นิคมสร้างตนเอง 1
7 เด็กชาย วรภทัร ทรัพย์คณารักษ์ อนุบาลบา้นกรวด
8 เด็กชาย ศรัญ ปดุประโคน บา้นตัวอย่าง
9 เด็กชาย สังขกร เร่งเหมิ อนุบาลบา้นกรวด
10 เด็กชาย สุธาศิน ตัวประโคน อนุบาลบา้นกรวด
11 เด็กชาย อนุศาสน์ สะอาดประโคน อนุบาลบา้นกรวด
12 เด็กชาย อัจฉริยชัย ทาหนองเภา บา้นละหานทรายเก่า
13 เด็กชาย อาทติิชัย แมนประโคน บา้นหนองคันนา
14 เด็กหญิง กชพร จันทร์เรือง นิคมสร้างตนเอง 1
15 เด็กหญิง จิรภทัร วศิธตานนท์ บา้นเขาดินใต้
16 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ทรงประโคน อนุบาลบา้นกรวด
17 เด็กหญิง นภวรรณ นาคะโนทด นิคมสร้างตนเอง 1
18 เด็กหญิง บณัฑิตา นารี นิคมสร้างตนเอง 1
19 เด็กหญิง ปยิะรัตน์ ลีหล้าน้อย อนุบาลบา้นกรวด
20 เด็กหญิง พรสวรรค์ ไม้หอม บา้นละหอกตะแบง
21 เด็กหญิง ภทัรวรินดา ฤทธผิล นิคมสร้างตนเอง 9
22 เด็กหญิง มลฑาทพิย์ ศรีงาน อนุบาลบา้นกรวด
23 เด็กหญิง ศศิภา ทา่ประโคน อนุบาลบา้นกรวด
24 เด็กหญิง ศศิวมิล ช ารัมย์ นิคมสร้างตนเอง 1
25 เด็กหญิง โสภดิา แฮะประโคน บา้นละหอกตะแบง
26 เด็กหญิง หทยัทพิย์ ปก๎สาตัง บา้นหนองตะเคียน

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1/2  ครูทีป่รึกษา นางอรวรรณ ลัคษร และ นางสาวมณฑิรา โชตวิรรณ

ชื่อ นามสกุล โรงเรยีนเดิมล าดับ ลปจต.
ค าหน้า

ชื่อ



รายชื่อนักเรียนชั้น  ม.1/3  ครูทีป่รึกษา นางจันทร์เพ็ญ อุ่นทะเล , นางกานตส์ินี  ศรีวิไล , นางสาวประภาศิริ มทักิจ

1 เด็กชาย คณิศร บญุสุข อนบุาลบา้นกรวด
2 เด็กชาย ชนตัชัย ดีล้อม อนบุาล ศรทิพย์
3 เด็กชาย ณัฐวัฒิ วงษว์ิลา อนบุาลบา้นกรวด
4 เด็กชาย ทรงกฤต เพิ่มประโคน บา้นยาง
5 เด็กชาย ธีรภทัร เลียวประโคน บา้นเขาดินใต้
6 เด็กชาย พิทูร แผนประโคน บา้นหนองตะโก
7 เด็กชาย วัชรพงศ์ ภกัดีเจริญ อนบุาลบา้นกรวด
8 เด็กชาย ไวทิน ปานเพชร อนบุาลบา้นกรวด
9 เด็กหญิง กมลรัตน์ จาบประโคน บา้นยาง
10 เด็กหญิง กรแกว้ บญุซ้อน นคิมสร้างตนเอง 1
11 เด็กหญิง กฤตยา ดงงาม บา้นละหอกตะแบง
12 เด็กหญิง ขวัญฤทัย  มะหาวัน นคิมสร้างตนเอง 5
13 เด็กหญิง ชาลิสา จักรสาน อนบุาลบา้นกรวด
14 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ นมินิรัมย์ บา้นหนิลาด
15 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา เซ่ียงว่อง นคิมสร้างตนเอง 1
16 เด็กหญิง ณัฐติยา แกว้กล้า บา้นละหอกตะแบง
17 เด็กหญิง ณัฐวดี วิงประโคน อนบุาลบา้นกรวด
18 เด็กหญิง ณัฐวรา อาษาพนม บา้นสายโท 1
19 เด็กหญิง ทิพย์ติยาพร สิมวิเศษ บา้นละหานทรายเกา่
20 เด็กหญิง ธนาภา ยืนกระมล อนบุาลบา้นกรวด
21 เด็กหญิง ธัญสินี เคล้าจันทร์ นคิมสร้างตนเอง 5
22 เด็กหญิง ธาริกา ศรีนวล บา้นหนิลาด
23 เด็กหญิง นริศรา สุขมี บา้นโคกเบง
24 เด็กหญิง นาริศา จาบประโคน บา้นหนองตะเคียน
25 เด็กหญิง ปฎภิา ประภาวิชา นคิมสร้างตนเอง 1
26 เด็กหญิง ประวีณา กิง่พรมภู บา้นโคกระเหย
27 เด็กหญิง พรฐิตา ศรีบญุ นคิมสร้างตนเอง 1
28 เด็กหญิง พิมลวรรณ ทองประโคน อนบุาลบา้นกรวด
29 เด็กหญิง รุ่งทิวา หนิเทา บา้นเขาดินใต้
30 เด็กหญิง วรรณกานต์ พิประโคน บา้นเขาดินใต้
31 เด็กหญิง วาสิฏฐี พิมพ์ผา อนบุาลบา้นกรวด
32 เด็กหญิง วีรญา วนมา อนบุาลบา้นกรวด
33 เด็กหญิง ศิริกานดา คงสมปราชญ์ สฤษดิเดช
34 เด็กหญิง ศุภชัญา เฌอรัมย์ นคิมสร้างตนเอง 1
35 เด็กหญิง ศุวิสา สกลุเมตตาธรรม วัดปา่ไผ่
36 เด็กหญิง สริตา ดิบประโคน เทศบาลแหลมฉบงั 2
37 เด็กหญิง สุธินนัท์ ทองสาย นคิมสร้างตนเอง 1
38 เด็กหญิง สุมนต์รัตน์ ลักขษร บา้นหนองจูบ
39 เด็กหญิง อทิตยา กองตุ้น นคิมสร้างตนเอง 1
40 เด็กหญิง อรปรียา ผดุงสุข บา้นโคกกะชาย
41 เด็กหญิง อญัชิษฐา พ่อค้า อนบุาลบา้นกรวด
42 เด็กหญิง เอมกิา อนิทะพัฒน์ อนบุาลบา้นกรวด

