
 

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 

 

 

    



เลข
ประจําตัว  กิจกรรม ชุมนุม

1 เด็กชาย กฤษดากร ตุ้มสุวรรณ บ้านสายโท 1 1319901104411
2 เด็กชาย โกเมศ ด้วงชํานาญ นิคมสร้างตนเอง 1 1779800286251
3 เด็กชาย เจษฎา เยาะสูงเนิน นิคมสร้างตนเอง 1 1318700061391
4 เด็กชาย ชฎายุ คงประโคน อนุบาลศรทิพย์ 1319000037421
5 เด็กชาย ฐาปนากุล ศรีศิลา นิคมสร้างตนเอง 1 1319901096508
6 เด็กชาย ทิวาพร ดําโดด อนุบาลบ้านกรวด 1319300061271
7 เด็กชาย เทพทัต แนบชิด บ้านสายโท 1 1319000039709
8 เด็กชาย ธนกฤต ฤทธ์ิยุง อนุบาลศรทิพย์ 1319800491835
9 เด็กชาย ธนภัย หันลี บ้านหนองตะเคียน 1319000039784
10 เด็กชาย นฤพร ปัตเตย์ บ้านสายโท 1 1319901101463
11 เด็กชาย บารมี วันทะวงษ์ นิคมสร้างตนเอง 1 1319901135724
12 เด็กชาย ภรัญญู ฉิมงาม นิคมสร้างตนเอง 5 1319000038052
13 เด็กชาย ภูริภัทร  สาเคดา อนุบาลบ้านกรวด 1319000037331
14 เด็กชาย วุฒิวัฒน์ เสาเปรีย อนุบาลบ้านกรวด 1319000041223
15 เด็กชาย ศตวรรษ แก้วสังข์ บ้านยาง 1319000039971
16 เด็กชาย สุทินันท์ สีโท บ้านตะลุมพุก 1319300061742
17 เด็กชาย อรรถพร บุญด้วง นิคมสร้างตนเอง 5 1319901109006
18 เด็กหญิง กุ้งนาง เงางาม อนุบาลบ้านกรวด 1319000039407
19 เด็กหญิง ขวัญชนก พรสิริโชคชัย บ้านโคกเบง 1101402347721
20 เด็กหญิง จารุวรรณ จันประโคน บ้านตาเมียง 1320601336785
21 เด็กหญิง ญาณภัทร สังคะดี อนุบาลบ้านกรวด 1359500023852
22 เด็กหญิง ญาณิศา หนูประโคน บ้านสายโท 1 1319000037641
23 เด็กหญิง ญาดารัตน์ เขียวชอุ่ม บ้านโคกกะชาย 1769300033753
24 เด็กหญิง ฐิติญาดา ประสิทธ์ิปัญญากร อนุบาลบ้านกรวด 1319200070359
25 เด็กหญิง ณัฐธิดา ทัศนา บ้านละหอกตะแบง 1118700097851
26 เด็กหญิง ดวงพร พงษ์ชะอุ่มดี นิคมสร้างตนเอง 5 1319901110471
27 เด็กหญิง ประกายมาศ มูลเพ็ญ บ้านเขาดินใต้ 1319000041363
28 เด็กหญิง ประไพพรรณ แก้วอาษา กองทัพบกอุปถัมภ์ 1319200067358
29 เด็กหญิง ปัณณพร วงค์ประโคน อนุบาลบ้านกรวด 1319000038427
30 เด็กหญิง ปิยรัตน์ ผลเกิด บ้านหนองตะโก 1319000041207
31 เด็กหญิง พนิดา บุญมา บ้านโคกระเหย 1319000038630
32 เด็กหญิง พรธิดา คุมาประโคน บ้านหนองไม้งาม 1 1309903400263
33 เด็กหญิง พรศิรินทร์ บุญอุ้ม บ้านละหานทรายเก่า 1319200061562
34 เด็กหญิง ภัทรภรณ์ พ้ืนดอนเค็ง อนุบาลบ้านกรวด 1319200069237
35 เด็กหญิง ไรวินท์ ธนยศเมธิน ชุมชนบ้านโนนเจริญ 1319200073447
36 เด็กหญิง วาราศิริ จริงประโคน บ้านหนองตะเคียน 1319000040588
37 เด็กหญิง วิมลลักษณ์ แก้วสง่า นิคมพัฒนาสายตรี 2 1319200058600
38 เด็กหญิง สิรทอน หนูประโคน บ้านเขาดินใต้ 1119701177298
39 เด็กหญิง อทิตย์ตญา มิศิริ บ้านละหานทรายเก่า 1319000040031
40 เด็กหญิง อนันตญา ชัยสีดา นิคมสร้างตนเอง 1 1319901134612
ชาย 17
หญิง 23
รวม 40

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562
คุณครูที่ปรึกษา ครูโสภา  สุขกระโทก และ ครูสุชาดา  ยันประโคน

เลขท่ี คํานําหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม เลขประชาชน
แผนการเรียน

วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์



เลข
ประจําตัว  กิจกรรม ชุมนุม

1 เด็กชาย กฤษฎา เว้าสําโรง อนุบาลบ้านกรวด 1319901125397
2 เด็กชาย จิตรานนท์ คุ้มสุวรรณ์ อนุบาลบ้านกรวด 1319300061823
3 เด็กชาย ชัยวัฒน์ โสระวงศ์ บ้านสายโท 4 ใต้ 1319000040464
4 เด็กชาย ภูชิสสะ เฮงสวัสดิ์ อนุบาลบ้านกรวด 1104300977809
5 เด็กชาย รพีภัทร ปัตตานี อนุบาลศรทิพย์ 1319000040138
6 เด็กชาย สรยุทธ เมียดคง อนุบาลบ้านกรวด 1320601338656
7 เด็กชาย อติเทพ ยิ่งศรีสุข อนุบาลบ้านกรวด 1219901114639
8 เด็กชาย อภิรักษ์ ทศแก้ว บ้านสายโท 4 ใต้ 1119902335001
9 เด็กหญิง เฉลิมรัตน์ อ้อยกลาง แสนสุข 1319300061947
10 เด็กหญิง ณัฐชา เลิศยะโส นิคมสร้างตนเอง 9 1819900574452
11 เด็กหญิง โทแนล แมนสัน อนุบาลศรทิพย์ P311000510007
12 เด็กหญิง นันทภัค คงประโคน อนุบาลบ้านกรวด 1319000041266
13 เด็กหญิง นันทิกานต์ แฟ้นประโคน อนุบาลบ้านกรวด 1319000037447
14 เด็กหญิง นิษา บุญประสิทธ์ิ อนุบาลบ้านกรวด 1101801463091
15 เด็กหญิง บงกชพิสิทธ์ิ  คิดได้ อนุบาลบ้านกรวด 1319901113879
16 เด็กหญิง บุษยมาศ กลุ่มยา อนุบาลบ้านกรวด 1319000037153
17 เด็กหญิง ปรียากร คุณนาเมือง นิคมสร้างตนเอง 2 1319901114328
18 เด็กหญิง พรรณิภา กสิกรรม นิคมสร้างตนเอง 1 1319000037846
19 เด็กหญิง พิมพ์ณดา จารุพัชนีวัชร์ มารีย์อนุสรณ์ 1110301441178
20 เด็กหญิง ภัควลัญชญ์ บุญยรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 1319901135490
21 เด็กหญิง ภาภัส เถินบุรินทร์ นิคมสร้างตนเอง 1 1319000037820
22 เด็กหญิง ภาวินี เสาเปรีย บ้านโคกระเหย 1319000037773
23 เด็กหญิง มุกมณี บุญไทยกลาง อนุบาลศรทิพย์ 1319901118641
24 เด็กหญิง สิวรรณธิตา เอ่ียมสะอาด บ้านโคกกลอย 1319200062844
25 เด็กหญิง อนุชิตา เภลี อนุบาลศรทิพย์ 1209000322428
26 เด็กหญิง อรปรียา ปานเพชร อนุบาลบ้านกรวด 1270501112088
27 เด็กหญิง อัญฑิมา โพธ์ิชัยโย นิคมสร้างตนเอง 1 1319901108158
28 เด็กหญิง เอวิตรา เพ็ชรคง นิคมสร้างตนเอง 1 1320601341983

ชาย 8
หญิง 20
รวม 28

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562
คุณครูที่ปรึกษา  ครูณัฐกฤตา  สิริวงษ์สุวรรณ และ ครูประยงค์  นราศรี

เลขท่ี คํานําหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม เลขประชาชน
แผนการเรียน

วิทย-คณิต-precadet



เลข
ประจําตัว  กิจกรรม ชุมนุม

1 เด็กชาย เจษฎา ภูมิพันธ์ บ้านละหอกตะตะแบง 1319000037226
2 เด็กชาย ณัฐภัทร ศรีสะเทือน นิคมพัฒนาสายโท 11 1119902298611
3 เด็กชาย ธนกฤษ ถุงแก้ว อนุบาลบ้านกรวด 1120300180443
4 เด็กชาย ธปณัฐ จามประโคน บ้านตาอี 1319000038711
5 เด็กชาย บุ๋น เจนนาวิน นิคมสร้างตนเอง 1 1319800495016
6 เด็กชาย พิชญ์นาฏ จัดการ อนุบาลบ้านกรวด 1740101109310
7 เด็กชาย มงคล กุลด้วง อนุบาลบ้านกรวด 1119100014025
8 เด็กชาย มนฑิรา เพชรประโคน บ้านหนองไม้งาม 1 1319300061670
9 เด็กชาย รัตติกาล หิงประโคน บ้านหนองไม้งาม 1 1319300064474
10 เด็กชาย ศุภวัทน์ หอมกล่ิน อนุบาลบ้านกรวด 1319300062684
11 เด็กชาย อิสรภาพ คะเรรัมย์ อนุบาลบ้านกรวด 1319000039091
12 เด็กหญิง จีระนันท์ ดีแป้น อนุบาลบ้านกรวด 1319200059525
13 เด็กหญิง จุฬารัตน์ กันหาสูงเนิน อนุบาลบ้านกรวด 1319300062439
14 เด็กหญิง ฉันท์หทัย ไชยบัว อนุบาลศรทพย์ 1319901094203
15 เด็กหญิง ชญาภรณ์ ก้องพิมาย อนุบาลบ้านกรวด 1319901088891
16 เด็กหญิง ชนิกานต์ ขนิษฐานนท์ บ้านโคกระเหย 1319901141511
17 เด็กหญิง ชัญลักษณ์ เพียรสิงห์ อนุบาลบ้านกรวด 1319200061457
18 เด็กหญิง ณรินทรา สาริยา อนุบาลบ้านกรวด 1209702308581
19 เด็กหญิง ณัฏฐินี  เส็งประโคน บ้านยาง 1319000039831
20 เด็กหญิง ณัฐจินันท์ ตัวประโคน อนุบาลบ้านกรวด 1319901095269
21 เด็กหญิง ทิพปภา ด้วงชํานาญ บ้านหนองไม้งาม 1 1319300066507
22 เด็กหญิง นภเกตน์ วงสุวรรณ์ บ้านหนองตะเคียน 1909803096923
23 เด็กหญิง นัทชพร สุรศร บ้านโคกกะชาย 1319901119991
24 เด็กหญิง นุชจรี หนูประโคน บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 1319000037382
25 เด็กหญิง ปริยาภัทร โกมุทธพงษ์ บ้านถนนโคกใหญ่ 1319901105019
26 เด็กหญิง ปลายธิดา สมภักดี อนุบาลประโคนชัย 1319901120646
27 เด็กหญิง ปานวาด ร่วมสมัคร บ้านละหานทรายเก่า 1139000006501
28 เด็กหญิง พรธิษา เจริญรัมย์ นิคมสร้างตนเอง1 1319901095374
29 เด็กหญิง พฤกษาลักษณ์ พินโย นิคมสร้างตนเอง 1 1319000039075
30 เด็กหญิง พิชญา ผลเกิด บ้านหนองตะโก 1240401178087
31 เด็กหญิง เรวดี โพธ์ิศิริ อนุบาลกัลยาประสิทธ์ิ 1319200059461
32 เด็กหญิง วลัยพรรณ นากลาง บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 1319000036441
33 เด็กหญิง ศิริพร นาหนองบัว กองทัพบกอุปถัมภ์ 1319000040367
34 เด็กหญิง สุนันทา พรมประโคน บ้านเขาดินใต้ 1319901096931
35 เด็กหญิง สุพรรษา กะประโคน อนุบาลบ้านกรวด 1209702295811
36 เด็กหญิง อรจิรา สัตย์ธรรม นิคมสร้างตนเอง 6 1319000036067
37 เด็กหญิง อริสา เพชรประโคน นิคมสร้างตนเอง1 1629900781662
38 เด็กหญิง อรุณรัตน์ จอมทรักษ์ อนุบาลบ้านกรวด 1319000041355
39 เด็กหญิง อัญชลีพร จรจอม กองทัพอุปถมภ์ 1319000040413
ชาย 11
หญิง 28
รวม 39

