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ผูเ้ขำ้สอบ นกัเรียน

001 11454 นำงสำวกญัญำรัตน์ สตับุตร บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/2

002 11460 เด็กหญิงจุฑำมำศ  ศกัด์ิศรีกรม บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/2

003 11469 นำงสำวภูริดำ  ตำลเพชร บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/2

004 11453 นำงสำวกรรณิกำ  มะลิกุล บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/2

005 11457 นำงสำวขวญัจิรำ  กุดนั บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/2

006 11468 นำงสำวพชัรำภำ  รักรัศมีเยน็ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/2

007 11455 เด็กหญิงกลัยำรัตน์  แอดแฮด บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/2

008 11587 เด็กหญิงรัษษำภร  ฉลวย บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/5

009 11565 นำยธนำกร  เสำเปรีย บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/5

010 11738 นำยอิสรภำพ  สอ้ืนรัมย์ บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/9

011 11773 นำยสหสวรรษ  สลบัเพชร บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/10

012 11771 นำยเลิศวรรธน์  เท่ียงธรรม บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/10

013 11753 นำยณฐัพงศ ์ พรมประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/10

014 11772 นำยวิฑูรย ์ ครุฑพำรีนนท์ บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/10

015 11774 นำงสำววริษำ  พ่ึงบรรหำญ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/2

016 11463 นำงสำวชลิตำ  ทองอินทร์ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/2

017 11473 นำงสำวลลิตำ  แซ่เตียว บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/2

018 11452 นำยอนพชั  บุญอำจ บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/2

019 11464 นำงสำวฐิติพร  ทองกระโทก บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/2

020 11543 นำงสำวนนัทวรรณ  สิงห์มำตย์ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/4

021 11449 นำยพีระพฒัน์  แสงค ำ บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/2

022 11886 นำยกิตติศพัท ์ ไกรเสือ บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/2

023 11448 นำยพรรษวฒิุ  นรัฐกิจ บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/2

024 11444 เด็กชำยชยัญะ  อุฒำ บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/2

025 11450 เด็กชำยภูพิรัฐ  เหล่ำหวำ้น บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/2

026 11451 เด็กชำยสำยฟ้ำ  ฉตัรเฉลิม บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/2

027 11726 เด็กชำยภำนุวฒัน์  ปุดประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/9

028 11719 เด็กชำยธนพนธ์  ปำกประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/9

029 11672 เด็กหญิงองัคณำ  อุลิต บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/7

030 11750 นำยจีระภทัร  เจียดประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/10

031 11730 เด็กชำยศิริโรจน์  ยอดเพชร บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/9

032 12297 นำงสำวชลธิชำ  เพชรนุช บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/5

033 11588 นำงสำวศุภิกำ  เตียกประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/5

034 11592 นำงสำวอุมำพร  บึงลอย บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/5

035 11579 นำงสำวฐิติมำ  เตะประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/5

036 11574 นำงสำวธนัยมยั  สีม่วงงำม บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/5

รายช่ือสมคัรเข้าเรียนระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2559 (นร.บว.)
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ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม เพศ ชั้นเดิม



037 11576 นำงสำวขวญัฤดี  เติดประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/5

038 12309 นำงสำวปนดัดำ  ประทุมทอง บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/5

039 11587 นำงสำวมนฑกำนต ์ แซ่ตั้ง บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/5

040 11661 เด็กหญิงพนิดำ  ท่ำประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/4



เลขประจ ำตวั เลขประจ ำตวั

ผูเ้ขำ้สอบ นกัเรียน

041 11478 นำงสำวอนุสรำ  บุตรงำม บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/2

042 11462 นำงสำวชลธิชำ  ครบอุดม บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/2

043 11482 นำงสำวอำรยำ  บุตรประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/2

044 11477 นำงสำวสวรินทร์  สุกไสย บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/2

045 11744 นำงสำวศิริวรรณ  ประภำสยั บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/9

046 11745 นำงสำวสมำภรณ์  กองแกว้ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/9

047 12742 นำงสำวพรรณิภำ  หนูดว้ง บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/9

048 11740 นำงสำวปวนัรัตน์  ศรีวิเศษ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/9

049 12294 นำงสำวจิรัชญำ  คุณนำเมือง บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/2

