
1 150 13370 นาย ขจรพล ขุมทอง บา้นกรวดวทิยาคาร
2 156 13371 นาย ทนธร วงิประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
3 104 13372 นาย เทพรัตน์ วุน่ประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
4 88 13374 นาย นิติภมูิ ดิบประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
5 155 13375 นาย ปณวรรฒ ทรงประโคนช์ บา้นกรวดวทิยาคาร
6 149 13376 นาย ภณูภทัร แซ่ย่าง บา้นกรวดวทิยาคาร
7 151 13377 นาย วชัรพล ธรรมานุกูลวงศ์ บา้นกรวดวทิยาคาร
8 129 13380 นาย อดิศักด์ิ เพง่พศิ บา้นกรวดวทิยาคาร
9 89 13382 นางสาว ชุติกาญจน์ แข็งแรง บา้นกรวดวทิยาคาร
10 5 13387 นางสาว บณัฑิตา ธรรมสาร บา้นกรวดวทิยาคาร
11 9 13388 นางสาว ปนัดดา ฉิมงาม บา้นกรวดวทิยาคาร
12 22 13391 นางสาว แพรวา วงศ์ประณุท บา้นกรวดวทิยาคาร
13 211 13397 นางสาว สิริศร นาคประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
14 550 13389 นางสาว ประภาพรรณ ชัยหลาก บา้นกรวดวทิยาคาร
15 7 13398 นางสาว สุชัญญา บญุม่อม บา้นกรวดวทิยาคาร
16 90 13399 นางสาว สุชาดา เรนรัมย์ บา้นกรวดวทิยาคาร
17 17 13401 นางสาว สุวรรณรัตน์ เข็มเอี่ยม บา้นกรวดวทิยาคาร
18 112 13404 นางสาว อรยา ลัดสันเทยีะ บา้นกรวดวทิยาคาร
19 33 13406 นาย เขมรินทร์ ทรวงประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
20 132 13412 นางสาว กัลยกร เรียกประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
21 3 13416 นางสาว จุฑามาศ จูกูล บา้นกรวดวทิยาคาร
22 109 13426 นางสาว พมิพช์นก พมิอักษร บา้นกรวดวทิยาคาร
23 106 13428 นางสาว รวดาพร ดีประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
24 76 13439 นางสาว อชิรญา โพยนอก บา้นกรวดวทิยาคาร
25 50 13441 นางสาว อรัญญา เชื้อจันทร์ บา้นกรวดวทิยาคาร
26 1 13455 นางสาว กาญจนา เสาเปรีย บา้นกรวดวทิยาคาร
27 217 นาย คุณานนต์ กองชา อนุบาลศรทพิย์
28 259 นาย ระพพีฒัน์ อุ่มพมิาย นิคมสร้างตนเอง 3
29 220 นางสาว กนกอร อ่อนแก้ว อนุบาลศรทพิย์
30 221 นางสาว กฤตติยา กินใบ อนุบาลศรทพิย์
31 227 นางสาว เจนนี่ ทรงพระ นิคมสร้างตนเอง 5
32 249 นางสาว ฉันทศิา หาสุข บา้นตัวอย่าง
33 238 นางสาว บษุราภรณ์ สังวร บา้นหนองแวง
34 229 นางสาว ประกายแก้ว เผดิม นิคมสร้างตนเอง 5
35 261 นางสาว พชิามญชุ์ โชรัมย์ นิคมสร้างตนเอง3
36 262 นางสาว มัทนพร นพเก้า นิคมสร้างตนเอง 3
37 247 นางสาว ศิริวรรณ เล่ือยเปน็ บา้นตัวอย่าง
38 540 นางสาว สุพรรณษา เจริญสุข นิคมสร้างตนเอง 8
39 250 นางสาว อรพรรณ สุขประโคน บา้นตัวอย่าง
40 248 นางสาว อารีรัตน์ ช่างเกวยีน บา้นตัวอย่าง
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1 441 13392 นางสาว มาริษา ปุย๋แก้ว บ้านกรวดวิทยาคาร
2 456 13421 นางสาว ปิยาพัชร์ ยิบประโคน บ้านกรวดวิทยาคาร
3 449 13445 นาย ธวัชชัย สายเสมา บ้านกรวดวิทยาคาร
4 450 13446 นาย นิธิกร หม้อทิพย์ บ้านกรวดวิทยาคาร
5 442 13447 นาย ปฏิพัทธ์ เสือประโคน บ้านกรวดวิทยาคาร
6 445 13460 นางสาว นันธิดา ภูวงษา บ้านกรวดวิทยาคาร
7 443 13490 นาย สุเมธ ผินสู่ บ้านกรวดวิทยาคาร
8 446 13520 นาย จักรพรรณ ดอนมาก บ้านกรวดวิทยาคาร
9 447 13561 นาย ธนชัย เกิดดี บ้านกรวดวิทยาคาร
10 448 13566 นาย สรชัย น้อยแสง บ้านกรวดวิทยาคาร
11 444 13585 นางสาว สุภาพร แสงรัมย์ บ้านกรวดวิทยาคาร
12 458 13614 นางสาว บุณยวีย์ ศักด์ิศรีกลม บ้านกรวดวิทยาคาร
13 454 13621 นางสาว วาสนา สุขบรรเทิง บ้านกรวดวิทยาคาร
14 455 13626 นาย จิรพงศ์ สาอุดม บ้านกรวดวิทยาคาร
15 453 13655 นางสาว เรวดี สุเรรัมย์ บ้านกรวดวิทยาคาร
16 452 13656 นางสาว ศิรภัสสร มุ่งมี บ้านกรวดวิทยาคาร
17 451 13697 นาย จีระพันธ์ ขุมทอง บ้านกรวดวิทยาคาร
18 457 13753 นางสาว มัณฑนา แว่นวิเศษ บ้านกรวดวิทยาคาร
19 463 นาย ชาคริต จันทาสี อนุบาลศรทิพย์
20 464 นาย ไทยยุทธ อภัยศรี อนุบาลศรทิพย์
21 465 นาย สุกฤษฎิ์ บทม์รัตน์ชยะกูรประโคนชัย