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562
คุณครูที่ปรึกษา ครูฟานิดา  ภู่ห้อย และ ครูผ่องพิชญา  ศรีสุริยชัย

เลขท่ี คํานําหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม เลขประชาชน
แผนการเรียน
วิทย-คณิต



เลข
ประจําตัว  กิจกรรม ชุมนุม

1 เด็กชาย เขมทัต รอบแคว้น อนุบาลบ้านกรวด 1329000042696
2 เด็กชาย ณัชธนพร จริงประโคน นิคมสร้างตนเอง 1 1319000037498
3 เด็กชาย โทมัส เพน บ้านถนนโคกใหญ่ 1319200058537
4 เด็กชาย ธนกร กลมประโคน อนุบาลบ้านกรวด 1319000039571
5 เด็กชาย ปัญณวิชญ์  รุ่งประโคน บ้านหนองไม้งาม 1 1319300063419
6 เด็กชาย รณชัย ศรีมะณีรัตน์ นิคมสร้างตนเอง 5 1102170089206
7 เด็กชาย รัชชานนท์ เพ่ิมพลเมือง บ้านหินลาด 1319200070197
8 เด็กชาย วุฒิชัย เสาเปรีย อนุบาลบ้านกรวด 1319000040162
9 เด็กชาย อภิพัฒน์ สุนประโคน นิคมสร้างตนเอง 6 1319000037854
10 เด็กชาย อาทิตย์ กรรณสูตร บ้านหนองใหญ่ 1319000037757
11 เด็กหญิง ยุวพรรณ รอดเนียม บ้านดอนโพ 1769300033214
12 เด็กหญิง อารีรัตน์ เตะประโคน อนุบาลบ้านกรวด 1319000038290
13 เด็กหญิง อรทัย ฮุบประโคน อนุบาลบ้านกรวด 1319000038834
14 เด็กหญิง กอหญ้า ศรีวิเศษ อนุบาลบ้านกรวด 1103100947646
15 เด็กหญิง กัลชนาพร ชัยงาม อนุบาลบ้านกรวด 1149500022301
16 เด็กหญิง กิตติกา ปัตธรรมโย บ้านหินลาด 1319200060159
17 เด็กหญิง เกลียวไหม ทวีสุข อนุบาลบ้านกรวด 1749800411129
18 เด็กหญิง จินดารัตน์ ยิ่งยงสุข บ้านหนองจูบ 1329901410342
19 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ เติมสุข อนุบาลบ้านกรวด 1319000037765
20 เด็กหญิง ชญานี เร่งิมาย นิคมสร้างตนเอง 1 1319700048646
21 เด็กหญิง ฐิติวรดา มุ่งหมาย อนุบาลบ้านกรวด 1103200100963
22 เด็กหญิง นภัสร สุทธิประภา อนุบาลบ้านกรวด 1319901137328
23 เด็กหญิง ปาริฉัตร สายสุข บ้านหินลาด 1319200066718
24 เด็กหญิง พรณภัทร กรมมนดี บ้านสายตรี 9 1319800478570
25 เด็กหญิง พรรณวดี บุรารม นิคมสร้างตนเอง 9 1329901441264
26 เด็กหญิง พิมพ์ชนก พลรักษา นิคมสร้างตนเอง1 1319901142895
27 เด็กหญิง มัชฌิเม ประภาวิชา อนุบาลบ้านกรวด 1319300065829
28 เด็กหญิง มุธิตา เวียงทอง นิคมสร้างตนเอง 9 1209601513970
29 เด็กหญิง รุ่งนภา พาสัญจร อนุบาลบ้านกรวด 1319000401952
30 เด็กหญิง วรรณภา วงศ์ประสิทธ์ิ บ้านโคกระเหย 1309903443434
31 เด็กหญิง วรวรรณ แก้วสง่า นิคมพัฒนาสายตรี 2 1319000040979
32 เด็กหญิง ศิริกานดา เส็งประโคน อนุบาลบ้านกรวด 1319200066076
33 เด็กหญิง ศุภรัตน์ คุยประโคน บ้านตาอี 1319000039610
34 เด็กหญิง สาวิตรี โพธ์ิช่วย บ้านหนองตะโก 1160101927808
35 เด็กหญิง สุนิศา กาลจักร บ้านสายโท 1 1319000037404
36 เด็กหญิง อภิชญา โคตรวิชา บ้านโคกกระชาย 1105000002927
37 เด็กหญิง อรอมล คําใสขาว นิคมสร้างตนเอง 1 1319000040553
38 เด็กหญิง อัครวินท์ บัตรวิเศษ นิคมสร้างตนเอง  1 1319000039199
39 เด็กหญิง อาริษา เส็งประโคน บ้านยาง 1319000037706
40 เด็กหญิง อินทิพร ไชยมาท บ้านนิคมสายโทใต้ 8 1101000156076
ชาย 10
หญิง 30
รวม 40

