
 

ประกาศโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
เร่ือง  ประกาศผลการสอบจัดช้ันเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

ตามท่ีโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  อําเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดําเนินการสอบ             
เพ่ือจัดช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๖๒  เสร็จส้ินแล้วนั้น   

โรงเรียนจึงขอประกาศผลการสอบจัดช้ันเรียนดังรายละเอียดท่ีแนบท้ายประกาศนี้  ท้ังนี้ให้นักเรียน    
ท่ีมีรายช่ือตามประกาศมารายงานตัวพร้อมผู้ปกครองนักเรียน  เพ่ือปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนในวันพุธ ท่ี  ๓  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ น.  เป็นต้นไป   

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน     

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

   

                                                                         (นายอัครเดช  หลาบนอก) 
                                           ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 

 

    



เลขที่ เลขประชาชน คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม
1 1301101116825 นาย กฤษฎา ปรีงปรัง บ้านกรวดวิทยาคาร
2 1330101213455 นาย ชยพัทธ์ ทองขาว บ้านกรวดวิทยาคาร
3 1100703508935 นาย ธนภัทร ศรีธีระประเสริฐ หนองไม้งาม1
4 1319200030489 นาย ธนวัฒน์ แก้วไชย บ้านกรวดวิทยาคาร
5 1319000014757 นาย ธวัชชัย ปะทะรัมย์ บ้านโคกยาง
6 1319000011707 นาย นครินทร์ นะประโคน บ้านโคกยาง
7 1319000013165 นาย นพรัตน์ ชมภู บ้านหนองไม้งาม1
8 1319000009427 นาย พานทอง จริงประโคน บ้านกรวดวิทยาคาร
9 1319000026682 นาย พุฒิพัฒน์ ด้วงประโคน บ้านกรวดวิทยาคาร
10 1319900908169 นาย ศรัณย์ บุญทวี บ้านกรวดวิทยาคาร
11 1319900948047 นางสาว กชรัตน์ สืบดี บ้านเขาคอก
12 1319000014099 นางสาว กรองกาญจน์ พินัยรัมย์ บ้านกรวดวิทยาคาร
13 1319000025236 นางสาว เขมิกา จันทร์สุข นิคมสร้างตนเอง2
14 1310800241377 นางสาว จิรชยา เจริญวัด บ้านกรวดวิทยาคาร
15 1319300023131 นางสาว ชลิดา บุญเฮ้า นิคมสร้างตนเอง7
16 1319200030420 นางสาว ณัฐชยา อุทัยมา บ้านโคกกลอย
17 1103703691716 นางสาว ณัฐธิชา วัดสอน นิคมพัฒนาสายโท11
18 1239300006530 นางสาว ณัฐธิดา มีชัย บ้านหนองคันนา
19 1319000009460 นางสาว ธนัญญา ตุ่นนิราช นิคมสร้างตนเอง6
20 1102003451274 นางสาว บุญยวีร์ ภูมิประโคน บ้านกรวดวิทยาคาร
21 1738700024131 นางสาว พรธิดา ผิวจันทร์สด บ้านกรวดวิทยาคาร
22 1319000026046 นางสาว พรรณปพร กสิกรรม บ้านกรวดวิทยาคาร
23 1319200034859 นางสาว ลิซ่า ลายสนธ์ิ บ้านกรวดวิทยาคาร
24 1321400015036 นางสาว วรรณณา เมินธนู บ้านตาเมียง
25 1319000026666 นางสาว ศิริวรรณ คุ้มสุวรรณ์ นิคมสร้างตนเอง7
26 1318600015982 นางสาว สร้อยสุดา ห้วยลําโกน บ้านกรวดวิทยาคาร
27 1319000025201 นางสาว สริตา ศรีสุข หนองไม้งาม1
28 1119701120679 นางสาว สุพัตตรา สังกองแก้ว บ้านกรวดวิทยาคาร
29 1207500014399 นางสาว เสาวนีย์ ศรีสุก เพียงหลวง2
30 1319900921572 นางสาว หทัยภัทร พุทธชัย นิคมพัฒนาสายโท11
31 1319000013386 นางสาว อภิญญา ผาสุขลํ้า นิคมสร้างตนเอง7
32 1320601317900 นางสาว อลิษา เมินธนู บ้านตาเมียง
33 1319000014315 นางสาว อําไพพร ช่วยรัยม์ นิคมพัฒนาสายโท11