ล าดับ ลปจต.
ค าหน้า

ชื่อ
ชื่อ นามสกุล โรงเรยีนเดิม



1 เด็กชาย กรวิชญ์ งามประโคน นคิมสร้างตนเอง 1
2 เด็กชาย ชนาธิป มุง่หมาย อนบุาลบา้นกรวด
3 เด็กชาย ณัฏฐนนัท์ โพยนอก อนบุาลบา้นกรวด
4 เด็กชาย ณัฐธัญธร สุริยา อนบุาลศรทิพย์
5 เด็กชาย ธีระเดช แสงหมิ บา้นหนิลาด
6 เด็กชาย บวร แสวงนาม วังเล็กวิทยานสุรณ์
7 เด็กชาย พลพรรธน์ ธรรมสาร อนบุาลบา้นกรวด
8 เด็กชาย พัทธดนย์ โกะ๊รัมย์ บา้นหนองตะโก
9 เด็กชาย พิทยุตฆ์ กลมช่วง บา้นหนองตะเคียน
10 เด็กชาย ระพีพันธ์ กฤตเมธีกลุ บา้นเขาดินใต้
11 เด็กชาย ศักด์ิสิทธิ์ เกตุทอง บา้นละหานทรายเกา่
12 เด็กชาย ศิรชัย ราษทีอง นคิมสร้างตนเอง 8
13 เด็กชาย ศุภชัย รังสีแกว้ บา้นโนนศิลา
14 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ฝ่ายเทศ อนบุาลศรทิพย์
15 เด็กชาย สุภนยั ปยิพันธ์ อนบุาลบา้นกรวด
16 เด็กชาย สุรศักด์ิ หยิบเหมาะ บา้นสายตรี 9
17 เด็กชาย อานนท์ สิงหร์อ อนบุาลบา้นกรวด
18 เด็กหญิง กญัญารัตน์ ลัดสันเทียะ นคิมสร้างตนเอง 1
19 เด็กหญิง กญัญารัตน์ ว่องไว บา้นบงึเจริญ
20 เด็กหญิง กลัยา อาษาภกัดี นคิมสร้างตนเอง 3
21 เด็กหญิง จารุวรรณ เต็นภษูา อนบุาลบา้นกรวด
22 เด็กหญิง จีรนนัท์ วิเชียรรัมย์ บา้นหนองตะเคียน
23 เด็กหญิง ชลณิชา ถะเกงิผล นคิมสร้างตนเอง 1
24 เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ ชูแสง บา้นหนิลาด
25 เด็กหญิง ฐิรกานดา โสสุข อนบุาลบา้นกรวด
26 เด็กหญิง ณธิดา เฮงประโคน นคิมสร้างตนเอง 5
27 เด็กหญิง ณัชพร ต้ังธรรมยิง่ยง บา้นท่าเกวียน
28 เด็กหญิง ณัฐญาดา บญุมาเรือง อนบุาลบา้นกรวด 
29 เด็กหญิง ทรงศิริ นาคประโคน อนบุาลบา้นกรวด
30 เด็กหญิง ธาริมนต์ กริดรัมย์ อนบุาลบา้นกรวด
31 เด็กหญิง นนัธิชา จึงพิชาญวณิชย์ อนบุาลบา้นกรวด
32 เด็กหญิง ปท๎มา สามพร้าว อนบุาลบา้นกรวด
33 เด็กหญิง ปาริชาต ยอดอาจ บา้นนายเหรียญ
34 เด็กหญิง พรรณแพรวา ศรหรัิญ บา้นปราสาททอง
35 เด็กหญิง พัชรพรรณ ขวัญดี อนบุาลบา้นกรวด
36 เด็กหญิง แพรพลอย ปานเพชร บา้นหว้ยทรายขาว
37 เด็กหญิง วธัญญา แจ่มใส บา้นนคิมสายโท 8
38 เด็กหญิง วิพรรัตน์ พันศรี บา้นโคกเบง
39 เด็กหญิง สวัสติพรรศ์ ศรีสมยั เทศบาล 1
40 เด็กหญิง สิริกร เพ็งประโคน บา้นหนิลาด
41 เด็กหญิง อรัญญา ยิง่ศรีสุข อนบุาลบา้นกรวด
42 เด็กหญิง อารีรัตน์ พรหมมี บา้นถนนนอ้ย