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562
ครูที่ปรึกษา ครูสายพิน  สลุบพล และ ครูมุฑิตา  ทิพย์คูนอก

เลขท่ี คํานําหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม เลขประชาชน
แผนการเรียน
วิทย-คณิต



เลข
ประจําตัว  กิจกรรม ชุมนุม

1 เด็กชาย ก้องพิภพ ห้วยลําโกน นิคมพัฒนาสายตรี2 1319000038699
2 เด็กชาย กัมพุช  เพชรประโคน บ้านปราสาททอง 1319000038893
3 เด็กชาย จิรพัฒน์ นพตลุง นิคมสร้างตนเอง 1 1319000037684
4 เด็กชาย ณัฐพัชร์ วงค์ประโคน อนุบาลบ้านกรวด 1319000039016
5 เด็กชาย ทิพรัตน์ เผ่าโสภา บ้านเขาคอก 1319000040103
6 เด็กชาย ธนกร กลัดทิม วัดปฐมบุตรอิศราราม 1102300128427
7 เด็กชาย ธนดล แสงทอง บ้านละหานทรายเก่า 1104400031672
8 เด็กชาย ธนวัตน์ ค้าคุ้ม อนุบาลบ้านกรวด 1118700105217
9 เด็กชาย นัฐวดล กองแก้ว บ้านหินลาด 1139800132713
10 เด็กชาย ปฐมพร หนุนชู อนุบาลกัลยาประสิทธ์ิ 1319901105612
11 เด็กชาย พีรพัฒน์ วิวาโค บ้านหินลาด 1100501678309
12 เด็กชาย ภีรวัฒน์ คําจร อนุบาลบ้านกรวด 1319901135791
13 เด็กชาย มณีสร บ่อชน บ้านบึงเจริญ 1319000038451
14 เด็กชาย ศิลป์ศรุต ชาโท บ้านบึงเจริญ 1319901114441
15 เด็กชาย สิทธิกร ใจพินิจ บ้านปราสาททอง 1319000028600
16 เด็กชาย สิทธ์ิศักดิ์ ตองติดรัมย์ นิคมสร้างตนเอง 1 1319901082795
17 เด็กชาย สิรภัทร พร้อมจิตร นิคมสร้างตนเอง1 1319500060723
18 เด็กชาย สุธี สีรารักษ์ บ้านโคกระเหย 1129902016810
19 เด็กชาย อุณรุต ขุนเภา บ้านหนองไม้งาม 1 1250801119967
20 เด็กหญิง ขจีพัทธ์ กิจซ่ือตรง อนุบาลศรทิพย์ 1319800496756
21 เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ อินชํานาญ ละหานทรายเก่า 1320601343587
22 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา แฟ้นประโคน อนุบาลบ้านกรวด 1319000040481
23 เด็กหญิง ธนภรณ์ ด้วงประโคน บ้านหนองตะโก 1319000038826
24 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ บางประโคน บ้านถนนโคกใหญ่ 1319200066491
25 เด็กหญิง ปนัฐดา สุทธิ บ้านบึงเจริญ 1319901098624
26 เด็กหญิง ปรารถนา หลุนบูชา อนุบาลบ้านกรวด 1319000038095
27 เด็กหญิง ปาลิดา หิงประโคน อนุบาลบ้านกรวด 1319901146548
28 เด็กหญิง พนิดา บุญธรรม นิคมสร้างตนเอง 9 1749901135364
29 เด็กหญิง เพชรพรพรรณงามแสง นิคมสร้างตนเอง 1 1319901126156
30 เด็กหญิง เพ็ญผกา สอนจิตร อนุบาลบ้านกรวด 1319300068976
31 เด็กหญิง มนัสนันท์ ยอมประโคน อนุบาลบ้านกรวด 13190000379886
32 เด็กหญิง รัชนีกร บุญค้ํา นิคมสร้างตนเอง 1 1319901091778
33 เด็กหญิง วรรณภา สง่างาม บ้านหินลาด 1319200069296
34 เด็กหญิง วราพร สัตย์สุขยิ่ง อนุบาลบ้านกรวด 1319901138065
35 เด็กหญิง ศิริกัญญา เพชรลํ้า อนุบาลบ้านกรวด 1129902004676
36 เด็กหญิง สุธาสินี ศรีน้อย อนุบาลบ้านกรวด 1319200069628
37 เด็กหญิง สุธิดา นกทูล บ้านหนองตะโก 1319000039130
38 เด็กหญิง สุพรรษา แก้วกอง บ้านเขาดินใต้ 1319000038800
39 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ หกประโคน อนุบาลบ้านกรวด 1368100046048
40 เด็กหญิง อลิษา ชัยวงศ์ อนุบาลบ้านกรวด 1209702305655
ชาย 19
หญิง 21
รวม 40

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562
ครูที่ปรึกษา ครูกรวรรณ  ชินนาค และ ครูพิเชษฐ  แป้นทองมอญ

เลขท่ี คํานําหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม เลขประชาชน
แผนการเรียน
ภาษาเขมร