050 11474 นำงสำวศรุตำ  พิมพพ์นัธ์ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/2

051 11471 นำงสำวมนสันนัท ์ บรินประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/2

052 11466 นำงสำวปำณี  ตนประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/2

053 11532 นำยอภิรักษ ์ เอกสุข บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/4

054 11530 นำยศิวกร  ทองเคน บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/4

055 11539 นำงสำวฉตัทริกำ  จนัทร์ลำ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/4

056 11520 นำยธนธร  โคมำรัมย์ บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/4

057 11589 นำงสำวสุพตัรำ  แสนสุข บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/5

058 11739 นำงสำวเบญจวรรณ  บอกประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/9

059 11456 นำงสำวเกษฎำ  พิลำลึก บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/2

060 11714 นำยชินวฒัน์  วงคป์ระโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/9

061 11480 นำงสำวอกัษรสวรรค ์ นำคพิมพ์ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/2

062 11499 นำงสำวธรำทิพย ์ พิประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/3

063 11492 นำงสำวกนกพร  พิประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/3

064 11498 นำงสำวเด่นนภำ  ลำยประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/3

065 11696 นำยสุรชยั  นำมประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/8

066 11488 นำยปรัชญำ  ริมงำม บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/3

067 11704 นำงสำวสุทธิดำ  เช้ือจีน บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/8

068 11504 นำงสำวพชัรินทร์  เสำปรีย บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/3

069 11685 นำยประวิทย ์ หินเหล็ก บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/8

070 11659 นำงสำวปิยะฉตัร  ม่วงประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/7

071 11654 นำงสำวกนกวรรณ  ห้ำประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/7

072 11889 นำงสำวณฐัริกำ  ศิริโสม บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/7

073 11888 นำงสำวชุติกำญจน์  เกษกุล บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/7

074 11621 นำงสำวพชัรี  งกัประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/6

075 12743 นำงสำวจรรยำพร  แวน่ประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/6

076 11582 นำงสำวปวีณำ  จนัทงำม บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/5

รายช่ือสมคัรเข้าเรียนระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2559 (นร.บว.)
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077 11682 นำยนฐัพงษ ์ นนัทะนำ บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/8

078 11729 นำยศิริชยั  โพธ์ิข  ำ บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/8

079 11776 นำยสุรสกัด์ิ  นำงประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/10

080 11481 นำงสำวอำภสัรำ  แกว้สุวรรณ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/2



เลขประจ ำตวั เลขประจ ำตวั

ผูเ้ขำ้สอบ นกัเรียน

081 11547 เด็กหญิงวรรณลำ  สุวรรณชำลี บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/4

082 11545 เด็กหญิงพทัชริน  มำประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/4

083 11554 เด็กหญิงสุภำพร  บุญวิเศษ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/4

084 11537 เด็กหญิงจุฑำมำศ  มำประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/4

085 11538 นำงสำวจุรีรัตน์  รกรำกทอง บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/4

086 11555 เด็กหญิงอญัชนั  คนยัรัมย์ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/4

087 11701 นำงสำวน ้ำฝน  เก็บรัมย์ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/8

088 11557 นำยยทุธนำ  ดีเดิม บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/5

089 11559 นำยอมัรินทร์  ศกัด์ิศรีกลม บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/5

090 11569 นำยสหรัถ  มอดประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/5

091 11563 นำยฉตัรมงคล  วงษต์รี บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/5

092 11633 นำงสำวนฏัฐำ  วงศค์  ำรินษ์ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/6

093 11620 นำงสำวพนิดำ  เกิดเกตุ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/6

094 11613 นำงสำวขนิษฐำ  แกว้ดี บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/6

095 11614 นำงสำวจริยำ  ศิริเบญจศีล บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/6

096 11629 นำงสำวอรัญญำ  ล ้ำเลิศ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/6

097 11625 นำงสำววิจิตร  ปักษำตงั บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/6

098 11612 นำงสำวเกียรติสุดำ  ชยัหมก บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/6

099 11598 นำยณฐัฐำภรณ์  ศรีเหลือง บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/6

100 11521 นำยธวชัชยั  เฮ็งประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/4