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1/4  ครูทีป่รึกษา  นางสาวพรพิมล  ครองชื่น  และ  นางสาวชนกานต ์ สมนึกในธรรม

นามสกุล โรงเรยีนเดิมล าดับ ลปจต.
ค าหน้า

ชื่อ
ชื่อ



1 เด็กชาย จิรวัฒน์ ฉริดรัมย์ นคิมสายโท 12 เหนอื
2 เด็กชาย ณกลุกฤติ ภมูกิาศ นคิมสร้างนเอง 1
3 เด็กชาย ณัฐภมูนิทร์ เตะประโคน บา้นสายโท 1
4 เด็กชาย แทนคุณ วงค์ประกายศรี บา้นเขาดินใต้
5 เด็กชาย ธนภมูิ ทานกระโทก อนบุาลบา้นกรวด
6 เด็กชาย ธรเทพ โชรัมย์ นคิมสร้างตนเอง 1
7 เด็กชาย นพนนั ช่างเกวียน อนบุาลบา้นกรวด
8 เด็กชาย พิทยุตม์ วงค์ประสิทธิ์ บา้นโคกระเหย
9 เด็กชาย พีรพล บอ่ชน บา้นบงึเจริญ
10 เด็กชาย พุฒิพงษ์ บรุะวัฒน์ บา้นละหานทรายเกา่
11 เด็กชาย รัฐศาสตร์ จันทนนัท์ บา้นหนองตะเคียน
12 เด็กชาย วีระชัย วุฒิยา อนบุาลบา้นกรวด
13 เด็กชาย ศุภสิน นามรัง อนบุาลบา้นกรวด
14 เด็กชาย โอสธี พันธ์สุวรรณ อนบุาลบา้นกรวด
15 เด็กหญิง กมลลักษณ์ แฟมประโคน บา้นสายโท 1
16 เด็กหญิง กญัชพร งามภกัด์ิ อนบุาลบา้นกรวด
17 เด็กหญิง กญัญารัตน์ จะตุเทน อนบุาลบา้นกรวด
18 เด็กหญิง ขวัญข้าว ปริเตนงั บา้นละหานทรายเกา่
19 เด็กหญิง ขวัญจิรา บญุมา บา้นบงึเจริญ
20 เด็กหญิง จิรัฐติกาล วงค์ใจ นคิมสร้างตนเอง 5
21 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ส าราญกาย บา้นละหานทรายใหม่
22 เด็กหญิง ณัฏฐธิดาทิพย์ อรุณเลิศ บา้นถนนนอ้ย
23 เด็กหญิง ณัฐธิยา อนิทศรี บา้นสายโท4 ใต้
24 เด็กหญิง ธิติกานต์ สังข์ทอง อนบุาลบา้นกรวด
25 เด็กหญิง ประภสัสร ค าพิมลู บา้นถนนนอ้ย
26 เด็กหญิง ประภสัสร เอบประโคน อนบุาลบา้นกรวด
27 เด็กหญิง ปราณปริยา เลียวประโคน อนบุาลบา้นกรวด
28 เด็กหญิง ปาริฉัตร สงนอก นคิมสร้างตนเอง 1
29 เด็กหญิง พัชรวลัย พระภมูี ไทยรัฐวิทยา
30 เด็กหญิง พัชราภรณ์ ไชยกจิ บา้นละหายทรายใหม่
31 เด็กหญิง ภทัรธิดา แกว้ประโคน อนบุาลบา้นกรวด
32 เด็กหญิง ยุภารัตน์ ค าแสง อนบุาลบา้นกรวด
33 เด็กหญิง รัตติกาล ทึมกระโทก นคิมสร้างตนเอง 1
34 เด็กหญิง วิชญาพร สีดาจร นคิมสร้างตนเอง 1
35 เด็กหญิง สิรินยา ศรีพุมมา บา้นเขาดินใต้
36 เด็กหญิง สุวนนัท์ แถวประโคน บา้นโคกระเหย
37 เด็กหญิง โสรยา ดูใหดี้ บา้นโคกกะชาย
38 เด็กหญิง อธิติยา ด ามขีาว อนบุาลบา้นกรวด
39 เด็กหญิง อภสัรา เอกชาตรี นคิมสร้างตนเอง 1
40 เด็กหญิง อรภทัร แสงประโคน บา้นหนองไมง้าม 1
41 เด็กหญิง อริศรา เกฮ์เลอร์ บา้นหนองตะเคียน
42 เด็กหญิง อริสรา บรรลือทรัพย์ อนบุาลบา้นกรวด