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1 70 13381 นางสาว แก้วตา อุลิต บา้นกรวดวทิยาคาร
2 205 13386 นางสาว ธญัลักษณ์ เร่งเหมิ บา้นกรวดวทิยาคาร
3 13 13390 นางสาว พมิพม์าดา เพช็รใสดี บา้นกรวดวทิยาคาร
4 8 13393 นางสาว รัตนาวลี หาญค าวงศ์ บา้นกรวดวทิยาคาร
5 16 13396 นางสาว ศิริลักษณ์ เพยีงกลาง บา้นกรวดวทิยาคาร
6 69 13402 นางสาว เสาวลักษณ์ แสงจันทร์ บา้นกรวดวทิยาคาร
7 10 13403 นางสาว อนิสรา บญุเรือง บา้นกรวดวทิยาคาร
8 118 13411 นาย ปณิธาน สาลี บา้นกรวดวทิยาคาร
9 4 13415 นางสาว จิดาภา มะลิมุทวี บา้นกรวดวทิยาคาร
10 71 13418 นางสาว ธญัลักษณ์ พฒุซ้าย บา้นกรวดวทิยาคาร
11 14 13424 นางสาว พชิชาพร บญุอุ้ม บา้นกรวดวทิยาคาร
12 74 13427 นางสาว เพญ็พรรษา ใยยอง บา้นกรวดวทิยาคาร
13 18 13429 นางสาว ลลิตา ปดุประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
14 6 13438 นางสาว สุพฌัญดา ตินทอง บา้นกรวดวทิยาคาร
15 30 13463 นางสาว ปวนัรัตน์ มาประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
16 54 13464 นางสาว ปาริฉัตร เทพแก้ว บา้นกรวดวทิยาคาร
17 82 13465 นางสาว พชัรนันท์ หทยัภรณ์พงศ์ บา้นกรวดวทิยาคาร
18 52 13467 นางสาว พทิยาภรณ์ สาระพศิ บา้นกรวดวทิยาคาร
19 115 13468 นางสาว พมิพชัร ธรรมสาร บา้นกรวดวทิยาคาร
20 91 13473 นางสาว วราภรณ์ อุ้มเพชร บา้นกรวดวทิยาคาร
21 31 13478 นางสาว สุชานาฎ สุขแสวง บา้นกรวดวทิยาคาร
22 110 13496 นางสาว กมลวรรณ ผลมหา บา้นกรวดวทิยาคาร
23 78 13502 นางสาว ธติิมา รุดโถ บา้นกรวดวทิยาคาร
24 26 13517 นางสาว อนงค์นาถ เขียวข า บา้นกรวดวทิยาคาร
25 43 13535 นางสาว กรรณิกา ตรีสันเทยีะ บา้นกรวดวทิยาคาร
26 41 13536 นางสาว กรรณิกา อินทร์คล้าย บา้นกรวดวทิยาคาร
27 159 13604 นางสาว กานต์สิรี มาดี บา้นกรวดวทิยาคาร
28 85 13649 นางสาว เกื้อกูล รัตนประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
29 83 14634 นางสาว พลอยชมพู ขอสุข บา้นกรวดวทิยาคาร
30 51 14642 นางสาว นิชดา ค าใส บา้นกรวดวทิยาคาร
31 267 นาย พนูศักด์ิ กองสูงเนิน บา้นส่ีเหล่ียมวทิยา
32 230 นางสาว จิรนันท์ ค ายางฉ้อง นิคมสร้างตนเอง 5
33 253 นางสาว ปณัฑิตา แสงมาลัย บา้นตัวอย่าง
34 534 นางสาว ภาพมิล จันทนาม นิคมพฒันาสายโท 11
35 219 นางสาว ลิเดียร์ แพดเจทท์ อนุบาลศรทพิย์
36 240 นางสาว วรัทยา พมิมะสาร เถินวทิยา
37 277 นางสาว วราภรณ์ ศรีอ่อนศรี นิคมสร้างตนเอง 2
38 251 นางสาว สุพรรษา ยงค์ทวี บา้นตัวอย่าง
39 234 นางสาว สุภาพร พนูประโคน บา้นตาอี
40 254 นางสาว หยาดนภา กติการ แสนสุข
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1 15 13385 นางสาว ณัฐรัตน์ ยอดอาจ บา้นกรวดวทิยาคาร
2 215 13405 นาย กิตติวนิท์ บญุมา บา้นกรวดวทิยาคาร
3 34 13407 นาย ชลดรงค์ ไพลาศ บา้นกรวดวทิยาคาร
4 36 13408 นาย ณัฏฐากร แสนกล้า บา้นกรวดวทิยาคาร
5 58 13417 นางสาว เจนจิรา สุนทรรส บา้นกรวดวทิยาคาร
6 2 13419 นางสาว นันทนา หนูประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
7 135 13422 นางสาว พรพรรณ ถิ่นค าบง บา้นกรวดวทิยาคาร
8 113 13431 นางสาว วรรณวสิา จริงประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
9 75 13458 นางสาว จิราวรรณ บตุรงาม บา้นกรวดวทิยาคาร
10 61 13471 นางสาว มาริษา เชียงพฤกษ์ บา้นกรวดวทิยาคาร
11 32 13477 นางสาว สุชานันท์ สุขแสวง บา้นกรวดวทิยาคาร
12 72 13479 นางสาว หนึ่งฤทยั สมศรี บา้นกรวดวทิยาคาร
13 44 13480 นางสาว อาภสัรา จิตรัมย์ บา้นกรวดวทิยาคาร
14 12 13495 นางสาว กมลรัตน์ ศรีโสพนัธ์ บา้นกรวดวทิยาคาร
15 133 13501 นางสาว ธนัสมณ ชื่นสุด บา้นกรวดวทิยาคาร
16 45 13508 นางสาว ภทัรวดี กล่ันสนิท บา้นกรวดวทิยาคาร
17 46 13511 นางสาว ศศิกานต์ เสง่ียมศักด์ิ บา้นกรวดวทิยาคาร
18 57 13514 นางสาว สุชานาท วรรณจงค า บา้นกรวดวทิยาคาร
19 111 13551 นางสาว รัญชิดา เที่ยงคาม บา้นกรวดวทิยาคาร