เลข
ประจําตัว  กิจกรรม ชุมนุม

1 เด็กชาย กฤติน สีมา ละหานทรายเก่า 1209301188631
2 เด็กชาย กฤษฎา บุญคล้อย อนุบาลบ้านกรวด 1319000039555
3 เด็กชาย กิตตินันท์ สีทอง อนุบาลบ้านกรวด 1319000033310
4 เด็กชาย ไกรวิส เหล่ามะดัน นิคมสร้างตนเอง 1 1319000040120
5 เด็กชาย จิรโรจน์ กงถัน อนุบาลบ้านกรวด 1160101924388
6 เด็กชาย จิรวัฒน์ พ่ึงพานิช อนุบาลบ้านกรวด 1104700123971
7 เด็กชาย ชวกร ฉวีรัมย์ อนุบาลบ้านกรวด 1209702336623
8 เด็กชาย ไตรคุณ ธุระสุข อนุบาลบ้านกรวด 1339200071860
9 เด็กชาย ทวิพล หงษา บ้านปราสาททอง 1100201909640
10 เด็กชาย ธนกฤต บุตรคาน บ้านละหานทรายเก่า 1318300019401
11 เด็กชาย ธวัชชัย พวงพุ่ม บ้านหนองตะโก 1319000038656
12 เด็กชาย นัฐศาสตร์ ขันรัมย์ บ้านโนนศิลา 1319200067854
13 เด็กชาย ภาณุพงศ์ พรรัมย์ บ้านโคกเบง 1319000040189
14 เด็กชาย ภูมินทร์ ผิวอินทร์ กองทัพบกอุปถัมภ์ 1319000039393
15 เด็กชาย วรวรรณ จําปาอ่วม บ้านหนองตะโก 1319000038249
16 เด็กชาย สิทธิพล วันละภา บ้านหนองไม้งาม 2 1319300069484
17 เด็กชาย อภิรักษ์ จันทร์ประโคน อนุบาลบ้านกรวด 1319000039377
18 เด็กชาย อัมรินทร์ คงประโคน อนุบาลบ้านกรวด 1319000039202
19 เด็กหญิง กรนิการ์ ถนอมจิตต์ บ้านโคกเบง 1319000039482
20 เด็กหญิง กัญญารัตน์ กึนรัมย์ บ้านเขาคอก 1417600028225
21 เด็กหญิง ขวัญชนก เดิมประโคน อนุบาลบ้านกรวด 1319200067650
22 เด็กหญิง จิรัชยา พิประโคน อนุบาลบ้านกรวด 1219901086864
23 เด็กหญิง จิราภรณ์ สาเสนา นิคมสร้างตนเอง 1 1319300069042
24 เด็กหญิง จุฑามาศ ศิลปรัศมี บ้านควนสูง 1848100048658
25 เด็กหญิง ดวงใจ พยักษา บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 1319000036785
26 เด็กหญิง ทิพยาภา พันธ์สุวรรณ อนุบาลบ้านกรวด 1319000039822
27 เด็กหญิง ธัญญาดา เชือดประโคน นิคมสร้างตนเอง 1 1319200062640
28 เด็กหญิง ธันวา เลียวประโคน เขาดินใต้ 1319000039466
29 เด็กหญิง บุษราคัม ทินแสง นิคมสร้างตนเอง 4 1319000039253
30 เด็กหญิง ปนัดดา บึงจันทร์ อนุบาลบ้านกรวด 1100703906728
31 เด็กหญิง ปรัญญา ภาระจ่า อนุบาลบ้านกรวด 1110301424885
32 เด็กหญิง ปวรรณรัตน์ อาจสูงเนิน อนุบาลบ้านกรวด 1319000038371
33 เด็กหญิง พรปวีณ์ มณียศวัฒน์ อนุบาลบ้านกรวด 1319200062500
34 เด็กหญิง พิมพ์พรรณ วรรณสระคู บ้านโคกกลอย 1459901167358
35 เด็กหญิง มณีรัตน์ แก้วสารภูมิ บ้านหนองตะเคียน 1749800410963
36 เด็กหญิง รุจรดา นรพิมพ์ บ้านโคกกะชาย 1319000038541
37 เด็กหญิง สโรชา เชือดประโคน บ้านเขาคอก 1200901453991
38 เด็กหญิง สุทธิดา ไชยเลิศ บ้านโคกระเหย 1319000039717
39 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย กิติราช บ้านหนองจูบ 1329400065405
40 เด็กหญิง อริสา นาคประโคน อนุบาลบ้านกรวด 1319901099787
ชาย 18

หญิง 22

รวม 40

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562
ครูที่ปรึกษา ครูอาภาพร  คําตัน

เลขท่ี คํานําหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม เลขประชาชน
แผนการเรียน
ภาษาเขมร