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1/5   ครูทีป่รึกษา  นายฐิตวิัฒน์  สมพงษ์  และ นายศิลปกร  ส าราญกาย

โรงเรยีนเดิมล าดับ ลปจต.
ค าหน้า

ชื่อ
ชื่อ นามสกุล



1 เด็กชาย คีตภทัร นติย์มี นคิมสร้างตนเอง 7
2 เด็กชาย จีรภทัร หวังเจริญ อนบุาลบา้นกรวด
3 เด็กชาย ณัฐพงษ์ สมศรี บา้นละหานทรายเกา่
4 เด็กชาย ธีระเดช วะดี บา้นหนองตะโก
5 เด็กชาย นที มหีนองหว้า อนบุาลศรทิพย์
6 เด็กชาย บนัฑิตย์ นาคะโนทด นคิมสร้างตนเอง 1
7 เด็กชาย ปติิภทัร มุง่เขตกลาง บา้นนคิมสายโท 8
8 เด็กชาย พิพัฒพงศ์ ดูยอดรัมย์ อนบุาลบา้นกรวด
9 เด็กชาย พิษณุ ทองใบ นคิมสร้างตนเอง 1
10 เด็กชาย ภควัต ลาหนองแคน นคิมสร้างตนเอง 4
11 เด็กชาย ภาคิน ค้าตะใบ บา้นละหานทรายเกา่
12 เด็กชาย ภตูะวัน ค าจันทราช อนบุาลบา้นกรวด
13 เด็กชาย วุฒิพล มปีรีชา อนบุาลศรทิพย์
14 เด็กชาย ศุภชัย บญุส่ง บา้นหนองตะเคียน
15 เด็กชาย สมศักด์ิ ปรังประโคน บา้นสายตรี 9
16 เด็กชาย สรายุทธ ศิริวงษ์ บา้นเขาดินใต้
17 เด็กชาย สิริวัฒนา สาพารัตน์ นคิมสร้างตนเอง 1
18 เด็กหญิง กมลทิพย์ เมา่ทองหลาง บา้นละหานทรายเกา่
19 เด็กหญิง กญัญารัตน์ จันทร์ประโคน อนบุาลบา้นกรวด
20 เด็กหญิง กณัฐิกา เกรัมย์ กองทัพบกอปุถัมภ์
21 เด็กหญิง ณัฐกมล เพียรสูงเนนิ นคิมสร้างตนเอง 1
22 เด็กหญิง ณัฐฑิชา ค าจันทราช นคิมสร้างตนเอง 1
23 เด็กหญิง นจัสรีน มสีวัสด์ิ นคิมสร้างตนเอง 1
24 เด็กหญิง เบญญาทิพย์ มานะประโคน บา้นถนนนอ้ย
25 เด็กหญิง เบญญาภา บญุประโคน อนบุาลบา้นกรวด
26 เด็กหญิง ปาริชาติ สงนอก นคิมสร้างตนเอง 1
27 เด็กหญิง เปรมฤทัย กนัถัด บา้นสายโท 1
28 เด็กหญิง พรทิวา ศรีเพชร บา้นหนองคันนา
29 เด็กหญิง พันธ์ดาว หารตุ่น บา้นหว้ยปราบ
30 เด็กหญิง พิมพ์ชนก เพชรเอีย่ม นคิมสร้างตนเอง 1
31 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ชาญประโคน บา้นโคกยาง
32 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา แกน่นอก นคิมสร้างตนเอง 1
33 เด็กหญิง รักษน์้ า ธรรมบตุร นคิมสร้างตนเอง 1
34 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ปรีศรี อนบุาลบา้นกรวด
35 เด็กหญิง วชิรยา บญุโพธิ์ อนบุาลบา้นกรวด
36 เด็กหญิง วรรณวิภา พรมนชุ นคิมสร้างตนเอง 1
37 เด็กหญิง วรรณวิสา ไกรเพชร นคิมสร้างตนเอง 1
38 เด็กหญิง ศิริกลัยา ช านาญจิต นคิมสร้างตนเอง 1
39 เด็กหญิง สมหญิง ไหมทอง บา้นยาง
40 เด็กหญิง สาธิกา เจริญวัด บา้นยาง
41 เด็กหญิง สุภนดิา มลูเสนา นคิมสร้างตนเอง 9
42 เด็กหญิง อนิธิรา จินดานลิ บา้นปราสาททอง

