
1 เด็กชาย กิตติศักดิ์ เติมประโคน บ้านปราสาททอง ม.1/9

2 เด็กชาย กิตินัทธ์ เมืองสันเทียะ นิคมสร้างตนเอง 1 ม.1/9

3 เด็กชาย ไกรวิชญ์ รักพรม สายตรี 9 ม.1/9

4 เด็กชาย ขจรศักดิ์ รอบรู้ บ้านบึงเจริญ ม.1/9

5 เด็กชาย ธนวินท์ ยันประโคน บ้านถนนน้อย ม.1/9

6 เด็กชาย ธนศักดิ์ บุพศิริ บ้านหนองตะโก ม.1/9

7 เด็กชาย ธนากร หงษ์ทอง นิคมสร้างตนเอง 1 ม.1/9

8 เด็กชาย นวภัทร บุเนืองรัมย์ บ้านโคกระเหย ม.1/9

9 เด็กชาย นันทกรณ์ สิงห์มาตย์ บ้านละหอกตะแบง ม.1/9

10 เด็กชาย นันทวุธ คําสิริ อนุบาลบ้านกรวด ม.1/9

11 เด็กชาย นิพนธ์ เติดประโคน บ้านโคกเบง ม.1/9

12 เด็กชาย บุญรัตน์ สมศรี บ้านละหานทรายเก่า ม.1/9

13 เด็กชาย ปฎิภาณ ฉัตรไสวมาศ บ้านนิคมสายโท 8 ม.1/9

14 เด็กชาย ปัญจพล เตะประโคน อนุบาลบ้านกรวด ม.1/9

15 เด็กชาย พิสิทธิ เอ้นแคน อนุบาลบ้านกรวด ม.1/9

16 เด็กชาย พีรพงษ์ มีโพธ์ิกลาง อนุบาลบ้านกรวด ม.1/9

17 เด็กชาย ภูวณัฐ คําเล็ก บ้านหินลาด ม.1/9

18 เด็กชาย มงคล แสงลา นิคมสร้างตนเอง 4 ม.1/9

19 เด็กชาย ศักดิ์ณรงค์ จันทร์ลา อนุบาลบ้านกรวด ม.1/9

20 เด็กชาย ศิระวิษฎ์ แสวงสุข บ้านหนองตะโก ม.1/9

21 เด็กชาย ศุภกิตติ์ ชัยแหม่ง บ้านรุน ม.1/9

22 เด็กชาย เหมันต์ น้อยแสง นิคมสร้างตนเอง1 ม.1/9

23 เด็กหญิง กัลยาณี เกิดไทย อนุบาลบ้านกรวด ม.1/9

24 เด็กหญิง จิราพร ฮุบประโคน อนุบาลบ้านกรวด ม.1/9

25 เด็กหญิง ฐิติกา วระชินา บ้านถนนน้อย ม.1/9

26 เด็กหญิง ฑิฆัฆพร  ชูวงศ์วาน บ้านนิคมสายโทใต้ 8 ม.1/9

27 เด็กหญิง ทัศสินีย์ เสาเปรีย บ้านปราสาททอง ม.1/9

28 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ วงษ์ศิริ อนุบาลบ้านกรวด ม.1/9
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29 เด็กหญิง นภัสสร ไวยาประโคน บ้านโคกระเหย ม.1/9