20 138 13553 นางสาว วชิาวร์ี ทรัพย์มาก บา้นกรวดวทิยาคาร
21 48 13557 นาย ขวญัชัย แฮะประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
22 27 13559 นาย ณัฐสิทธิ์ กึนรัมย์ บา้นกรวดวทิยาคาร
23 42 13574 นางสาว เตชิณี พมิซันน์ บา้นกรวดวทิยาคาร
24 37 13575 นางสาว ธดิารัตน์ ฝายส าโรง บา้นกรวดวทิยาคาร
25 55 13577 นางสาว ปาริชาติ วงศ์วฒันะ บา้นกรวดวทิยาคาร
26 64 13587 นางสาว โสภตินภา สีมา บา้นกรวดวทิยาคาร
27 11 13589 นางสาว อาภาสินี สะเกตุ บา้นกรวดวทิยาคาร
28 77 13606 นางสาว จรรยารัตน์ จะตุเทน บา้นกรวดวทิยาคาร
29 124 13622 นางสาว ศิริญญา โลประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
30 93 14021 นางสาว เบญจมาภรณ์ โพธิป์ระโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
31 539 นาย เจษฎา จารึกดี เมืองตลุงพทิยาสรรค์
32 236 นางสาว กรรณิการ์ วงศ์ค าจันทร์ บา้นหนองไม้งาม 2
33 260 นางสาว งามรวี ฤกษส์มุทร บา้นหนองไม้งาม 1
34 522 นางสาว นภาภรณ์ ศรีเมือง คีรีราษฎร์พฒันา
35 543 นางสาว นิยาภา บุ้งทอง นิคมสร้างตนเอง 8
36 272 นางสาว เบญจพร มะลิมาศ บา้นตาเมียง
37 218 นางสาว รววีรรณ งกประโคน อนุบาลศรทพิย์
38 535 นางสาว สิราวรรณ เปรมเหี่ยว นิคมพฒันาสายโท 11
39 279 นางสาว สุชาดา พรมพลิา นิคมสร้างตนเอง 2
40 245 นางสาว สุธารินี ศิลาไลย พลับพลาชัยพทิยาคม
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1 29 13410 นาย บรูพา สีเหม็ทอง บา้นกรวดวทิยาคาร
2 73 13466 นางสาว พชัราพร โพยนอก บา้นกรวดวทิยาคาร
3 127 13481 นางสาว อุบลวรรณ มะโรงมืด บา้นกรวดวทิยาคาร
4 23 13485 นาย ณัฐิวฒิุ ทองดุน บา้นกรวดวทิยาคาร
5 59 13486 นาย ธรรมรัตน์ ศรีสุวงศ์ บา้นกรวดวทิยาคาร
6 79 13489 นาย วนัมงคล ทองเจียว บา้นกรวดวทิยาคาร
7 40 13494 นางสาว กนกวรรณ รอดวนิิจ บา้นกรวดวทิยาคาร
8 184 13505 นางสาว ปรารถนา อรัญวาศรี บา้นกรวดวทิยาคาร
9 68 13515 นางสาว สุชีรา เติมประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
10 87 13528 นาย รัชชานนท์ เสาเปรีย บา้นกรวดวทิยาคาร
11 92 13542 นางสาว ทพิวรรณ สมใจเรา บา้นกรวดวทิยาคาร
12 20 13549 นางสาว เพญ็แข บอกประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
13 35 13564 นาย พนัธกาน กมลช่วง บา้นกรวดวทิยาคาร
14 160 13572 นางสาว จิตรลดา ศรีพระจันทร์ บา้นกรวดวทิยาคาร
15 200 13573 นางสาว เจนจิรา เมืองแพน บา้นกรวดวทิยาคาร
16 136 13583 นางสาว ศิริดวงพร สาริโด บา้นกรวดวทิยาคาร
17 169 13586 นางสาว สุวรรณี ชัยภกัดี บา้นกรวดวทิยาคาร
18 216 13603 นางสาว กนกพร กุยรัมย์ บา้นกรวดวทิยาคาร
19 49 13607 นางสาว ฐิติมา ประภาวชิา บา้นกรวดวทิยาคาร
20 189 13652 นางสาว ปนัดดา บญุครอง บา้นกรวดวทิยาคาร
21 186 13653 นางสาว ปาลิดา รอบแควน้ บา้นกรวดวทิยาคาร
22 94 13713 นางสาว กัญญาวร์ี นามวชิัย บา้นกรวดวทิยาคาร
23 95 13756 นางสาว วรรณภา เงินศิลา บา้นกรวดวทิยาคาร
24 121 14627 นางสาว ปริยฉัตร จงพนิิจ บา้นกรวดวทิยาคาร
25 63 14636 นางสาว ไอยดา ก่ าแหล้ บา้นกรวดวทิยาคาร
26 547 นาย ไพฑูลย์ สุวะมาตย์ นิคมสร้างตนเอง 8
27 553 นาย สุริยา บญุอุ่ม นิคมสร้างตนเอง 6
28 273 นางสาว กนกวรรณ รุกขชาติ นิคมสร้างตนเอง 7
29 541 นางสาว กัญญาภคั ไฝงาม เทศบาล 1 สุขวทิยากรฯ
30 280 นางสาว จีรนันท์ แก้วกล้า นิคมสร้างตนเอง 2
31 529 นางสาว ณัฐชา เชิญนอก นิคมสร้างตนเอง 7
32 542 นางสาว ณัฐฐาพร โพธิเ์งิน นิคมสร้างตนเอง 8
33 246 นางสาว ณิชารีย์ ครบรีุ บา้นตัวอย่าง
34 266 นางสาว ธวิาภรณ์ แยงรัมย์ เพยีงหลวง 2 ฯ
35 536 นางสาว นภสักร ทองแปน้ นิคมพฒันาสายโท 11
36 235 นางสาว พมิพอ์ร บญุเคล้ิม บา้นหนองไม้งาม 2
37 532 นางสาว วรรณนภา แก้วศรี นิคมพฒันาสายโท 11
38 554 นางสาว วนัวสิา เสาเปรีย บา้นส่ีเหล่ียมวทิยา
39 278 นางสาว สุวนันท์ ค าสี นิคมสร้างตนเอง 2
40 232 นางสาว อนิศรา ดิบประโคน นิคมสร้างตนเอง 6

รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4/5  ปีการศึกษา  2563 ครูทีป่รึกษา  นางนันทกานต ์ สมนัสุข  และ  นางสาวพรรณี  กลั่นสนิท

ล าดับ
เลข

สมัคร
เลขประจ า

ตัวเดิม
ค าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล โรงเรยีนเดิม



1 53 13414 นางสาว จันทร์จิรา ลายประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
2 141 13434 นางสาว ศุภกานต์ มาประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
3 143 13461 นางสาว นิรมล กระแสโสม บา้นกรวดวทิยาคาร
4 19 13472 นางสาว วรรณธดิา ทองศรี บา้นกรวดวทิยาคาร
5 194 13500 นางสาว ทศันีญา ศรีวเิศษ บา้นกรวดวทิยาคาร
6 21 13503 นางสาว นิศารัตน์ กระมล บา้นกรวดวทิยาคาร
7 538 13506 นางสาว ปาริชาติ เทพแก้ว บา้นกรวดวทิยาคาร
8 558 13521 นาย ธรีดนย์ วงศ์อินทร์ตา บา้นกรวดวทิยาคาร   
9 24 13532 นาย สหรัฐ เพญ็สุข บา้นกรวดวทิยาคาร
10 190 13538 นางสาว เกษญาภรณ์ เกาะโค้ง บา้นกรวดวทิยาคาร
11 66 13543 นางสาว ปริศนา จันทร์ประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
12 47 13547 นางสาว ปยิะดา คาบพมิาย บา้นกรวดวทิยาคาร
13 84 13549 นาย รุ่งเรือง ยืนกระมล บา้นกรวดวทิยาคาร
14 119 13558 นาย ณัฐปคัลภ์ งามประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
15 163 13594 นาย พงศ์กร พลิาโท บา้นกรวดวทิยาคาร
16 137 13608 นางสาว ณัฐนรินทร์ ดาประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
17 263 13613 นางสาว บญุนุช สังวฒัยาย บา้นกรวดวทิยาคาร
18 122 13617 นางสาว พนิดา มูลผล บา้นกรวดวทิยาคาร
19 67 13624 นางสาว อินทริา พลิาชัย บา้นกรวดวทิยาคาร
20 39 13627 นาย ธนกฤต งามสง่า บา้นกรวดวทิยาคาร
21 164 13634 นาย ภทัรพณ นิลขันธ์ บา้นกรวดวทิยาคาร
22 196 13659 นาย เกียรติศักด์ิ จาบประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
23 187 13661 นาย จิรพชัร นาคแสง บา้นกรวดวทิยาคาร
24 86 13689 นางสาว ศิริรัตน์ เสาเปรีย บา้นกรวดวทิยาคาร
25 195 13752 นางสาว นวรัตน์ นามพนัธ์ บา้นกรวดวทิยาคาร
26 402 13794 นาย เด่นดนัย ทองย้อย บา้นกรวดวทิยาคาร
27 228 นาย จักรภพ ติมานพ นิคมสร้างตนเอง 5
28 521 นาย ณรงค์ การัมย์ บา้นส่ีเหล่ียมวทิยา
29 268 นางสาว กาญจนาพร ศรีหาโคตร นิคมสร้างตนเอง 9
30 252 นางสาว เขมิกา โชสูงเนิน บา้นตัวอย่าง
31 224 นางสาว เขมิกา ผดุงสุข บา้นโคกกะชาย
32 257 นางสาว จารุวรรณ แย้มประโคน นิคมสร้างตนเอง 3
33 225 นางสาว ชนิกา ครบอุดม บา้นโคกกะชาย
34 226 นางสาว ณัฐชาภรณ์ จงเทพ นิคมสร้างตนเอง 5
35 548 นางสาว ปอร์ฝ้าย แก้วอาษา มัธยมวดัหนองจอก
36 544 นางสาว พชัราภรณ์ เหมิฉลาด นิคมสร้างตนเอง 8
37 533 นางสาว รินรดา มาศเลิง นิคมพฒันาสายโท 11
38 258 นางสาว วชิุดา รุ่งเอนก นิคมสร้างตนเอง 3
39 233 นางสาว สุดารัตน์ พปิระโคน นิคมสร้างตนเอง 6
40 231 นางสาว สุภสัสร โจนประโคน นิคมสร้างตนเอง 6

ล าดับ
เลข

สมัคร
เลขประจ า

ตัวเดิม
ค าหน้าชื่อ ชื่อ

รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4/6   ปีการศึกษา  2563  ครูทีป่รึกษา  นายทวีป  ปาประโคน  และ  นางสาวอลิษา  นพรัมย์

นามสกุล โรงเรยีนเดิม



1 286 13378 นาย วรีะเทพ พลายประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
2 281 13395 นางสาว วราภรณ์ บญุพนัธ์ บา้นกรวดวทิยาคาร
3 284 13400 นางสาว สุริษา แรมประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
4 369 13413 เด็กหญิง เกตน์สิรี สมัครผล บา้นกรวดวทิยาคาร
5 308 13420 นางสาว บษุยมาศ สมปอง บา้นกรวดวทิยาคาร
6 293 13430 นางสาว วรรณรัตน์ ต้ังพงษ์ บา้นกรวดวทิยาคาร
7 291 13433 นางสาว ศิริลักษณ์ ติประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
8 366 13435 นางสาว สกนธรัตน์ จีนเกา บา้นกรวดวทิยาคาร
9 290 13442 นางสาว อารยา วงค์ดี บา้นกรวดวทิยาคาร
10 287 13449 นาย สมปราถน์ บรูณะ บา้นกรวดวทิยาคาร
11 292 13462 นางสาว บวรภคั ประจิตรานนท์ บา้นกรวดวทิยาคาร
12 294 13509 นางสาว ภทัราวดี เกษรจันทร์ บา้นกรวดวทิยาคาร
13 283 13512 นางสาว สัชญา พลเมืองยศ บา้นกรวดวทิยาคาร
14 303 13527 นาย ระพพีฒัน์ มะลิมุทวี บา้นกรวดวทิยาคาร
15 285 13537 นางสาว เกศนภา ช่างเกวยีน บา้นกรวดวทิยาคาร
16 359 13539 นางสาว จิราภา จะค ารัมย์ บา้นกรวดวทิยาคาร
17 309 13540 นางสาว ชญานิน ไทรยพฤกษ์ บา้นกรวดวทิยาคาร
18 307 13578 นางสาว ภวูรินทร์ดา รักพนัธุ์ บา้นกรวดวทิยาคาร
19 299 13645 นาย อภรัิกษ์ เฮงสังวอน บา้นกรวดวทิยาคาร
20 351 นาย คัคเนศ โฉมใส นิคมพฒันาสายโท 11
21 350 นาย ธรีวฒัน์ บญุเศษ นิคมพฒันาสายโท 11
22 347 นาย นิติพนธ์ คลังมนตรี บา้นเขาคอก
23 345 นาย ศักด์ิชัย วชิาเฟื่อง บา้นเขาคอก
24 313 นางสาว กัญญานัฐ ม่วงศิลา บา้นโคกกะชาย
25 341 นางสาว กัญญารัตน์ สิงหป์ระโคน นิคมสร้างตนเอง 2
26 348 นางสาว จันทรี เกษมกุลดิลก บา้นเขาคอก
27 316 นางสาว บริทนีย์ รูดิน นิคมสร้างตนเอง 5
28 333 นางสาว พชรพร ประชาชิตร บรีุรัมย์พทิยาคม
29 355 นางสาว พรสวรรค์ จ านงค์สุข นิคมสร้างตนเอง 8
30 324 นางสาว ภทัรสุดา เศษฐา บา้นหนองไม้งาม 2
31 320 นางสาว ภาสินี ภกัดีนรินทร์ บา้นหนองไม้งาม 2
32 346 นางสาว มุทติา  กาวนิ บา้นเขาคอก
33 318 นางสาว ยศวดี บอกประโคน นิคมสร้างตนเอง 5
34 360 นางสาว รสริน ทานรัมย์ บา้นโคกยาง
35 343 นางสาว วราพร เกิดพงษ์ นิคมสร้างตนเอง 2
36 317 นางสาว สมฤทยั สุขบรรเทงิ นิคมสร้างตนเอง 5
37 356 นางสาว สุนิสา เกณร์สาคู นิคมสร้างตนเอง 6
38 364 เด็กหญิง ชุติมา สมานกล้า บา้นโคกยาง
39 361 เด็กหญิง ธญัญารัตน์ ยอมประโคน บา้นโคกยาง
40 363 เด็กหญิง อรอนงค์ นาคประโคน บา้นโคกยาง

รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4/7  ปีการศึกษา  2563 ครูทีป่รึกษา  นางสาวพิกุลกิตติ์  สิทธิสังข์

ล าดับ
เลข

สมัคร
เลขประจ า

ตัวเดิม
ค าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล โรงเรยีนเดิม



1 354 12978 นาย ชาญชัย เส็งประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
2 358 13513 นางสาว สุชาดา จะค ารัมย์ บา้นกรวดวทิยาคาร
3 310 13545 นางสาว ปวติรา เจียดประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
4 282 13570 นางสาว ขวญัตา ปาประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
5 297 13584 นางสาว สมิตานัน พลฉิม บา้นกรวดวทิยาคาร
6 296 13609 นางสาว ติณณา เกิดประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
7 325 13619 นางสาว เมธาวี แสงสวา่ง บา้นกรวดวทิยาคาร
8 330 13620 นางสาว รัตนา ชายประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
9 305 13633 นาย ผราพมิ หนองพล บา้นกรวดวทิยาคาร
10 289 13662 นาย เจตนันท์ เต็นภษูา บา้นกรวดวทิยาคาร
11 288 13669 นาย ธนากร เลาประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
12 300 13674 นาย บณุยภู แสงปราบภยั บา้นกรวดวทิยาคาร
13 311 13700 นาย โชคชัย อุชี บา้นกรวดวทิยาคาร
14 306 13721 นางสาว ปภสัรา ทาริน บา้นกรวดวทิยาคาร
15 302 13735 นาย ธรีพนัธ์ เสริมธรรม บา้นกรวดวทิยาคาร
16 367 13774 เด็กชาย พงศกร สนโคกสูง บา้นกรวดวทิยาคาร
17 301 14001 นาย ชัยภทัร ทลูประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
18 353 14631 นาย ปองคุณ แปน้เพชร บา้นกรวดวทิยาคาร
19 357 นาย ณฐกร ราษทีอง นิคมสร้างตนเอง 8
20 315 นาย นพดล พอกทรัพย์ นิคมสร้างตนเอง 5
21 337 นาย เอเธน พมิพว์รรณา นิคมสร้างตนเอง 2
22 328 นางสาว จุฑารัตน์ ทองทา เมืองตลุงพทิยาสรรพ์
23 319 นางสาว ชนม์นิภา สุขทวี นิคมสร้างตนเอง 5
24 349 นางสาว ถิราภรณ์  ดีพรม นิคมสร้างตนเอง 7
25 339 นางสาว ธญิาดา แก้วยอดฟา้ นิคมสร้างตนเอง 2
26 331 นางสาว ปสุตา อย่าอ่อนดี หนองคันนา
27 329 นางสาว ภาวกิา แลกจันทร์เหนือ บา้นตัวอย่าง
28 334 นางสาว ภาวนิี พอ่สียา เพยีงหลวง 2ฯ
29 370 นางสาว มนัสนันท์ จันทาพมิพ์ ประโคนชัยพทิยาคม
30 314 นางสาว ยุพารัตน์ เพชรรัตน์ บา้นโคกกะชาย
31 336 นางสาว วฒัน์ชลาพร โนนน้อย นิคมสร้างตนเอง 9
32 335 นางสาว ศศิประภา โคตรทพิย์ นิคมสร้างตนเอง 9
33 326 นางสาว ศิรินทรา สุโขยะชัย การกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภ

34 340 นางสาว ศิริพร  เพง็ประโคน นิคมสร้างตนเอง 2
35 338 นางสาว สาลินี ที่รัก นิคมสร้างตนเอง 2
36 342 นางสาว สุดารัตน์ รักพงษ์ นิคมสร้างตนเอง 2
37 344 นางสาว สุภาวดี ฉอ้อนพรมราช นิคมสร้างตนเอง 2

38 322 นางสาว อมรรัตน์ เพชรประโคน บา้นหนองไม้งาม 2
39 323 นางสาว อาทติญา นามวงศ์ บา้นหนองไม้งาม 2
40 368 เด็กชาย ณัฐวติั เขือบประโคน บา้นโคกเพชรไสยา

ล าดับ
เลข

สมัคร
เลขประจ า

ตัวเดิม
ค าหน้าชื่อ ชื่อ

รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4/8  ปีการศึกษา 2563 นางอรฤด ี ใยยอง  และ  นางภานุมาศ แสงบุตร

นามสกุล โรงเรยีนเดิม



1 96 13487 นาย ธรรมศาตร์ ธรรมบตุร บา้นกรวดวทิยาคาร
2 38 13488 นาย ธนัวา เวยีงค า บา้นกรวดวทิยาคาร
3 191 13507 นางสาว พรรณิภา รัตทรินทร์ บา้นกรวดวทิยาคาร
4 210 13519 นาย กษติินาถ เสมอภาค บา้นกรวดวทิยาคาร
5 56 13541 นางสาว ชฎาพร อินทร์รักษา บา้นกรวดวทิยาคาร
6 128 13569 นางสาว เกวลิน กลมประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
7 120 13588 นางสาว อรอุมา ชื่นประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
8 80 13591 นาย ณัฐภทัร เประนาม บา้นกรวดวทิยาคาร
9 107 13593 นาย ปณุยวร์ี เข็มทอง บา้นกรวดวทิยาคาร