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1/6  ครูทีป่รึกษา  นายพรภิรมย์  ปัดทุมฝาง และ นายสุชาต ิ วงศ์ประโคน

นามสกุล โรงเรยีนเดิมล าดับ ลปจต.
ค าหน้า

ชื่อ
ชื่อ



1 เด็กชาย กรวิชญ์ ยิง่มี บา้นหนิลาด
2 เด็กชาย กฤษณพงศ์ พะวุณี อนบุาลบา้นกรวด
3 เด็กชาย กติติศักด์ิ ทองย้อย นคิมสร้างตนเอง 4
4 เด็กชาย คุณาสิน พรมสาร อนบุาลบา้นกรวด
5 เด็กชาย ชยณัฐ ฝ่ายประสิทธิ์ บา้นโคกยาง
6 เด็กชาย ชิษนพุงษ์ คล้ายเงิน นคิมสร้างตนเอง 1
7 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ชัยสีดา บา้นสายโท 4 ใต้
8 เด็กชาย เดชาพล บญุเหล่ีอม เทศบาล 3 
9 เด็กชาย ต้นกล้า เปรียบดีสุด บา้นปราสาททอง
10 เด็กชาย ธนพงษ์ นงค์ประโคน ประโคนชัยวิทยา
11 เด็กชาย ธีรยุทธ์ งามประจบ บา้นเขาดินใต้
12 เด็กชาย ธีระพงศ์ เทียมศักด์ิ อนบุาลบา้นกรวด
13 เด็กชาย นโรดม โจนประโคน อนบุาลบา้นกรวด
14 เด็กชาย นฤดม นจืิรัมย์ บา้นหนองตะโก
15 เด็กชาย นปิณุ ธรรมโส บา้นสายตรี 9
16 เด็กชาย พงษศั์กด์ิ ประเสริฐศรี นคิมสร้างตนเอง 1
17 เด็กชาย พนมพร จุลลาศรี บา้นปราสาททอง
18 เด็กชาย ภานวุัฒน์ ค้ าจุล นคิมสร้างตนเอง 1
19 เด็กชาย ศิววงศ์ โอสถานเุคราะห์ อนบุาลบา้นกรวด
20 เด็กชาย สันติพล พุกจินดา อนบุาลบา้นกรวด
21 เด็กชาย โสภณวิชญ์ กมุรัมย์ บา้นหนองตะโก
22 เด็กชาย อดิศักด์ิ ศรีเทพ บา้นโนนศิลา
23 เด็กชาย อนวุัฒน์ วงค์ประโคน อนบุาลบา้นกรวด
24 เด็กชาย อคัรพนธ์ ทอนโพธิ์แกว้ บา้นหนิลาด
25 เด็กชาย อษัฎายุธ โกรัตน์ อนบุาลบา้นกรวด
26 เด็กชาย เอกธวัช เจริญรัมย์ นคิมสร้างตนเอง 1
27 เด็กหญิง กนกวรรณ ซ่อนกล่ิน อนบุาลบา้นกรวด
28 เด็กหญิง กมลวรรณ ทองประโคน อนบุาลบา้นกรวด
29 เด็กหญิง เกศนรินทร์ เเข็งเเรง นคิมสร้างตนเอง 1
30 เด็กหญิง เจนจิรา สันดี บา้นโคกยาง
31 เด็กหญิง ชาลิณี ใจกล้า นคิมสร้างตนเอง 9
32 เด็กหญิง ชุติมา คิดประโคน อนบุาลบา้นกรวด
33 เด็กหญิง ณัฐชานนัท์ หมายเทียมกลาง บา้นเขาคอก
34 เด็กหญิง นพวรรณ เวียงกมล อนบุาลบา้นกรวด
35 เด็กหญิง นนัทิชา ส่ิงต้ือ บา้นหนองตะโก
36 เด็กหญิง ปริวาส กมลช่วง อนบุาลบา้นกรวด
37 เด็กหญิง รวิสรา นาควงค์ บา้นเขาคอก
38 เด็กหญิง สรัลชนา ตวนประโคน อนบุาลบา้นกรวด
39 เด็กหญิง สรัลนชุ ตวนประโคน อนบุาลบา้นกรวด
40 เด็กหญิง สิรินทรา จันทร์ทร อนบุาลบา้นกรวด
41 เด็กหญิง อนิทิรา เตียบประโคน บา้นถนนนอ้ย
42 เด็กหญิง อรุชา แฟ้นประโคน บา้นหนองตะโก