30 เด็กหญิง ประภัสสร ดีคง บ้านบึงเจริญ ม.1/9

31 เด็กหญิง ปลายฝน กอยรัมย์ นิคมสร้างตนเอง 1 ม.1/9

32 เด็กหญิง ปัทมาภรณ์  ศรีจวน บ้านโคกระเหย ม.1/9

33 เด็กหญิง พีชญา ดรพรม บ้านละหานทรายใหม่ ม.1/9

34 เด็กหญิง มลธิกาล ไจชัยสง อนุบาลบ้านกรวด ม.1/9

35 เด็กหญิง รินรดา สุขสมบูรณ์ อนุบาลบ้านกรวด ม.1/9

36 เด็กหญิง เรณุกา บรรเทา อนุบาลบ้านกรวด ม.1/9

37 เด็กหญิง วีรดา บุญภูมิ อนุบาลบ้านกรวด ม.1/9

38 เด็กหญิง ศิริญาภรณ์ ถลาประโคน อนุบาลบ้านกรวด ม.1/9

39 เด็กหญิง อาทิตยา ขันอาสา นิคมพัฒนาสายตรี 2 ม.1/9

40 เด็กหญิง อุษณี สมพงษ์ อนุบาลบ้านกรวด ม.1/9

41 เด็กชาย จักรินทร์ พะน้ําเท่ียง บ้านสายโท 4 ใต้ ม.1/10

42 เด็กชาย จิตติพัฒ์ ใจเรา บ้านละหานทรายเก่า ม.1/10

43 เด็กชาย เฉลิมชัย จันทนันท์ อนุบาลบ้านกรวด ม.1/10

44 เด็กชาย ชญานนท์ ทองสุข อนุบาลบ้านกรวด ม.1/10

45 เด็กชาย ชนากานต์ จันทร์ประโคน อนุบาลบ้านกรวด ม.1/10

46 เด็กชาย ชัชวาล เพ็งประโคน อนุบาลบ้านกรวด ม.1/10

47 เด็กชาย ฐิติพงศ์ วาสะรัมย์ บ้านโคกเบง ม.1/10

48 เด็กชาย ณัฐดนัย เชือกรัมย์ นิคมสร้างตนเอง 1 ม.1/10

49 เด็กชาย ธนโชติ โสมสระโคน บ้านโคกเบง ม.1/10

50 เด็กชาย ธนวัฒน์ นันประโคน บ้านยาง ม.1/10

51 เด็กชาย ธวัชชัย อยู่กลาง อนุบาลบ้านกรวด ม.1/10

52 เด็กชาย ธีรพงษ์ มงคล บ้านเขาคอก ม.1/10

53 เด็กชาย ธีรศักดิ์ พอกประโคน บ้านบึงเจริญ ม.1/10

54 เด็กชาย พิสิษฐ์ สิงห์ประโคน บ้านตาอี ม.1/10

55 เด็กชาย ภูริณัฐ พิศนอก อนุบาลบ้านกรวด ม.1/10

56 เด็กชาย วทัญญู ศิริเวช นิคมสร้างตนเอง 4 ม.1/10

57 เด็กชาย วรชิต เรืองศรี บ้านละหออกตะแบง ม.1/10

58 เด็กชาย วรากร แก้วอุด อนุบาลบ้านกรวด ม.1/10

59 เด็กชาย วสิน หิงประโคน อนุบาลบ้านกรวด ม.1/10

60 เด็กชาย วัชรพันธ์ุ อุ้มเพชร นิคมสร้างตนเอง 1 ม.1/10

61 เด็กชาย ศิรภัทร แหมสูงเนิน นิคมสร้างตนเอง 1 ม.1/10



62 เด็กชาย สรวิชญ์ เส็งประโคน อนุบาลบ้านกรวด ม.1/10

63 เด็กชาย สันต์ชัย นาคคล้าย นิคมสร้างตนเอง 1 ม.1/10

64 เด็กชาย สุศักดา งามสุข บ้านละหานทรายเก่า ม.1/10

65 เด็กชาย อธิป ชะลางรัมย์ บ้านถนนโคกใหญ่ ม.1/10

66 เด็กชาย อภิเชษฐ บูรณ์เจริญ อนุบาลบ้านกรวด ม.1/10

67 เด็กชาย อภิวัฒน์ เสาเปรีย บ้านโคกยาง ม.1/10

68 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ เพชรประโคน อนุบาลบ้านกรวด ม.1/10

69 เด็กชาย อรรถวิทย์ อินทุยุง อนุบาลบ้านกรวด ม.1/10

70 เด็กหญิง กมลชนก ชมไชย อนุบาลบ้านกรวด ม.1/10

71 เด็กหญิง ฐิติมา ทองทิพย์ อนุบาลบ้านกรวด ม.1/10

72 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ อุลาแก้ว บ้านละหานทรายใหม่ ม.1/10