101 11533 นำยอำชวิน  วงศสุ์ริยำ บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/4

102 11548 นำงสำววิชุตำ  ประสีละเตสงั บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/4

103 11522 นำยนธี  เทมแกว้ บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/4

104 11535 นำงสำวเกวลิน  นุชประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/4

105 11655 นำงสำวกำญจนำ  คลำ้ยคลึงมี บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/4

106 11494 นำงสำววกญัญำรัตน์  จนัทร์วิเศษ บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/3

107 11507 นำงสำวรมยั  เครือมนต์ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/3

108 11508 นำงสำวรักสำ  บุตรสำลี บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/3

109 11502 นำงสำวบุญสิตำ  เกษศรีรัตน์ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/3

110 11489 นำยปรัญญำ  จนัหอม บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/3

111 11505 นำงสำวพิชำมญช์  ภูมิภทัรพสิษฐ์ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/3

112 11500 นำงสำวธญัพิชชำ  เพชรประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/3

113 11552 นำงสำวสุธีรำ  ทำอำมำตย์ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/3

114 11510 นำงสำวรุจิกำ  ไขศรี บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/3

115 11503 นำงสำวปิยะพร  เสำเปรีย บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/3

116 11517 นำงสำวสลิวรรณ  เจริญพนัธ์ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/3
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117 11658 นำงสำวปิยธิดำ  ปันจนัทึก บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/7

118 11887 นำงสำวอำทิตยำ  ดีแฟ้น บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/7

119 12289 นำงสำวแพรวโพยม  ไสวงำม บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/7

120 11666 นำงสำววรัญญำ  เตยพิมำย บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/7



เลขประจ ำตวั เลขประจ ำตวั

ผูเ้ขำ้สอบ นกัเรียน

121 11584 เด็กหญิงพิชวดี  อลัมำตย์ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/5

122 11616 นำงสำวจุฑำมำศ  โกติรัมย์ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/6

123 11626 นำงสำวโศรดำ  ลำ้นแสน บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/6

124 11623 นำงสำวรัตน์ติยำ  ยงัวำรี บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/6

125 11617 นำงสำวฐิตำภำ  นำคประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/6

126 11627 นำงสำวสำยฝน  พนัธ์มหำ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/6

127 11667 นำงสำววริศรำ  บุญศรี บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/7

128 11556 นำงสำววีรณำ  แสงมณี บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/3

129 11657 นำงสำวธิดำรัตน์  ตอนประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/3

130 11511 นำงสำวลลิตำ  โพธ์ิเรืองศรี บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/3

131 11515 นำงสำวศุภธิญำ  พิมเก่ำ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/3

132 11512 เด็กหญิงวิจิตรำ  นิติสิทธ์ิ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/3

133 11486 นำยไชยวฒัน์  นอ้ยสี บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/3

134 11891 นำยสรวิชญ ์ บุญเคล้ิม บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/3

135 11483 นำยกฤษฎำ  แสนค ำ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/3

136 11485 นำยฉตัรเทพ  ณ  พล บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/3

137 11600 นำยนฤนำท  ศรีประดู่ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/6

138 11430 นำงสำวพณันิตำ  ขนัเงิน บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/1

139 11438 นำงสำวเสำวณี  ส ำรำญดี บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/1

140 11421 นำงสำวธนญัญำ  นะวะนิน บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/1

141 11442 นำงสำวอมัพร  แสนสี บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/1

142 11419 นำงสำวชลธิชำ  ปกสนิท บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/1

143 11609 นำยสุทศัน์  โรจน์ประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/6

144 11619 นำงสำวปวีณ์นุช  สุพรรณนอก บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/6

145 11628 นำงสำวอภิญญำ  นะวะนิน บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/6

146 11680 นำยธีรพงษ ์ เยอเซำะ บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/8

147 11540 นำงสำวโชติกำ  ทองน ้ำ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/4

148 11536 นำงสำวจรัสรวี  โจมประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/4

149 11698 นำยกิตติศกัด์ิ  สำขำว บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/8

150 11542 นำงสำวนภสัวรรณ  สมรรถนเรศวร์ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/4

151 11662 นำงสำววพทัวรรณ  สมรรถนเรศวร์ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/4

152 11550 นำงสำวสุกญัญำ  อำจสงัข์ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/4