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1/7   ครูทีป่รึกษา  นางสาวสุพัชราภรณ์  ศรีสงคราม และ นางยุพิน  จักรสาน

ล าดับ ลปจต.
ค าหน้า

ชื่อ
ชื่อ นามสกุล โรงเรยีนเดิม



1 เด็กชาย กวิน วิดประโคน บา้นตาอี
2 เด็กชาย กติติศักด์ิ  เรียงสันเทียะ นคิมสร้างตนเอง 1
3 เด็กชาย จตุรพร คันศร บา้นหนองไมง้าม 1
4 เด็กชาย จักภทัร  อสุ่าหค้์า อนบุาลบา้นกรวด
5 เด็กชาย จักรกฤษณ์ กลมประโคน บา้นเขาดินใต้
6 เด็กชาย ฐานนัดร สีแสง บา้นโคกเบง
7 เด็กชาย ณภทัร พลรักษา บา้นหนองตะโก
8 เด็กชาย ณัฐดนยั สมสวย บา้นโคกเบง
9 เด็กชาย เดชา จันทร์ด า บา้นหนิลาด
10 เด็กชาย ทินกร ตันเล บา้นโคกเบง
11 เด็กชาย ธนวัฒน์ แสวงนาม วังเล็กวิทยานสุรณ์
12 เด็กชาย ธนากรณ์ โพธิ์กลาง บา้นนคิมสายโท 8
13 เด็กชาย นครินทร์ เติมประโคน บา้นละหอกตะแบง
14 เด็กชาย นภสินธุ์ บทมรั์ตนช์ยะกรู ประโคนชัยวิทยา
15 เด็กชาย นราธิป  กิน้โบราณ อนบุาลบา้นกรวด
16 เด็กชาย บญุญวัฒน์ บวัใหญ่รักษา บา้นถนนโคกใหญ่
17 เด็กชาย พงศธร ด้วงประโคน บา้นหนองตะโก
18 เด็กชาย พงศ์พณิช ประกอบกจิ อนบุาลบา้นกรวด
19 เด็กชาย พีรพล โนดประโคน ส่ีเหล่ียมวิทยา
20 เด็กชาย ภรีพล ต้ังพงษ์ บา้นปราสาททอง
21 เด็กชาย ภวูดล ครบอดุม บา้นโคกกะชาย
22 เด็กชาย ภวูนยั ชมจันทึก อนบุาลบา้นกรวด
23 เด็กชาย วีระพล นาคาธร อนบุาลบา้นกรวด
24 เด็กชาย ศรวุธ โคตะมี นคิมพัฒนาสายตรี 2
25 เด็กชาย ศิรสิทธิ์ แกว้ฝ่าย อนบุาลบา้นกรวด
26 เด็กชาย สตีเว่น ซอนเดอร์ อนบุาลศรทิพย์
27 เด็กชาย สรวิญช์ วงศ์พิทักษ์ อนบุาลบา้นกรวด
28 เด็กชาย อคัร์เดช เสษสุวัน บา้นเขาดินใต้
29 เด็กชาย อารัณย์ พิรักษา บา้นโคกเบง
30 เด็กหญิง ขวัญแกว้ จันทร์จ ารัส บา้นเขาคอก
31 เด็กหญิง ฑิญาตา แกว้นะรา กองทัพบกอปุถัมภ์
32 เด็กหญิง เนยีนวรรณ หกประโคน บา้นหวัถนนโคกใหญ่
33 เด็กหญิง เบญญทิพย์ หนปูระโคน อนบุาลบา้นกรวด
34 เด็กหญิง ปฐมาวดี ฤทธิรน นคิมสร้างตนเอง 1
35 เด็กหญิง พรนภา แจ้งประโคน นคิมสร้างตนเอง 1
36 เด็กหญิง ภาวิณี อมรวรรณสิริ วัดเฉลิมพระเกยีรติพิ(พิบลูบ ารุง)
37 เด็กหญิง ลลิตา ปทุมนพไชยวงค์ นคิมสร้างตนเอง 5
38 เด็กหญิง วรนชุ นวนด้ัว อนบุาลบา้นกรวด
39 เด็กหญิง วรรณวิษา สิทธิจันทร์ นคิมสร้างตนเอง 4
40 เด็กหญิง วราภรณ์ มนูซีา บา้นละหานทรายเกา่
41 เด็กหญิง วาเศรษฐี เตียกประโคน อนบุาลบา้นกรวด
42 เด็กหญิง สุชาดา สีสลับ บา้นนคิมสายโท 8
43 เด็กหญิง สุดารัตน์ กรงแกว้ บา้นละหอกตะแบง