73 เด็กหญิง นิพาดา โอ่ทอง นิคมสร้างตนเอง 4 ม.1/10

74 เด็กหญิง ภัทราวดี เสาเปรีย บ้านละหอกตะเบง ม.1/10

75 เด็กหญิง วรรณประภา จันดี อนุบาลบ้านกรวด ม.1/10

76 เด็กหญิง ศุจินันท์ สมานดวง อนุบาลบ้านกรวด ม.1/10

77 เด็กหญิง สิรภัทร สีนา อนุบาลบ้านกรวด ม.1/10

78 เด็กชาย กฤษฎา เว้าสําโรง อนุบาลบ้านกรวด ม.1/2

79 เด็กชาย จิตรานนท์ คุ้มสุวรรณ์ อนุบาลบ้านกรวด ม.1/2

80 เด็กชาย ชัยวัฒน์ โสระวงศ์ บ้านสายโท 4 ใต้ ม.1/2

81 เด็กชาย ภูชิสสะ เฮงสวัสดิ์ อนุบาลบ้านกรวด ม.1/2

82 เด็กชาย รพีภัทร ปัตตานี อนุบาลศรทิพย์ ม.1/2

83 เด็กชาย สรยุทธ เมียดคง อนุบาลบ้านกรวด ม.1/2

84 เด็กชาย อติเทพ ยิ่งศรีสุข อนุบาลบ้านกรวด ม.1/2

85 เด็กชาย อภิรักษ์ ทศแก้ว บ้านสายโท 4 ใต้ ม.1/2

86 เด็กหญิง เฉลิมรัตน์ อ้อยกลาง แสนสุข ม.1/2

87 เด็กหญิง ณัฐชา เลิศยะโส นิคมสร้างตนเอง 9 ม.1/2

88 เด็กหญิง โทแนล แมนสัน อนุบาลศรทิพย์ ม.1/2

89 เด็กหญิง นันทภัค คงประโคน อนุบาลบ้านกรวด ม.1/2

90 เด็กหญิง นันทิกานต์ แฟ้นประโคน อนุบาลบ้านกรวด ม.1/2

91 เด็กหญิง นิษา บุญประสิทธ์ิ อนุบาลบ้านกรวด ม.1/2

92 เด็กหญิง บงกชพิสิทธ์ิ  คิดได้ อนุบาลบ้านกรวด ม.1/2

93 เด็กหญิง บุษยมาศ กลุ่มยา อนุบาลบ้านกรวด ม.1/2

94 เด็กหญิง ปรียากร คุณนาเมือง นิคมสร้างตนเอง 2 ม.1/2



95 เด็กหญิง พรรณิภา กสิกรรม นิคมสร้างตนเอง 1 ม.1/2

96 เด็กหญิง พิมพ์ณดา จารุพัชนีวัชร์ มารีย์อนุสรณ์ ม.1/2

97 เด็กหญิง ภัควลัญชญ์ บุญยรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 ม.1/2