เลข

 กิจกรรม ชุมนุม
1 เด็กชาย กิตติพัทธ์ เทศบุตร อนุบาลบ้านกรวด 1320601337871
2 เด็กชาย จิตรภาณุ หรีกประโคน อนุบาลบ้านกรวด 1319800496870
3 เด็กชาย ธีรเดช บุญมา อนุบาลบ้านกรวด 1319901112716
4 เด็กชาย รัฐภูมิ ยิบประโคน อนุบาลบ้านกรวด 1319901125231
5 เด็กชาย ศราวุฒิ หาสุข บ้านตัวอย่าง 1219901107225
6 เด็กหญิง กัลยรัตน์ ฟองย้อย อนุบาลบ้านกรวด 1139600375540
7 เด็กหญิง จุฑามาศ ไชยกุล บ้านตาเมียง 1320601340774
8 เด็กหญิง ชมพูนุท เรียกประโคน อนุบาลบ้านกรวด 1319000039172
9 เด็กหญิง ชาลิสา เสาเปรีย อนุบาลศรทิพย์ 1119600129310
10 เด็กหญิง ตรีสุคนธ์ เมตตานันตา อนุบาลบ้านกรวด 1319000038575
11 เด็กหญิง นิธิวดี ตันติวิริยารักษ์ อนุบาลบ้านกรวด 1499800035685
12 เด็กหญิง ปิยรัตน์ เตะประโคน อนุบาลบ้านกรวด 1749700152903
13 เด็กหญิง ปิยะธาดา อายุอ่อน บ้านตาเมียง 1329901431901
14 เด็กหญิง รุ่งทิวา แก้วอําไพ อนุบาลบ้านกรวด 1319000039865
15 เด็กหญิง วิศัลย์ศยา ยักษา อนุบาลบ้านกรวด 1319000039881
16 เด็กหญิง สุพิชชา ผิวขาว นิคมพัฒนาสายโท 12 1310101310809
17 เด็กชาย กนกพล เห่ือประโคน บ้านโคกระเหย 1319000038745
18 เด็กชาย กฤติภูมิ สีทา อนุบาลบ้านกรวด 1319000040430
19 เด็กชาย กษิภัทร พรมลี บ้านหนองตะโก 1319000037218
20 เด็กชาย เฉลิมชัย พลรัตน์ บ้านบึงเจริญ 1319000038265
21 เด็กชาย ธนดล งามเชย อนุบาลบ้านกรวด 1319200058715
22 เด็กชาย ธวัชชัย หม่ันอุตส่าห์ นิคมสร้างตนเอง 1 1419902413999
23 เด็กชาย นครินทร์ ศรสุด บ้านโนนศิลา 1319200067960
24 เด็กชาย นิธิชัย อันธิแสง บ้านระหานทรายเก่า 1319200069687
25 เด็กชาย พัชรพล ภาคตอน บ้านหนองจูบ 1501201152431
26 เด็กชาย ภูริพัฒน์ ให้คํา กองทัพอุปถมภ์ 1104300975474
27 เด็กชาย วัชระ จันลาสัย อนุบาลบ้านกรวด 1319200065886
28 เด็กชาย ศุภวิชญ์ เสาเปรีย นิคมสร้างตนเอง 4 1319901116681
29 เด็กชาย สิริวิชญ์ ทูลประโคน อนุบาลบ้านกรวด 1319901091000
30 เด็กหญิง กรรณิกา โนนน้อย บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 1319000039628
31 เด็กหญิง กิตติยา พิรส บ้านโคกเบง 1319200065495
32 เด็กหญิง ขวัญข้าว กะเซ็นรัมย์ บ้านนิคมสายโทใต้ 8 1319200067676
33 เด็กหญิง ขวัญข้าว วิดประโคน บ้านยาง 1319000039270
34 เด็กหญิง ชลธิชา จุลทรรศน์ บ้านโคกเบง 1319000039440
35 เด็กหญิง ปนัดดา สีทร อนุบาลบ้านกรวด 1319300063427
36 เด็กหญิง ภัณฑิรา ชนะประโคน ตํารวจตระเวณชายแดน 1319200063107
37 เด็กหญิง ภัทรวดี วิชานนท์ อนุบาลบ้านกรวด 1100703887979
38 เด็กหญิง รสสุคนธ์ บุญคุ้ม บ้านรุน 1320601342084
39 เด็กหญิง ศรัญญา โนนทิง บ้านโคกระเหย 1319000037285
40 เด็กหญิง โสริยา เตียกประโคน อนุบาลบ้านกรวด 1319000041312
ชาย 18
หญิง 22
รวม 40

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562
ครูที่ปรึกษา  ครูประสิทธิ์  ไตรสะอม และ ครูกรกนก  สุภาษิต

เลขท่ี คํานําหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม เลขประชาชน
แผนการเรียน

ประจําตัว
ศิลปะ



เลข

ประจําตัว  กิจกรรม ชุมนุม
1 เด็กชาย ก้องเกียรติ คงประโคน อนุบาลบ้านกรวด 1102900123582
2 เด็กชาย กิตติศักดิ์ ขอบเขตกัน บ้านโคกเบง 1103704105519
3 เด็กชาย เจษฎา มาทะวงษ์ บ้านละหานทรายเก่า 1319200058804
4 เด็กชาย ฉัตรปิยะ ฉัตรทอง บ้านเขาดินใต้ 1129701367411
5 เด็กชาย ชาตรี นาเมืองรักษ์ บ้านหนองตะโก 1319200066025
6 เด็กชาย ดนุพร สุริโย นิคมสร้างตนเอง 1 1319901135040
7 เด็กชาย ธนกฤต สถิตสุข บ้านนิคมสายโท 8 1319200068435
8 เด็กชาย ธีรพล บุญมา อนุบาลบ้านกรวด 1319901112724
9 เด็กชาย ธีรศักดิ์ กันนุลา อนุบาลบ้านกรวด 1309903348172
10 เด็กชาย นนทกานต์ ใหญ่สมพงษ์ บ้านโคกเบง 1319901143425
11 เด็กชาย นันทิพัฒน์ สนิดชัย บ้านหนองตะเคียน 1110301433167
12 เด็กชาย ปรเมธ มีพวงพล นิคมสร้างตนเอง 1 1319200065762
13 เด็กชาย พันธกานต์ เพ็ชรใสดี นิคมสร้างตนเอง 6 1319901114620
14 เด็กชาย พิทยุตม์ เคนโยธา นิคมสร้างตนเอง 1 1319000038478
15 เด็กชาย ภัทรพล ศรีวิเศษ บ้านหนองตะเคียน 1319000040324
16 เด็กชาย วรพิชญ์ ประจัญบาล บ้านเขาคอก 1319200065223
17 เด็กชาย วรวิบูล ภูด่านงัว บ้านเขาคอก 1103100923941
18 เด็กชาย วัชระ ธิจันทร์ดา นิคมสร้างตนเอง 1 1319901118081
19 เด็กชาย วีรภัทร ติงสะ อนุบาลบ้านกรวด 1103100928684
20 เด็กชาย ศรายุทธ จันทร์ศรี บ้านหนองตะเคียน 1319901071483
21 เด็กชาย ศิริมงคล ศักดิ์สีเทา บ้านหนองตะเคียน 1738700058086
22 เด็กชาย ศุภกร โนนน้อย นิคมบ้านสายโท 12 เหนือ 1100703808181
23 เด็กชาย ศุภกร ลํ้าเหลือ บ้านสายโท 4 ใต้ 1319000039431
24 เด็กชาย สิทธิพงษ์ พิงภูงา บ้านโคกเบง 1319000038761
25 เด็กชาย สิทธิพล  คําอุด บ้านหนองตะเคียน 1319000038516
26 เด็กชาย อภิรัฏฐพล แสงโสภี บ้านเขาคอก 1103300241640
27 เด็กชาย อิทธิกร นําระนะ บ้านเขาคอก 1739902259334
28 เด็กหญิง กรรณิกา เตียบประโคน บ้านละหอกตะแบง 1319000040596
29 เด็กหญิง กัญญาพัชร มลิกรรณ์ บ้านละหอกตะแบง 1319000041002
30 เด็กหญิง กัญญารัตน์ จันทร์หอม บ้านละหอกตะแบง 1319000038150
31 เด็กหญิง กุลวดี มูลหอม อนุบาลบ้านกรวด 1319000037081
32 เด็กหญิง ชณัฐฎา คะโนมาก อนุบาลบ้านกรวด 1319000038494
33 เด็กหญิง ณัฐวรรณ พันธ์ุยุรา นิคมสร้างตนเอง 1 1319200067145
34 เด็กหญิง นันทวัน กุลธานี บ้านละหานทรายเก่า 1319000037871
35 เด็กหญิง บัณฑิตา จันจีด นิคมสร้างตนเอง 1 1101501327001
36 เด็กหญิง พัทธรินทร์ แสงสุด นิคมสร้างตนเอง 1 1319200061350
37 เด็กหญิง มุกธิตา ทิพย์สุมณฑา อนุบาลบ้านกรวด 1749901116475
38 เด็กหญิง วรรวิษา ผินโพธ์ิ บ้านละหอกตะแบง 1319000040821
39 เด็กหญิง สุดารัตน์ พันธ์ุยา นิคมสร้างตนเอง 1 1319000038991
40 เด็กหญิง อารียา นาคงาม บ้านละหอกตะแบง 1319000037315
ชาย 27
หญิง 13
รวม 40