10 162 13610 นางสาว ทกัษพร ลีเคน บา้นกรวดวทิยาคาร
11 352 13635 นาย ภริู โคประไพ บา้นกรวดวทิยาคาร
12 556 13679 นาย มนตรี ศรีตุ้มแก้ว บา้นกรวดวทิยาคาร
13 192 13686 นางสาว ปวนัรัตน์ ไชยสง บา้นกรวดวทิยาคาร
14 105 13728 นาย จารุวสั เพชรประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
15 244 13758 นางสาว สุนีย์ มีมาก บา้นกรวดวทิยาคาร
16 103 13766 นาย จิรายุ เมยประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
17 100 13773 นาย พงศกร ศรีมาฤทธิ์ บา้นกรวดวทิยาคาร
18 101 13796 นาย ทกัษด์นัย เสมอตระกูล บา้นกรวดวทิยาคาร
19 197 13804 นาย อรรถพร ดิบประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
20 62 13806 นางสาว ณัฎฐา ตอบประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
21 158 13819 นาย ปยิพทัธ์ ระงับโรค บา้นกรวดวทิยาคาร
22 102 13831 นาย อนุชิต ชัยสูงเนิน บา้นกรวดวทิยาคาร
23 193 14011 นางสาว จิรภทัร์ ขุนนคร บา้นกรวดวทิยาคาร
24 175 14623 นาย กันต์กวี ธรรมเกต บา้นกรวดวทิยาคาร
25 60 14628 นาย ณรงค์ชัย ชมโคกกรวด บา้นกรวดวทิยาคาร
26 28 14630 นาย ธรีภทัร สารคร บา้นกรวดวทิยาคาร
27 530 นาย จตุพล อิงนา นิคมพฒันาสายโท 11
28 276 นาย ซาซ่า  ฐานิยา แม๊กลาส์ลิน นิคมสร้างตนเอง 7
29 546 นาย ณัฐวฒิุ พาลา นิคมสร้างตนเอง 8
30 241 นาย ธรีโชติ ทมุภา นิคมสร้างตนเอง 5
31 222 นาย ภทัรชาติ ชัยสุนทร อนุบาลศรทพิย์
32 560 นาย สายชน ทองคล่ี บา้นตัวอย่าง
33 243 นาย อนุวฒ์ั วงษส์าลี นิคมสร้างตนเอง 9
34 275 นางสาว จินตนา ชัยรัมย์ นิคมพฒันาสายโท 11
35 270 นางสาว ชุติมา อินทร์งาม นิคมสร้างตนเอง 9
36 223 นางสาว น้ าค้าง สติพา บา้นโคกกะชาย
37 239 นางสาว นิภา ชุมพล บา้นรุน
38 256 นางสาว พรวลัย สุทธวิงศ์ศรี นิคมสร้างตนเอง 3
39 531 นางสาว ศศิธร โตพงัเทยีม นิคมพฒันาสายโท 11
40 551 นางสาว อนัญญา ภกัดี บา้นละหานทรายใหม่

รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4/9  ปีการศึกษา 2563  นางสาวรมดิา  ชาญประโคน

ล าดับ
เลข

สมัคร
เลขประจ า

ตัวเดิม
ค าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล โรงเรยีนเดิม



1 559 12857 นางสาว อภญิญา ตาไธสง บา้นกรวดวทิยาคาร
2 403 13476 นางสาว วภิารัตน์ พมิพสั์น บา้นกรวดวทิยาคาร
3 409 13484 นาย ชินพฒัน์ ดวงจิตร บา้นกรวดวทิยาคาร
4 401 13510 นางสาว ยอดกมล ภผูาเดียว บา้นกรวดวทิยาคาร
5 413 13516 นางสาว เสาวนีย์ เทยีมจันทกึ บา้นกรวดวทิยาคาร
6 406 13533 นาย อภรัิกษ์ ยิงปา่ บา้นกรวดวทิยาคาร
7 405 13563 นาย พชัรพล สีด าข า บา้นกรวดวทิยาคาร
8 439 13582 นางสาว วาสนา จาบประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
9 416 13618 นางสาว พรทพิย์ วงษต์รี บา้นกรวดวทิยาคาร
10 414 13643 นาย สิทธการย์ สีหาบตุร บา้นกรวดวทิยาคาร
11 404 13665 นาย ฐิติพงศ์ พรมเกษ บา้นกรวดวทิยาคาร
12 419 13688 นางสาว ศักด์ิทอง เอมโคกสูง บา้นกรวดวทิยาคาร
13 423 13694 นาย กิตติพงศ์ บญุสุภา บา้นกรวดวทิยาคาร
14 408 13701 นาย ณรงค์ชัย พึ่งสกุล บา้นกรวดวทิยาคาร
15 424 13711 นาย สุรศักด์ิ หอมดี บา้นกรวดวทิยาคาร
16 410 13715 นางสาว ธวลัพร ภารรัมย์ บา้นกรวดวทิยาคาร
17 418 13722 นางสาว ยุวรรณดา กล้วยประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
18 407 13740 นาย พชัรพงศ์ บญุพนัธุ์ บา้นกรวดวทิยาคาร
19 421 13763 นาย คุณานนท์ มณีน้อย บา้นกรวดวทิยาคาร
20 417 13791 นาย กฤษณะ เพง็แจ่ม บา้นกรวดวทิยาคาร
21 420 13803 นาย เมธี สันประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
22 412 13809 นางสาว ถาวรีย์ จีนประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
23 422 13823 นาย ภรีพงษ์ พลภเูมือง บา้นกรวดวทิยาคาร
24 415 14017 นางสาว สุวนันท์ จันทร์ประโคน บา้นกรวดวทิยาคาร
25 428 นาย ขวญั แสนแก้ว มงคลวทิยา
26 433 นาย จักรภทัร ปตัตานี อนุบาลศรทพิย์
27 438 นาย ธนพล แคล้วณรงค์ บา้นโคกยาง
28 425 นาย นัทตพงษ์ พปิระโคน นิคมสร้างตนเอง 6
29 435 นาย พงษสิ์ทธิ์ กล้าหาญ นิคมสร้างตนเอง  3
30 441 นาย พรีะพฒัน์ อ่อนสี นิคมสร้างตนเอง 2
31 426 นาย วนัชัย ภมูิศรีจันทร์ นิคมสร้างตนเอง 5
32 430 นาย ศิวกร หม้อทพิย์ กศน.บา้นกรวด
33 436 นาย สุธนิันท์ ศิริเอี่ยมตระกูล นิคมสร้างตนเอง8
34 429 นาย อดิทปีย์ กุนะ ปตุิลาธริาชรังสิต
35 434 นาย อธชิาติ แสงรัตน์ นิคมพฒันาสายโท  11
36 440 นาย อนุชิต แก้วชนะ บา้นละหานทรายใหม่
37 442 นาย อภเิดช พรหมเจดีย์ นิคมสร้างตนเอง 5
38 431 นาย อัมรินทร์ พนรัตน์ บา้นเขาคอก
39 427 นางสาว มานิกา ปะหปุะไพ นิคมสร้างตนเอง 9
40 432 นางสาว ศศิธร คงสมปราชญ์ อนุบาลศรทพิย์

ล าดับ
เลข

สมัคร
เลขประจ า

ตัวเดิม
ค าหน้าชื่อ ชื่อ

รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4/10  ปีการศึกษา 2563  ครูทีป่รึกษา  นายไพทูล  ถาวร