98 เด็กหญิง ภาภัส เถินบุรินทร์ นิคมสร้างตนเอง 1 ม.1/2

99 เด็กหญิง ภาวินี เสาเปรีย บ้านโคกระเหย ม.1/2

100 เด็กหญิง มุกมณี บุญไทยกลาง อนุบาลศรทิพย์ ม.1/2

101 เด็กหญิง สิวรรณธิตา เอ่ียมสะอาด บ้านโคกกลอย ม.1/2

102 เด็กหญิง อนุชิตา เภลี อนุบาลศรทิพย์ ม.1/2

103 เด็กหญิง อรปรียา ปานเพชร อนุบาลบ้านกรวด ม.1/2

104 เด็กหญิง อัญฑิมา โพธ์ิชัยโย นิคมสร้างตนเอง 1 ม.1/2

105 เด็กหญิง เอวิตรา เพ็ชรคง นิคมสร้างตนเอง 1 ม.1/2



ลําดับท่ี ลปจต. คํานํา ชื่อ สกุล ชั้น
1 13052 น.ส. อัญธิชา เรืองไพศาล 4/7
2 น.ส. สุภาพร มูระคา 4/7
3 12857 น.ส. อภิญญา ตาไธสง 4/7
4 นาย วัฒนา แฮะประโคน 4/7
5 13097 นาย เจนภพ มะลิมุทวี 4/7
6 นาย เจริญชัย โชติสนธ์ิ 4/7
7 12862 นาย ขจรพล ตาไธสง 4/7
8 13013 น.ส. อชิรญา สันประโคน 4/7
9 13034 น.ส. กัญญาวีร์ มาตรสันต์ 4/7
10 13119 น.ส. ปภาดา แจ่นประโคน 4/7
11 13121 น.ส. พลอยวรินทร์ ชํารัมย์ 4/7
12 13113 นาย อภิสิทธ์ิ วงษ์ศิริ 4/7
13 นาย ศรนรินทร์ ทรัพย์ประโคน 4/7
14 13005 น.ส. พรพิพัฒน์ อินทะพัฒน์ 4/8
15 12961 น.ส. ณัฐณิชา ทําอาษา 4/8
16 12975 น.ส. อภิชญา งิมประโคน 4/8
17 12944 นาย นิติศาสตร์ คําเขียว 4/8
18 12949 นาย ยศกร เกิดประโคน 4/8
19 13008 น.ส. ลักขณา แจ้งประโคน 4/8
20 12976 น.ส. อินทุอร คุยประโคน 4/8
21 นส. บุศราคัม บุตรงาม 4/9
22 นาย โยธิน หอมขจร 4/9
23 นส. ดวงฤทัย วิเศษศรี 4/9
24 นาย สุทธิพงษ์ บุญหว่าน 4/9
25 นาย ธนพร จันทนาม 4/9
26 นส. วิภาดา สมสวย 4/9
27 นาย ธานี ทองเทพ 4/9
28 12807 นาย ภูวดล เหือดไธสง 4/9
29 นาย บุญส่ง ประชุมพิมาย 4/9
30 นาย เอกชัย ชูชื่น 4/9
31 นาย นันตวุฒิ ทะเริงรัมย์ 4/9
32 นาย ปวเรศ พันสวัสดิ์ 4/9
33 นาย อติราช พุ่มพวง 4/9
34 นาย เทิดศักดิ์ สายพิมาย 4/9
35 นาย ฐิติวัฒน์ ทานรัมย์ 4/10
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36 13068 นาย ศุกร์พชัย ปักการะนา 4/11
37 12722 นาย ภูวนัตถ์ สุขประโคน 4/11
38 13106 นาย ธรรมชาติ สีแสง 4/11
39 12675 นาย ปวุฒิ ใบพลูทอง 4/11
40 13356 นาย วชิรวิทย์ บุญโพธ์ิ 4/11
41 นาย อภินันท์ ดาราวรรณ์ 4/11
42 นาย ชาคร หารเชี่ยว 4/11
43 น.ส. นภาพร นาคพิมพ์ 4/11
44 13770 นาย สนธยา แก้วอมมา 4/11
45 น.ส. เขมรินทร์ บูรณะกิติ 4/11
46 นาย นิภัทร์ มูระคา 4/11
47 13110 นาย ศิรสิทธ์ิ สายจันทร์ 4/11
48 13061 นาย ธีรภัทร ทองลา 4/11
49 นาย ธงชัย จําปาคํา 4/11
50 13079 น.ส. ณัฐฐาภรณ์ เสนคราม 4/11
51 13023 นาย ณัฐวุฒิ ตรากลาง 4/11
52 12952 นาย วนัสบดี โพธิขํา 4/11
53 13030 นาย วีรภาพ คงทิพย์ 4/11
54 12728 นาย ศุภกร พิมซันน์ 4/11
55 13074 นาย อนุวัฒน์ ศรีทา 4/11
56 12825 นาย ตัณติกร คําแพง 4/11
57 13155 น.ส. ธิดารัตน์ นาคประโคน 4/11