153 11534 นำงสำวกุลธิดำ  แกว้อบมำ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/4

154 12305 นำงสำวศศิวิมล  ปลอดประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/4

155 11531 นำยสุเมธ  สุนประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/4

156 12290 นำงสำวพรรณพร  แกว้นิล บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/6
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157 12313 นำยฤทธ์ิขนัติ  เตชะกนั บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/6

158 11707 นำงสำวสุภิญญำ  นำทนัคิด บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/8

159 11702 นำงสำวรจนำ  โผนผำด บำ้นกรวดวิทยำคำร หยงิ ม.3/8

160 11541 นำงสำวณฐัธิชำ  ทองประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/4



เลขประจ ำตวั เลขประจ ำตวั

ผูเ้ขำ้สอบ นกัเรียน

161 11601 นำยณฐัภทัร  สุขเป็ง บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/6

162 11708 นำงสำวอทิตติยำ  มำศยั บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/8

163 11669 นำงสำวสุนิสำ  สุขบรรเทิง บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/7

164 11529 นำยศำสตรำวธุ  รุ้งศรี บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/4

165 11770 นำยเรืองศกัด์ิ  โนดประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/10

166 11408 นำยณฏฐพงศ ์ ประจิตรำนนท์ บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/1

167 11416 นำยอำนุเทพ  พรมบุตร บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/1

168 11412 นำยศกัดำ  ศรีสนัต์ บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/1

169 11440 นำงสำวอริยำ  โนนนอ้ย บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/1

170 11423 นำงสำวปรียำ  ภูเวียง บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/1

171 11435 นำงสำวศิวพร  มำดี บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/1

172 11723 นำยธีรภทัร  พำนทวีป บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/9

173 11725 นำยประสิทธ์ิ  หนองพล บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/9

174 11713 นำยชนกนัต ์ สญัจรดี บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/9

175 11720 นำยธนพล  เกิดดี บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/9

176 11694 นำยวฒิุชยั  เพรำะยิง่ บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/8

177 11780 นำงสำวสุชำดำ  มำฆะสวสัด์ิ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/10

178 11524 นำยบุญส่ง  ทิณวงษ์ บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/4

179 11426 นำงสำวเปรมวดี  พุม่ไม้ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/1

180 11437 นำงสำวสิริยำกร  สง่ำประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/1

181 11441 นำงสำวอญัชลิกำ  อินทรประชำ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/1

182 11431 นำงสำวภสัรีวลัย ์ อนัทะปัญญำ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/1

183 11427 นำงสำวพรฉวี  สุวรรณ์ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/1

184 11761 นำยนฤพล  สอบเหล็ก บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/10

185 11560 นำยอำเนช  เพช็รกลำ้ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/5

186 11610 นำยอนุชำ  ชยัรัมย์ บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/6

187 11781 นำงสำวสุนนัทำ  ทรัพยป์ระโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/10

188 11691 นำยรำชยั  จริงประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/8

189 11433 นำงสำวศรวณีย ์ เชิดสกุล บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/1

190 11528 นำยศกัรินทร์  พรรัมย์ บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/4

191 11523 นำยนิติพล  ค  ำแสง บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/4

192 11688 นำยพีรพงศ ์ อินทร์ส ำรำญ บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/8

193 11671 นำงสำวอรนุช  แดงวิจิตร บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/7

194 11778 นำงสำวปริยำภทัร  ประดบัน ้ำ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/10

195 11469 นำงสำวภูริชญำ  คลธำ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/2

196 11638 นำยดลสุเมธ  เติมสุข บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/7
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197 11645 นำยศฎำย ุ บุตรสีลำ บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/7

198 12737 นำยธวชัชยั  สำยทอง บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/7

199 11461 นำงสำวชไมภคั  ประจญับำน บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/2

200 11476 นำงสำวอแมนดำ้  แสงแดง บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/2



เลขประจ ำตวั เลขประจ ำตวั

ผูเ้ขำ้สอบ นกัเรียน

201 11410 นำยรัตนพงศ ์ ตวัประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/1

202 11411 นำยวฒิุศกัด์ิ  แฟ้นประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/1

203 11436 นำงสำวสิรินทรำ  ชยัรัมย์ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/1