นามสกุล โรงเรยีนเดิม



1 209 13383 นางสาว ญาณิศา ค าจันทร์ดี บ้านกรวดวทิยาคาร
2 549 13409 นาย ณัฐวตัร พันธง์าม บ้านกรวดวทิยาคาร
3 182 13423 นางสาว พราวนภัส พงศ์ภาณุภาส บ้านกรวดวทิยาคาร
4 123 13443 นาย ณัฏฐนันท์ อ่อนพันธ์ บ้านกรวดวทิยาคาร
5 180 13483 นาย ชนาธปิ ยามดี บ้านกรวดวทิยาคาร
6 181 13580 นางสาว เมลาวณัย์ จันใด บ้านกรวดวทิยาคาร
7 206 13592 นาย ธนกร ปันโท๊ะ บ้านกรวดวทิยาคาร
8 179 13611 นางสาว ไทรน้อย โพธิ์สิทธิ์ บ้านกรวดวทิยาคาร
9 174 13616 นางสาว ปรีดิพัทย์ เติดประโคน บ้านกรวดวทิยาคาร
10 173 13628 นาย ธนัยกานต์ เลิศสกุล บ้านกรวดวทิยาคาร
11 165 13631 นาย นวภัทร ยิ่งประโคน บ้านกรวดวทิยาคาร
12 527 13641 นาย สาคร พาวงค์ บ้านกรวดวทิยาคาร
13 170 13657 นางสาว สุชาดา ปุดประโคน บ้านกรวดวทิยาคาร
14 98 13658 นาย กฤตเมธ ยันประโคน บ้านกรวดวทิยาคาร
15 168 13666 นาย ธนกฤต ธนศิริสกุลวงษ์ บ้านกรวดวทิยาคาร
16 125 13668 นาย ธนวฒัน์ โยสะจันทร์ บ้านกรวดวทิยาคาร
17 166 13672 นาย นัฐพงศ์ จริงประโคน บ้านกรวดวทิยาคาร
18 116 13678 นาย มงคล แฮะประโคน บ้านกรวดวทิยาคาร
19 117 13681 นาย วฒิุศักด์ิ หาญสันเทียะ บ้านกรวดวทิยาคาร
20 188 13695 นาย จักรพันธ์ ยิ่งเชิดงาม บ้านกรวดวทิยาคาร
21 148 13696 นาย จิณณวตัร เพ็ชรประโคน บ้านกรวดวทิยาคาร
22 134 13704 นาย ธรีวงศ์ แอดแฮด บ้านกรวดวทิยาคาร
23 145 13705 นาย พงพนา พลฉิม บ้านกรวดวทิยาคาร
24 185 13720 นางสาว นิธรัิตน์ สวสัดี บ้านกรวดวทิยาคาร
25 183 13723 นางสาว วรรณภา พอกประโคน บ้านกรวดวทิยาคาร
26 201 13726 นางสาว อังคณา มาประโคน บ้านกรวดวทิยาคาร
27 214 13741 นาย ภานุพงษ์ นิติสิทธิ์ บ้านกรวดวทิยาคาร
28 147 13742 นาย รพีภัทร วงค์ประโคน บ้านกรวดวทิยาคาร
29 142 13747 นางสาว เจนจิรา เลาประโคน บ้านกรวดวทิยาคาร
30 99 13748 นางสาว ชนิตสิรี พัว่คุณมี บ้านกรวดวทิยาคาร
31 172 13750 นางสาว ดวงฤทัย ไชยเลิศ บ้านกรวดวทิยาคาร
32 108 13751 นางสาว นงลักษณ์ เนาวรัตน์ บ้านกรวดวทิยาคาร
33 176 13754 นางสาว มุกธติา ข าปู่ บ้านกรวดวทิยาคาร
34 177 13757 นางสาว วริาภรณ์ นมัสศิลา บ้านกรวดวทิยาคาร
35 130 13768 นาย ชัชวาลย์ ชัยรัมย์ บ้านกรวดวทิยาคาร
36 528 14624 นาย ธรีะศักด์ิ ดวงมาลา บ้านกรวดวทิยาคาร
37 525 นาย จักรภัทร เนาวรัตน์ ปริยัติธรีวทิยา
38 524 นาย ณัฐพล  ปัดสายะ อนุบาลศรทิพย์
39 255 นาย ธนกฤต รุ่งประโคน บ้านหนองไม้งาม 1
40 523 นาย ววิาห์ เติดประโคน นิคมสร้างตนเอง 2
41 437 นาย สุรเชษฐ นาคประโคน บ้านโคกยาง
42 537 นาย ฮาโรลด์  แอนเดรชันนิ่งซัน อนุบาลศรทิพย์

รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4/11  ปีการศึกษา 2563  ครูทีป่รึกษา  นายถนัด  สุขแก้ว  และ นางพรนิภา  ตอพล

ล าดับ
เลข

สมัคร
เลขประจ า

ตัวเดิม
ค าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม



1 97 13600 นาย วรวทิย์ คีรีรัตน์ บ้านกรวดวทิยาคาร
2 126 13601 นาย วฒิุนันท์ จ าปาอ่วม บ้านกรวดวทิยาคาร
3 213 13646 นาย อรรถพงษ์ ดงรัมย์ บ้านกรวดวทิยาคาร
4 545 13664 นาย เชิดพงษ์ พิประโคน บ้านกรวดวทิยาคาร
5 161 13693 นาย กิตติทัด สัตบุตร บ้านกรวดวทิยาคาร
6 167 13702 นาย ถิรวฒัน์ ควรประโคน บ้านกรวดวทิยาคาร
7 154 13716 นางสาว ธดิารัตน์ สวายประโคน บ้านกรวดวทิยาคาร
8 144 13736 นาย ธรีภัทร เติมประโคน บ้านกรวดวทิยาคาร
9 555 13746 นาย สุรเชษฐ์ ศรีสุข บ้านกรวดวทิยาคาร
10 204 13759 นางสาว อมรรัตน์ ทะนวนรัมย์ บ้านกรวดวทิยาคาร
11 202 13769 นาย ชาญสมุทร พินิจสอน บ้านกรวดวทิยาคาร
12 146 13777 นาย ภูฟ้า พรมประโคน บ้านกรวดวทิยาคาร
13 242 13779 นาย ภูวดล ชมจันทึก บ้านกรวดวทิยาคาร
14 153 13780 นาย วฒันา โสมค า บ้านกรวดวทิยาคาร
15 199 13783 นาย วรีะภัทร สุริยะ บ้านกรวดวทิยาคาร
16 157 13784 นาย ศราวฒุ สมานทอง บ้านกรวดวทิยาคาร
17 171 13788 นาย อนุสรณ์ วงิประโคน บ้านกรวดวทิยาคาร
18 552 13790 นาย อัทธพล แก้วเสนา บ้านกรวดวทิยาคาร
19 203 13799 นาย เพชรพงษ์ ราชสมบัติ บ้านกรวดวทิยาคาร
20 198 13800 นาย แฟรงค์ บุญจันทร์ บ้านกรวดวทิยาคาร
21 81 13807 นางสาว ณัฐธดิา แฮะประโคน บ้านกรวดวทิยาคาร
22 208 13812 นาย เก็บตะวนั อบเชย บ้านกรวดวทิยาคาร
23 212 13820 นาย พรชัย ตวนประโคน บ้านกรวดวทิยาคาร
24 131 13828 นาย สิรวชิญ์ เข็มทิพย์ บ้านกรวดวทิยาคาร
25 140 14016 นาย เอกรินทร์ พิมพ์จัตุรัส บ้านกรวดวทิยาคาร
26 304 15178 นางสาว ศศิกานต์ กล้าจัด บ้านกรวดวทิยาคาร
27 567 นาย กรวชิญ์ มะชิโกวา หนองไม้งาม2
28 517 นาย กานต์ดนัย สันคะนุช บ้านส่ีเหล่ียมวทิยา
29 237 นาย ณัฐพร เมินดี บ้านโคกกะชาย
30 526 นาย ธนพนธ์ กลมยา กศน.บ้านกรวด
31 365 นาย ธรีเมธ ปานทอง บ้านโคกยาง
32 557 นาย วลิเล่ียม วนมา เวทเตอร์ ปริยัติธรีวทิยา
33 569 นาย อลังการ สีหานาม นิคมพัฒนาสายโท 11
34 570 นาย เอกฉัตร สีสนิท นิคมพัฒนาสายโท 11
35 568 นาย เอกรัฐ ค าจันทร์ บ้านโคกยาง
36 321 นางสาว กนกพร ดวงจันทร์ทึก บ้านหนองไม้งาม 2