ใบรายช่ือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 1/1 ปีการศึกษา  2562  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
ครูที่ปรึกษา ครูทิวา  สมนึกในธรรม  และ ครูกรพิชญา  ทรงประโคน



เลขที่ เลขประชาชน คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม
1 1749900949562 นาย ขจรศักดิ์ งามสม นิคมสร้างตนเอง2

2 1319000014056 นาย ขจรศักดิ์ เดชวารี นิคมสร้างตนเอง7

3 1319000012614 นาย ชัยชนะ ชําระสี บ้านส่ีเหล่ียมวิทยา

4 1319000012321 นาย ชิดชัย แก้วประโคน นิคมร้างตนเอง2

5 1319000011359 นาย ชินวร สุดสงสาร บ้านกรวดวิทยาคาร

6 1319000008234 นาย เดชขจร สุนประโคน บ้านกรวดวิทยาคาร

7 1319000026178 นาย ไตรภพ พยุงเกษม นิคมร้างตนเอง2

8 1103703760980 นาย ทักษิณ วัดสอน นิคมพัฒนาสายโท11

9 1319900963534 นาย ธีรชาติ งามเมือง บ้านส่ีเหล่ียมวิทยา

10 1319900940259 นาย ธีรศักดิ์ งามสม นิคมสร้างตนเอง2

11 5300401054606 นาย ธีรศักดิ์ พฤษพฤก บ้านกรวดวิทยาคาร

12 1319300016551 นาย นวพร เกษไธสง บ้านกรวดวิทยาคาร

13 1319000024641 นาย นิธิกร นิ่มประโคน บ้านส่ีเหล่ียมวิทยา

14 1519400001715 นาย พันสิทธ์ิ แก้วนิล กศน

15 1319900931811 นาย เพชรเพ่ิมพูน บุญไทยกลาง บ้านกรวดวิทยาคาร

16 1319900900478 นาย ยศกร สงคราม นิคมร้างตนเอง9

17 1319900900486 นาย ยศวิชญ์ สงคราม นิคมร้างตนเอง9

18 1319200031141 นาย วัชระ บุญสีสุข บ้านส่ีเหล่ียมวิทยา

19 13108000235407 นาย ศักดิเดชน์ เสาร์แพง กศน

20 1320601316458 นางสาว กรรณิการ์ ประสานศรี บ้านกรวดวิทยาคาร

21 1306200025512 นางสาว กัลญา นาคประโคน หนองไม้งาม1

22 1319300039216 นางสาว เกศสุดา จอมเกาะ นิคมสร้างตนเอง7

23 1319000013653 นางสาว ขวัญจิรา เหรียญทอง เพียงหลวง2

24 1319000013661 นางสาว นิภาวรรณ มีแก้ว นิคมสร้างตนเอง2

25 1319300040281 นางสาว บุษบากร เรือนไทย หนองไม้งาม1

26 1319000025619 นางสาว ใบหม่อน สุนประโคน นิคมสร้างตนเอง2

27 1319000009443 นางสาว มนต์พิดา คิดนท บ้านกรวดวิทยาคาร

28 1319300025304 นางสาว วลีรัตน์ โอโลรัมย์ หนองไม้งาม1

29 1104300699159 นางสาว วิชาดา เตื่อประโคน บ้านโคกกลอย

30 1319000012894 นางสาว สุนันท์ญา ต่างประโคน นิคมสร้างตนเอง2

31 2320601046360 นางสาว สุนิตา ฤทธิแผง นิคมสร้างตเอง2

32 1319000009656 นางสาว สุนิสา จันทโสม บ้านกรวดวิทยาคาร

33 1319300025312 นางสาว สุวิมล บุญทวี. บ้านหนองไม้งาม2

ใบรายช่ือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 1/2 ปีการศึกษา  2562  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
ครูที่ปรึกษา ครูประกายดาว  โกรัตน์  และ ครูกีรติ  กีรตินิตยา