58 12788 นาย กฤตเมธ ยังพางาม 4/2

59 12797 นาย ณัฐกฤต รัฐอินทร์ 4/2

60 12805 นาย ภัคคินัย ด้วงประโคน 4/2

61 12806 นาย ภูมิภัทร วงษ์ณรงค์ 4/2

62 12819 นาย สุรศักดิ์ สายวัน 4/2

63 12820 นาย อนุสรณ์ แก้วสุข 4/2

64 12844 น.ส. รัตน์ตะวัน แว่นประโคน 4/2

65 12947 นาย ภาคิน ไชยรัมย์ 4/2

66 12962 น.ส. นภาพร ผิวจันทร์สด 4/2

67 12974 น.ส. สุนันทา เลียวประโคน 4/2

68 13009 น.ส. วิริยา ประเมินชัย 4/2

69 13012 น.ส. สุชาดา ศาลางาม 4/2

70 13089 น.ส. ศิริณี เอ่ียมสะอาด 4/2

71 13108 นาย นภัสกร เสง่ียมศักดิ์ 4/2



72 13100 นาย ชานนท์ เสาเปรีย 4/2

73 13345 น.ส. นิศากร ยางนอก 4/2

74 13347 น.ส. ณัฐพร พาลามัย 4/2

75 14635 น.ส. วรัทยา เสง่ียมศักดิ์ 4/2

76 นาย เป็นเอก แสนมี 4/2

77 น.ส. นงนภัส คงสมปราญช์ 4/2



ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม

1 นาย ขจรศักดิ์ เดชวารี นิคมสร้างตนเอง7

2 นาย ชัยชนะ ชําระสี บ้านส่ีเหล่ียมวิทยา

3 นาย ชิดชัย แก้วประโคน นิคมร้างตนเอง2

4 นาย ชินวร สุดสงสาร บ.ว.

5 นาย เดชขจร สุนประโคน บว

6 นาย ไตรภพ พยุงเกษม นิคมร้างตนเอง2

7 นาย ธีรชาติ งามเมือง บ้านส่ีเหล่ียมวิทยา

8 นาย นวพร เกษไธสง บว./ปวช

9 นาย นิธิกร นิ่มประโคน บ้านส่ีเหล่ียมวิทยา

10 นาย พันสิทธ์ิ แก้วนิล กศน

11 นาย ยศกร สงคราม นิคมร้างตนเอง9

12 นาย ยศวิชญ์ สงคราม นิคมร้างตนเอง9

13 นาย วัชระ บุญสีสุข บ้านส่ีเหล่ียมวิทยา

14 นาย ศักดิเดชน์ เสาร์แพง กศน

15 น.ส. ขวัญจิรา เหรียญทอง เพียงหลวง2

16 น.ส. นิภาวรรณ มีแก้ว นิคมสร้างตนเอง2

17 น.ส. บุษบากร เรือนไทย หนองไม้งาม1

18 น.ส. วลีรัตน์ โอโลรัมย์ หนองไม้งาม1

19 น.ส. สุนันท์ญา ต่างประโคน นิคมสร้างตนเอง2

20 น.ส. สุนิตา ฤทธิแผง นิคมสร้างตเอง2

21 นาย อัครพล สมรัมย์ นิคมสร้างตนเอง7

รายชื�อนกัเรยีนระดบัช ั�นประกาศนยีบตัรวชิาชพีช ั�นปีที�  1
ที�ตอ้งมาเรยีนปรบัพื�นฐาน ในวนัที� 16  พฤษภาคม  2562



ปฏิทินนัดหมายนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1  , 4 และ ปวช.1 
ประจําปีการศึกษา 2562 

 

วัน /เดือน/ปี รายการ หมายเหตุ 

16 พ.ค.2562 - นักเรียนชั้น ม.1 ทุกคน เข้าค่ายปรับวินัยพ้ืนฐาน 
 
 
 
-  นักเรียนชั้น ม.4 และ ปวช.1 ตามรายชื่อท่ีประกาศมาเรียน
ปรับพ้ืนฐาน 
  

การแต่งกาย กางเกงวอร์ม  
เส้ือยืดสีดําหรือสีเข้ม  
สวมรองเท้าผ้าใบ 

 
 

การแต่งกายชุดนักเรียน 
สถาบันเดิม 

17  พ.ค. 2562 - นักเรียนชั้น ม.4 และ ปวช.1 ทุกคน เข้าค่ายปรับวินัยพ้ืนฐาน 
 
 
-  นักเรียนชั้น ม.1 เฉพาะห้อง ม.1/2 ,1/9 ,1/10  
มาเรียนปรับพื้นฐาน 
 

การแต่งกาย กางเกงวอร์ม  
เส้ือยืดสีดําหรือสีเข้ม  
สวมรองเท้าผ้าใบ 

 
 

การแต่งกายชุดนักเรียน 
สถาบันเดิม 

21  พ.ค.2562 - เปิดทําการเรียนการสอนภาคเรียนท่ี 1/2562  

 