37 507 นางสาว ชลธร ลาภเลิศ นิคมสร้างตนเอง 8

38 362 นางสาว ธนพร นาเมือง บ้านโคกยาง
39 504 นางสาว ปัณฑิตา จิตอนุกูล ปัญญาวรคุณ

40 274 นางสาว ภัสรีญา แย้มขจร พวงคราม
41 506 นางสาว อนงค์ เสาประโคน นิคมสร้างตนเอง 8
42 513 นางสาว อรจิรา ปานะตา

เพียงหลวง 2 ใน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

ล าดับ
เลข

สมัคร
เลขประจ า

ตัวเดิม
ค าหน้าชื่อ ชื่อ

รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4/12  ปีการศึกษา 2563  ครูทีป่รึกษา  นางสาวศิราณี  บุญมาก  และ นางเอมอร  แจ่มแจ้ง

นามสกุล โรงเรียนเดิม



1 491 13625 นาย โกมิน ทรงประโคน บ้านกรวดวทิยาคาร

2 509 นาย ขันติธรรม กิจซ่ือตรง อนุบาลศรทิพย์

3 500 นาย จารุพฒัน์ แพงวเิศษ บ้านตาอี

4 516 นาย ชานนท์ ประสิทธิก์ูล บ้านตาเมียง

5 481 13647 นาย ภทัรสิทธิ์ บญุสิทธิ์ บ้านกรวดวทิยาคาร

6 519 นาย ภาณุเดช มุหะหมัด วดัล าต้อยต่ิง

7 487 13597 นาย ภานุพงศ์ พนิัยรัมย์ บ้านกรวดวทิยาคาร

8 562 นาย วรวทิย์ ฉริดรัมย์ นิคมพัฒนาสายโท11

9 483 13530 นาย วธิวนิธ์ ปตัตายะโส บ้านกรวดวทิยาคาร

10 571 นาย สิทธศัิกด์ิ เเซ่เจา ยานนาเวศวทิยาคม

11 572 นาย สิรวชิญ์ แซ่เจา ยานนาเวศวทิยาคม

12 510 นาย สุรศักด์ิ ทอนกระโทก บ้านตัวอยา่ง

13 485 13647 นาย อัครวนิท์ เอี่ยมค า บ้านกรวดวทิยาคาร

14 486 13712 นางสาว กนกพร ศรียงยศ บ้านกรวดวทิยาคาร

15 563 นางสาว กมลชนก ชิณภา นิคมพัฒนาสายโท11

16 498 นางสาว กาญจนา วงค์ประโคน บ้านตาอี

17 501 นางสาว จิตภา ชื่นประโคน นิคมสร้างตนเอง 6

18 512 นางสาว จิรา เกิดประโคน บ้านหนองไม้งาม 1

19 514 นางสาว ชุติมา โรจน์กระโทก เพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ

20 520 นางสาว ญาณิกา พานทวปี วดับุญสัมพันธ์

21 505 15167 นางสาว ณิชาภทัร จันทร์ดาสอน บ้านกรวดวทิยาคาร

22 495 14035 นางสาว ธญัสิริ โกรัตน์ บ้านกรวดวทิยาคาร

23 494 14640 นางสาว นัทย์หทยั กลมยา บ้านกรวดวทิยาคาร

24 566 นางสาว นิศารัตน์ บญุตา บ้านหนองคันนา

25 518 นางสาว บญุจินดา อินทร์ทา บ้านหนองคันนา

26 502 นางสาว ปรมา ทมึกระโทก นิคมสร้างตนเอง 2

27 497 นางสาว พยิดา พลตรี บ้านตาอี

28 488 14037 นางสาว มณฑิตา พนัธม์หา บ้านกรวดวทิยาคาร

29 561 นางสาว มาริษา บอกประโคน นิคมสร้างตนเอง2

30 482 13581 นางสาว วณิดา โขนสันเทยีะ บ้านกรวดวทิยาคาร

31 508 นางสาว ศิรินทรา เสาเปรีย นิคมสร้างตนเอง 2

32 484 14036 นางสาว สายธาร เกิดประโคน บ้านกรวดวทิยาคาร

33 492 13436 นางสาว สาวติรี จรกา บ้านกรวดวทิยาคาร

34 490 13690 นางสาว สุพรรณษา สิงหร์อ บ้านกรวดวทิยาคาร

35 511 นางสาว แสงมณี แสนสุข บ้านตัวอยา่ง

36 565 นางสาว อรทยั ศรีโสมา บ้านหนองคันนา

37 493 13692 นางสาว อรพณิ แก้วประโคน บ้านกรวดวทิยาคาร

38 499 นางสาว อรวรรณ มั่งค่ัง บา้นตาอี
39 496 นางสาว อาทติยา ศรีเสริม บ้านตาอี

40 515 นางสาว อารยา ววิาสุข
เพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วฒันาพรรณวดี

ล าดับ
เลข

สมัคร
เลขประจ า

ตัวเดิม
ค าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล โรงเรยีนเดิม

รายชื่อระดบัชั้น  ปวช.1 ปีการศึกษา 2563  ครูทีป่รึกษา  นางสาวพิสมยั เพียรใจ  และ  นางสาวเสาวณิต  แป้นประโคน