204 11447 นำยปรมตัถ ์ มำประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/2

205 11429 นำงสำวพชัรดำ  ไพรินทร์ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/1

206 11434 นำงสำวศิริญญำ  ชะใบรัมย์ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/1

207 11417 นำงสำวจิรดำ  ภูวงัษำ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/1

208 11432 นำงสำวลออ  สุรินทร์ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/1

209 11722 นำยธีรเดช  ดูยอดรัมย์ บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/9

210 11769 เด็กชำยรัฐศกัด์ิ  เนำวรัตน์ บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/10

211 11420 นำงสำวดวงฤทยั  บอกประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/1

212 11640 นำยธนบูรณ์  ศรีศรชยั บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/7

213 12734 นำงสำวสุธำทิพย ์ บวัแสน บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/6

214 11890 นำยณกวิน  แปลกจิตร บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/7

215 11497 นำงสำวชโลบล  บ่อชน บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/3

216 11496 นำงสำวจุฑำทิพย ์ เพง็แจ่ม บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/3

217 11634 นำยกฤษณพล  ชำญพหล บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/7

218 11407 นำยชำตรี  งำมประจบ บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/1

219 11414 นำยหสัรินทร์  บ  ำรุงผล บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/1

220 11641 นำยบรรณวชัร  แฟ้นประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/7

221 12311 นำงสำวพรสวรรค ์ วงษศิ์ลป์ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/6

222 นำยฤทธิชยั  โสมะมี บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย

223 11514 นำงสำวชญำนิษฐ์  จนัทร์เอ่ียม บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/3

224 11513 นำงสำววิภำพร  ภูมิศรีจนัทร์ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/3

225 11493 นำงสำวกญัญำรัตน์  หลกัหินรำช บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/3

226 11409 นำยธีรภทัร  ไกลกลำงดอน บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/1

227 11668 นำงสำววสิตำ  สุจริตภกัดี บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/4

228 11648 นำยศุภชยั  มะลิมทวี บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/7

229 11406 นำยชยัธวชั  งกประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/1

230 11404 นำยเจษฎำ  ศรีธรรมำ บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/1

231 11566 นำยธิติ  เติดประโคน บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/5

232 11724 นำยนฤเบศทร์  นำดี บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/9

233 11882 นำงสำวพชัรพร  ลูกอินอ่อน บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/5

234 11650 นำยอดิศกัด์ิ  รักสุดที บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/7

235 10700 นำงสำวเปรมมิกำ  จนัผำปุย บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง 2557

236 11678 นำยทศพล  ฉิมงำม บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/8

รายช่ือสมคัรเข้าเรียนระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2559 (นร.บว.)
โรงเรียนบ้านกรวดวทิยาคาร  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวดับุรีรัมย์  ห้องสอบที่  6 ห้อง 435  อาคาร  4  ช้ัน  2

ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม เพศ ชั้นเดิม



237 11674 เด็กชำยกอ้งภพ  พิรส บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/8

238 11687 เด็กชำยพฒันพงษ ์ กุยรัมย์ บำ้นกรวดวิทยำคำร ชำย ม.3/8

239 11413 นำยสหรัฐ  ทำหำวงศ์ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/1