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562
ครูที่ปรึกษา ครูอุบลรัตน์  อ้วนคํา และ ครูสาลินี   พรมสวัสด์ิ

เลขท่ี คํานําหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม เลขประชาชน
แผนการเรียน

พลศึกษา



เลข

ประจําตัว  กิจกรรม ชุมนุม
1 เด็กชาย กิตติศักดิ์ เติมประโคน บ้านปราสาททอง 1819300043472
2 เด็กชาย กิตินัทธ์ เมืองสันเทียะ นิคมสร้างตนเอง 1 1209000332512
3 เด็กชาย ไกรวิชญ์ รักพรม สายตรี 9 1319300065535
4 เด็กชาย ขจรศักดิ์ รอบรู้ บ้านบึงเจริญ 1319300061998
5 เด็กชาย ธนวินท์ ยันประโคน บ้านถนนน้อย 1319200061040
6 เด็กชาย ธนศักดิ์ บุพศิริ บ้านหนองตะโก 1749901121754
7 เด็กชาย ธนากร หงษ์ทอง นิคมสร้างตนเอง 1 1319300068712
8 เด็กชาย นวภัทร บุเนืองรัมย์ บ้านโคกระเหย 1319000038613
9 เด็กชาย นันทกรณ์ สิงห์มาตย์ บ้านละหอกตะแบง 1319901101293
10 เด็กชาย นันทวุธ คําสิริ อนุบาลบ้านกรวด 1319000040693
11 เด็กชาย นิพนธ์ เติดประโคน บ้านโคกเบง 1319000039008
12 เด็กชาย บุญรัตน์ สมศรี บ้านละหานทรายเก่า 1319000039920
13 เด็กชาย ปฎิภาณ ฉัตรไสวมาศ บ้านนิคมสายโท 8 1319200069709
14 เด็กชาย ประภัสสร ดีคง บ้านบึงเจริญ 1319000037889
15 เด็กชาย ปัญจพล เตะประโคน อนุบาลบ้านกรวด 1139400025286
16 เด็กชาย พิสิทธิ เอ้นแคน อนุบาลบ้านกรวด 1319300062722
17 เด็กชาย พีรพงษ์ มีโพธ์ิกลาง อนุบาลบ้านกรวด 1319000041118
18 เด็กชาย ภูวณัฐ คําเล็ก บ้านหินลาด 1319200064910
19 เด็กชาย มงคล แสงลา นิคมสร้างตนเอง 4 1319000037170
20 เด็กชาย ศักดิ์ณรงค์ จันทร์ลา อนุบาลบ้านกรวด 1319000040669
21 เด็กชาย ศิระวิษฎ์ แสวงสุข บ้านหนองตะโก 1319000037714
22 เด็กชาย ศุภกิตติ์ ชัยแหม่ง บ้านรุน 1103500066299
23 เด็กชาย เหมันต์ น้อยแสง นิคมสร้างตนเอง1 1319901125443
24 เด็กหญิง กัลยาณี เกิดไทย อนุบาลบ้านกรวด 1319200064502
25 เด็กหญิง จิราพร ฮุบประโคน อนุบาลบ้านกรวด 1319000038621
26 เด็กหญิง ฐิติกา วระชินา บ้านถนนน้อย 2102100029717
27 เด็กหญิง ฑิฆัฆพร  ชูวงศ์วาน บ้านนิคมสายโทใต้ 8 1739902263617
28 เด็กหญิง ทัศสินีย์ เสาเปรีย บ้านปราสาททอง 1319000039806
29 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ วงษ์ศิริ อนุบาลบ้านกรวด 1100401354293
30 เด็กหญิง นภัสสร ไวยาประโคน บ้านโคกระเหย 1319000038419
31 เด็กหญิง ปลายฝน กอยรัมย์ นิคมสร้างตนเอง 1 1319000037536
32 เด็กหญิง ปัทมาภรณ์  ศรีจวน บ้านโคกระเหย 1319901100904
33 เด็กหญิง พีชญา ดรพรม บ้านละหานทรายใหม่ 1319200064693
34 เด็กหญิง มลธิกาล ไจชัยสง อนุบาลบ้านกรวด 1319000041070
35 เด็กหญิง รินรดา สุขสมบูรณ์ อนุบาลบ้านกรวด 1209601546452
36 เด็กหญิง เรณุกา บรรเทา อนุบาลบ้านกรวด 1319200059207
37 เด็กหญิง วีรดา บุญภูมิ อนุบาลบ้านกรวด 1103200125486
38 เด็กหญิง ศิริญาภรณ์ ถลาประโคน อนุบาลบ้านกรวด 1319000038214
39 เด็กหญิง อาทิตยา ขันอาสา นิคมพัฒนาสายตรี 2 1319000038958
40 เด็กหญิง อุษณี สมพงษ์ อนุบาลบ้านกรวด 1319000036017
ชาย 23
หญิง 17
รวม 40