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1/8   ครูทีป่รึกษา นายณัฏฐ์  สาแก้ว และ  นางสาวสิรินภา  อินทร์สุวรรณ

ลปจต.
ค าหน้า

ชื่อ
ชื่อ นามสกุล โรงเรยีนเดิมล าดับ



1 เด็กชาย กฤษณพงษ์ ทองดี บา้นหนองไม้งาม 1
2 เด็กชาย กวี ฮุบประโคน อนุบาลบา้นกรวด
3 เด็กชาย กิตติพฒัน์ เพชรไกร นิคมสร้างตนเอง 1
4 เด็กชาย จีราพชัร ฤทธิก์ระโทก บา้นละหอกตะแบง
5 เด็กชาย ชวลักร มีประโคน บา้นถนนน้อย
6 เด็กชาย ชัชพงศ์ ศาลางาม อนุบาลศรทพิย์
7 เด็กชาย ชัยวฒัน์ แก้วทพัไทย อนุบาลบา้นกรวด
8 เด็กชาย ชาคร พปิระโคน บา้นหนองตะโก
9 เด็กชาย ณัฐพล ศรีวงษ์ บา้นหนองตะโก
10 เด็กชาย ณัฐภมูิ มุมทอง หนองจูบ
11 เด็กชาย ถิรนัย  เยาวจ์ตุรัส อนุบาลบา้นกรวด
12 เด็กชาย เทพทตั วงษต์รี นิคมสร้างตนเอง 1
13 เด็กชาย ธนกฤต เติมประโคน บา้นละหอกตะแบง
14 เด็กชาย ธนพฒัน์ อินช านาญ บา้นละหานทรายเก่า
15 เด็กชาย ธนวฒัน์ บญุมา อนุบาลบา้นกรวด
16 เด็กชาย นเรนทร เประนาม บา้นละหอกตะแบง
17 เด็กชาย ปริภทัร ปรารถ อนุบาลบา้นกรวด
18 เด็กชาย ปญุญพฒัน์ ทองโสม อนุบาลบา้นกรวด
19 เด็กชาย พงศ์ศิริ กุดัน บา้นปราสาททอง
20 เด็กชาย พชรธร เติดประโคน อนุบาลบา้นกรวด
21 เด็กชาย ภริูภทัร นันทเสนา นิคมสร้างตนเอง 6
22 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ สมสอง นิคมสร้างตนเอง 1
23 เด็กชาย วรัญํู บญุค้า นิคมสร้างตนเอง 1
24 เด็กชาย วชัรพล ชินเทศ บา้นละหานทรายเก่า
25 เด็กชาย วฒุติศักด์ิ ส าราญกาย อนุบาลบา้นกรวด
26 เด็กชาย ศุภกร เอกชัยมงคล อนุบาลบา้นกรวด
27 เด็กชาย ศุภกิตต์ิ อัตตานุกุล อนุบาลศรทพิย์
28 เด็กชาย สรวศิ แก้วสุข นิคมสร้างตนเอง 1
29 เด็กชาย สุทธนิันท์ ทะนวนรัมย์ บา้นปราสาททอง
30 เด็กชาย สุภวทิย์ สุภกรรม บา้นบงึเจริญ
31 เด็กชาย สุริยา อยู่ยั่งยืน บา้นหนองตะเคียน
32 เด็กหญิง เขมิกา กะเซ็นรัมย์ บา้นนิคมสายโท 8
33 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา แปลงดี บา้นหนองตะโก
34 เด็กหญิง ทพิย์นภา ทองจอก อนุบาลบา้นกรวด
35 เด็กหญิง ทพิวรรณ ข าวงษ์ อนุบาลบา้นกรวด
36 เด็กหญิง ปรารถนา สุริยะ อนุบาลบา้นกรวด
37 เด็กหญิง มัฒชญานันท์ สีดา บา้นนิคมสายโท 8
38 เด็กหญิง วารุณี อุตประโคน บา้นปราสาททอง
39 เด็กหญิง สุกัญญา ดีพรม บา้นหนองคันนา
40 เด็กหญิง สุพตัรา อู๋กระโทก กองทพับกอุปถัมภ์

โรงเรยีนเดิม

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1/9   ครูทีป่รึกษา  นายอโนทัย  หมั่นกิจ  และ  นายนิคม  สังขล์อย

ล าดับ ลปจต.
ค าหน้า

ชื่อ
ชื่อ นามสกุล



1 เด็กชาย กฤษณะ ทรงศรี บา้นตาอี
2 เด็กชาย กิตติภพ ยอดกระจาย อนุบาลบา้นกรวด
3 เด็กชาย ไกรเดช โสกงโสด อนุบาลบา้นกรวด
4 เด็กชาย จีระศักด์ิ นันทะนา บา้นสายตรี 9
5 เด็กชาย ชญานนท์ ชาวรินทร์ อักษรพทัยา
6 เด็กชาย ชนะชัย อุปสัย อนุบาลบา้นกรวด
7 เด็กชาย ชาติชาย บตุรประโคน บา้นโคกระเหย
8 เด็กชาย ชานน มงกฎ อนุบาลบา้นกรวด
9 เด็กชาย ณัฎฐกรณ์ หวยสูงเนิน อนุบาลบา้นกรวด
10 เด็กชาย ณัฐชัย อิดละมุด อนุบาลบา้นกรวด
11 เด็กชาย ณัฐศักด์ิ เตียกประโคน บา้นละหอกตะแบง
12 เด็กชาย เทพรักษ์ เอี่ยมสะอาด เทศบาล 5(วดัดาวงเรือง)
13 เด็กชาย ธนสิน พร้ิงเพราะ บา้นนิคมสายโท 8
14 เด็กชาย ธวชัชัย เลียวประโคน บา้นตัวอย่าง
15 เด็กชาย ธรีเทพ เอยประโคน อนุบาลบา้นกรวด
16 เด็กชาย ธรีภทัร แก้วสวา่ง นิคมสร้างตนเอง 1
17 เด็กชาย ธรีะศักด์ิ วงศ์ประโคน อนุบาลบา้นกรวด
18 เด็กชาย บวรชัย เสาเปรีย อนุบาลบา้นกรวด
19 เด็กชาย พงศกร ฝ่ายเพยี บา้นหนองตะโก
20 เด็กชาย พสุธร แสวงสุข บา้นหนองตะโก
21 เด็กชาย พชัรานุ ฉิมงาม นิคมสร้างตนเอง 1
22 เด็กชาย พนัธวชั เพช็รพรามพะเนาวอ์นุบาลบา้นกรวด
23 เด็กชาย ภานุพงศ์ เติมประโคน อนุบาลบา้นกรวด
24 เด็กชาย ภเูบศร์ พนูประโคน อนุบาลบา้นกรวด
25 เด็กชาย มัตตนิมิตทพิย์ ทพิย์วรรณ์ บา้นละหานทรายเก่า
26 เด็กชาย รัชฏ กสิกรรม นิคมสร้างตนเอง 1
27 เด็กชาย รัฐภมูิ รสหอม อนุบาลบา้นกรวด
28 เด็กชาย ลัมปนาท หาญประโคน อนุบาลบา้นกรวด
29 เด็กชาย วสินทร์ พมิพจ์ัตุรัส อนุบาลบา้นกรวด
30 เด็กชาย ศรายุทธ บนัดิสนอก นิคมสร้างตนเอง 8
31 เด็กชาย ศิวกร แจ่นประโคน อนุบาลบา้นกรวด
32 เด็กชาย ศุภกร ปกติ อนุบาลบา้นกรวด
33 เด็กชาย ศุภกิตต์ิ บญุประโคน บา้นหนองไม้งาม 1
34 เด็กชาย สิทธพิฒัน์ ภศูรีฤทร์ิ บา้นหนองสนมดองต้ิว
35 เด็กชาย อศิรขวญั เหมิฉลาด อนุบาลบา้นกรวด
36 เด็กชาย ธานินท ์ นันทะรักษ์ อนุบาลบา้นกรวด
37 เด็กหญิง ธญัชนก บตุรค าดี นิคมสร้างตนเอง 1
38 เด็กหญิง พร้อมศิริ สัทธประโคน อนุบาลบา้นกรวด
39 เด็กหญิง เพยีงขวญั อินทรกรรม บา้นหนองตะเคียน
40 เด็กหญิง รัตน์ธญิา เข็มจันทร์ อนุบาลบา้นกรวด

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1/10  ครูทีป่รึกษา  นายสันต ิ ธรรมจักร  และ  นางสาวสุพรรณี  แจ่มใส

นามสกุล โรงเรยีนเดิมล าดับ ลปจต.
ค าหน้า

ชื่อ
ชื่อ