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562
ครูที่ปรึกษา ครูจันทร์เทพ  สุขกระโทก และ ครูภัคจิรา  เพ่งพิศ

เลขท่ี คํานําหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม เลขประชาชน
แผนการเรียน
อาชีพศึกษา



เลข

ประจําตัว  กิจกรรม ชุมนุม
1 เด็กชาย จักรินทร์ พะน้ําเท่ียง บ้านสายโท 4 ใต้ 1319000040171
2 เด็กชาย จิตติพัฒ์ ใจเรา บ้านละหานทรายเก่า 1260300171338
3 เด็กชาย เฉลิมชัย จันทนันท์ อนุบาลบ้านกรวด 1319000037234
4 เด็กชาย ชญานนท์ ทองสุข อนุบาลบ้านกรวด 1319000037811
5 เด็กชาย ชนากานต์ จันทร์ประโคน อนุบาลบ้านกรวด 1319901142364
6 เด็กชาย ชัชวาล เพ็งประโคน อนุบาลบ้านกรวด 1319000040545
7 เด็กชาย ฐิติพงศ์ วาสะรัมย์ บ้านโคกเบง 1319000037897
8 เด็กชาย ณัฐดนัย เชือกรัมย์ นิคมสร้างตนเอง 1 1104300950781
9 เด็กชาย ธนโชติ โสมสระโคน บ้านโคกเบง 1319000041011
10 เด็กชาย ธนวัฒน์ นันประโคน บ้านยาง 1319000037391
11 เด็กชาย ธวัชชัย อยู่กลาง อนุบาลบ้านกรวด 1319000039369
12 เด็กชาย ธีรพงษ์ มงคล บ้านเขาคอก 1319000041231
13 เด็กชาย ธีรศักดิ์ พอกประโคน บ้านบึงเจริญ 1319000039539
14 เด็กชาย พิสิษฐ์ สิงห์ประโคน บ้านตาอี 1319000041151
15 เด็กชาย ภูริณัฐ พิศนอก อนุบาลบ้านกรวด 1301502132821
16 เด็กชาย วทัญญู ศิริเวช นิคมสร้างตนเอง 4 1200901466944
17 เด็กชาย วรชิต เรืองศรี บ้านละหออกตะแบง 1319000038869
18 เด็กชาย วรากร แก้วอุด อนุบาลบ้านกรวด 1319901096591
19 เด็กชาย วสิน หิงประโคน อนุบาลบ้านกรวด 1319901135473
20 เด็กชาย วัชรพันธ์ุ อุ้มเพชร นิคมสร้างตนเอง 1 1240600263866
21 เด็กชาย ศิรภัทร แหมสูงเนิน นิคมสร้างตนเอง 1 1319300063389
22 เด็กชาย สันต์ชัย นาคคล้าย นิคมสร้างตนเอง 1 1103400106515
23 เด็กชาย สุศักดา งามสุข บ้านละหานทรายเก่า 1319000037919
24 เด็กชาย อธิป ชะลางรัมย์ บ้านถนนโคกใหญ่ 1319200063778
25 เด็กชาย อภิเชษฐ บูรณ์เจริญ อนุบาลบ้านกรวด 1319000040111
26 เด็กชาย อภิวัฒน์ เสาเปรีย บ้านโคกยาง 1319000041142
27 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ เพชรประโคน อนุบาลบ้านกรวด 1319000040499
28 เด็กชาย อรรถวิทย์ อินทุยุง อนุบาลบ้านกรวด 1110201282205
29 เด็กหญิง กมลชนก ชมไชย อนุบาลบ้านกรวด 1319901120778
30 เด็กหญิง ฐิติมา ทองทิพย์ อนุบาลบ้านกรวด 1319901129384
31 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ อุลาแก้ว บ้านละหานทรายใหม่ 1319200059142
32 เด็กหญิง นิพาดา โอ่ทอง นิคมสร้างตนเอง 4 1259500101048
33 เด็กหญิง ภัทราวดี เสาเปรีย บ้านละหอกตะเบง 1319000037617
34 เด็กหญิง วรรณประภา จันดี อนุบาลบ้านกรวด 1319000039181
35 เด็กหญิง ศุจินันท์ สมานดวง อนุบาลบ้านกรวด 1319000038087
36 เด็กหญิง สรวิชญ์ เส็งประโคน อนุบาลบ้านกรวด 1319000040774
37 เด็กหญิง สิรภัทร สีนา อนุบาลบ้านกรวด 1319901119443
ชาย 28
หญิง 9
รวม 37

พิเศษ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562
ครูที่ปรึกษา ครูณัฏฐณิชา  บุญยรัตน์ และ ครูปริญญา  สวัสด์ิรัมย์

เลขท่ี คํานําหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม เลขประชาชน
แผนการเรียน