240 11418 นำงสำวฉตัรติยำ  วิโสรัมย์ บำ้นกรวดวิทยำคำร หญิง ม.3/1

241 11491 นายอัครพล  ค้าตะใบ บ้านกรวดวิทยาคาร ชาย ม.3/3



เลขประจ ำตวั

ผูเ้ขำ้สอบ

321 นำงสำวอรญำ  วะสุขนั บำ้นหนองไมง้ำม 2 หญิง √

322 นำงสำวพชัรินทร์  โสภำ บำ้นเขำคอก หญิง √

323 นำงสำชนำธินำรถ  โชควฒันำศิลป์ บำ้นเขำคอก หญิง √

324 นำงสำวสโรชำ  จนัทร์ทร บำ้นเขำคอก หญิง √

325 นำงสำววิภำดำ  มำตรค ำจนัทร์ นิคมพฒันำสำยโท 11 หญิง √

326 นำงสำวณฐัธิดำ  บอกประโคน นิคมพฒันำสำยโท 11 หญิง √

327 นำงสำวละมยั  พนัธ์ุวงศ์ นิคมพฒันำสำยโท 11 หญิง √

328 นำงสำวอมรรัตน์  สุโส นิคมพฒันำสำยโท 11 หญิง √

329 นำงสำวปำณิดำ  พฤกสี นิคมพฒันำสำยโท 11 หญิง √

330 เด็กหญิงกมลวรรณ  ก่ิงแกว้ นิคมสร้ำงตนเอง 9 หญิง √

331 เด็กหญิงอรุณ์  คุม้โศก นิคมสร้ำงตนเอง 9 หญิง √

332 เด็กหญิงกลัยำ  บุญคุม้ นิคมสร้ำงตนเอง 9 หญิง √

333 นำงสำววิชุดำรัตน์  จนัทร์ไทย นิคมพฒันำสำยโท 11 หญิง √

334 นำยประชำ  แสนรัมย์ ประโคนชยัพิทยำคม ชำย √

335 นำงสำวอำรีรัตน์  ชำยชุ่มดี บำ้นเขำคอก หญิง √

336 เด็กหญิงณฐัธิดำ   นำยกชน นิคมสร้ำงตนเอง 9 หญิง √

337 นำงสำวพิชชำภำ  ขนัธบุตร ทีปังกรวิทยำพฒัน์ 9 หญิง √

338 นำยกิตติพงษ ์ ดำประโคน บำ้นคลองไก่เถ่ือน ชำย √

339 นำงสำววิภำวี  วอ่งไว บำ้นเขำคอก หญิง √

340 นำยธนเกียรติ  ใสแจ่ม สตรีศรีน่ำน ชำย √

341 นำงสำววริชญำณ์  ธงอำจ บำ้นเขำคอก หญิง √

342 นำยกิตติธชั  แจ่มใส นิคมสร้ำงตนเอง 3 ชำย √

343 นำงสำวอทิตยำ  จำยประโคน บำ้นเขำคอก หญิง √

344 นำยสรำวฒิุ  เสือแสง ชุมชนบำ้นดอนนำงงำม ชำย √

345 เด็กชำยอภิชำติ  พะลงั บำ้นหนองไมง้ำม 2 ชำย √

346 เด็กชำยอษฎำ  รำชำทดั บำ้นหนองไมง้ำม 2 ชำย √

347 นำงสำวณิชำภทัร  เสำเปรีย นิคมสร้ำงตนเอง 6 หญิง √

348 นำงสำวสำธิมำ  เสำเปรีย นิคมสร้ำงตนเอง 6 หญิง √

349 นำงสำวอภิญญำ  ศิลำไลย นิคมพฒันำสำยโท 11 หญิง √

350 นำงสำววนัวิสำ  สญัเจริญ นิคมพฒันำสำยโท 11 หญิง √

351 นำยพีรพล  สกุลพรม บำ้นตวัอยำ่ง ชำย √

352 นำยอนุวฒัน์  ภยัปัด บำ้นหนองไมง้ำม 2 ชำย √

353 นำยณฐัพล  เครือวลัย์ บำ้นตวัอยำ่ง ชำย √

354 นำยอฐัพล  โชรัมย์ บำ้นตวัอยำ่ง ชำย √

355 เด็กหญิงวรินทร  ดีเลิศ อนุบำลศรทิพย์ หญิง √

356 เด็กหญิงวรรณธิตำ  สีดำชำติ อนุบำลศรทิพย์ หญิง √

รายช่ือสมคัรเข้าเรียนระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนบ้านกรวดวทิยาคาร  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวดับุรีรัมย์  ห้องสอบที่  9 ห้อง 321  อาคาร  3  ช้ัน  2

ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม เพศ ในเขต นอกเขต



357 นำยสุภนฐั  ผดุงแดน นิคมสร้ำงตนเอง 9 ชำย √

358 นำยปริญญำ  ใยทอน นิคมสร้ำงตนเอง 6 ชำย √

359 นำงสำวเบญจรัตน์  ปำนพรมมำ นิคมสร้ำงตนเอง 3 หญิง √

360 นำยสุวิช  แซวประโคน บำ้นโคกยำง ชำย √



เลขประจ ำตวั

ผูเ้ขำ้สอบ

361 นำยสรศกัด์ิ  ทองจุน นิคมสร้ำงตนเอง 9 ชำย 

362 เด็กชำยธนดล  ภูเล่ือมใส มีชยัพฒันำ ชำย 

363 นำยนทัพงศ ์ ทองแป้น นิคมพฒันำสำยโท 11 ชำย 

364 นำงสำวสุพตัรำ  เวชประโคน นิคมสร้ำงตนเอง3 หญิง 

365 นำงสำวปนดัดำ  ฉิมงำม เพียงหลวง 2 หญิง 

366 นำงสำวธมลวรรณ  แกว้ประเสริฐ เพียงหลวง 2 หญิง 

367 นำยปัญญำ  กิรัมย์ เพียงหลวง 2 ชำย 

368 นำงสำวจนัทิรำ  ต  ำประโคน บำ้นตำอี หญิง 

369 นำงสำวศิริพร  เส็งประโคน บำ้นตำอี หญิง 

370 นำงสำวกชนิภำ  เปรียบนำน บำ้นหนองคนันำ หญิง 

371 นำงสำวศรณี  บ  ำรุงช่ือ บำ้นตำอี หญิง 

372 นำงสำวลลิตำ  จุลทรรศน์ บำ้นตำอี หญิง 

373 นำงสำววรำพร  บุญล ้ำ บำ้นตำอี หญิง 

374 นำยสุรศกัด์ิ  พนูประโคน บำ้นตำอี ชำย 

375 นำยณรงคฤ์ทธ์ิ โนนประโคน บำ้นตำอี ชำย 

376 นำยนิรุช  คุยประโคน บำ้นตำอี ชำย 

377 นำยรัฐศำสตร์  กระแสเทพ บำ้นตำอี ชำย 

378 นำงสำวอ ำนวยพร  สุดสมัฤทธ์ิ บำ้นตำเมียง หญิง 

379 นำงสำวเจนจิรำ  จนัประโคน บำ้นตำเมียง หญิง 

380 นำงสำวสุภำดำ  สตัปำนนท์ บำ้นตำเมียง หญิง 

381 นำงสำวประภสัสร ไกรประโคน นิคมสร้ำงตนเอง 5 หญิง 

382 นำงสำวพิมลวรรณ  ยงทวี นิคมสร้ำงตนเอง 5 หญิง 

383 นำงสำวสุวรรณี  ฝอยพรมรำช ทีปังกรวิทยำพฒัน์ หญิง 

384 นำงสำวเพญ็พิชชำ  เพง็ธรรม หนองก่ีพิทยำคม หญิง 

385 นำงสำวอพนัตรี  ลินค ำ นิคมสร้ำงตนเอง 8 หญิง 

386 นำงสำวสุริษำ  โสโลมรัมย์ นิคมสร้ำงตนเอง 8 หญิง 

387 นำงสำวนิภำพร พรมนดั นิคมสร้ำงตนเอง 8 หญิง 

388 นำงสำวรัตนภรณ์  นิลศิริ นิคมสร้ำงตนเอง 8 หญิง 

389 นำยรวินนัท ์ จนัทร์ไทย นิคมพฒันำสำยโท 11 ชำย 

390 นำงสำวอำภำกร  ศำลำงำม บำ้นหนองคนันำ หญิง 

391 นำงสำวชบำ  ใยเมือง บำ้นหนองคนันำ หญิง 

392 นำงสำวมลัลิกำ  จงประโคน บำ้นหนองไมง้ำม 1 หญิง 

393 นำงสำวอคัวดำ  อุ่นเรือง บำ้นหนองไมง้ำม 1 หญิง 

394 นำงสำวสุภำพร  โสรมรรค บำ้นหนองไมง้ำม 1 หญิง 

395 นำงสำวพรรธิพำ  ดอกยีสุ่่น บำ้นหนองไมง้ำม 1 หญิง 

396 นำยเจษฎำกร  ฮำประโคน กศน.บำ้นกรวด ชำย 

รายช่ือสมคัรเข้าเรียนระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนบ้านกรวดวทิยาคาร  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวดับุรีรัมย์  ห้องสอบที่  10 ห้อง 322  อาคาร  3  ช้ัน  2

ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม เพศ ในเขต นอกเขต



397 นำยพ ู ยงปัญญำ บำ้นละหำนทรำยใหม่ ชำย 

398 นำยชยัรัตน์  กองแกว้ บำ้นส่ีเหล่ียมวิทยำ ชำย 

399 นำงสำวชชัฎำภรณ์  ศรีทองสุข เมืองตลุงพิทยำสรรพ์ หญิง 

400 นำงสำวสุดำรัตน์  โจนประโคน บำ้นละหำนทรำยใหม่ หญิง 



เลขประจ ำตวั

ผูเ้ขำ้สอบ

401 นำงสำวสุทธิดำ  กนัรัมย์ เพียงหลวง 2 หญิง 

402 นำงสำววรกมล  ดูจอมใจ เพียงหลวง 2 หญิง 

403 นำยศรนรินทร์  อินส ำรำญ เพียงหลวง 2 ชำย 

404 นำงสำววรัญฌญำ  ปะวะภูโต เพียงหลวง 2 หญิง 

405 นำงสำวมินทิรำ  ไวยำประโคน บำ้นตำอี หญิง 

406 นำงสำวสมฤดี  เกิดประโคน บำ้นตำอี หญิง 

407 เด็กหญิงอรอุมำ  ปุดประโคน บำ้นตำอี หญิง 

408 นำงสำวพชัรินทร์  เฮ็งประโคน บำ้นตำอี หญิง 

409 นำงสำวสิริลกัษณ์  โพธิดำ บำ้นตำอี หญิง 

410 นำยวชัพล  ทำประโคน บำ้นตำอี ชำย 

411 นำงสำวปิยธิดำ  คุยประโคน บำ้นตำอี หญิง 

412 นำงสำวมนัทิตำ  อินทร์ชำ บำ้นตำเมียง หญิง 

413 นำงสำวเจนจิรำ  เหขนุทด บำ้นตำเมียง หญิง 

414 นำงสำวศิรินำถ  เมง็ประโคน บำ้นตำเมียง หญิง 

415 นำงสำวอรยำ  ไชยโครต บำ้นตำเมียง หญิง 

416 นำงสำวสุนนัทำ  รักษำ นิคมสร้ำงตนเอง 3 หญิง 

417 นำยอนนัทชยั  เสำเปรีย นิคมสร้ำงตนเอง 5 ชำย 

418 นำงสำวพรรณิกำร์  ยงทวี นิคมสร้ำงตนเอง 5 หญิง 

419 นำงสำวนิตยำ  สติพำ บำ้นหนองคนันำ หญิง 

420 นำยสุทศัน์  บรรเทิงใจ นิคมพฒันำสำยโท 11 ชำย 

421 นำงสำวอำรียำ  ศำลำงำม บำ้นหนองคนันำ หญิง 

422 นำงสำวรุ่งระวี  มีแกว้ บำ้นหนองคนันำ หญิง 

423 นำยวชัระ  แกว้ไข่สอน บำ้นเขำคอก ชำย 

424 เด็กชำยณฐัพงศ ์ หำรศรีภูมิ นิคมสร้ำงตนเอง 8 ชำย 

425 เด็กชำยเชิดชยั   นำคดี นิคมสร้ำงตนเอง 8 ชำย 

426 นำงสำวสุพรรษำ  แสงโสภำ ละหำนทรำยรัชดำภิเษก หญิง 

427 นำงสำวเจมิกำ  งำมเลิศ ละหำนทรำยรัชดำภิเษก หญิง 

428 นำยเสกสนัต ์ อินส ำรำญ เพียงหลวง 2 ชำย 

429 นำยวีรศกัด์ิ  แกว้ถนดั บำ้นหนองไมง้ำม 2 ชำย 

430 นำยวฒิุภทัร   แสงช ำนิ สุขสวสัด์ิวิทยำ ชำย 

431 นำยภำคภูมิ  บนัค  ำ นิคมสร้ำงตนเอง 6 ชำย 

432 นำงสำววิลำวณัย ์ใจช่วง นิคมพฒันำสำยโท 11 หญิง 

433 นำงสำวศรินนำ  ดว้งประโคน บำ้นโคกยำง หญิง 

434 นำยเฉลิมชยั  นำคประโคน บำ้นโคกยำง ชำย 

435 นำยชชัวำลย ์ แฮะประโคน นิคมสร้ำงตนเอง 6 ชำย 

436 นำยวรินทร  มินไธสง นิคมสร้ำงตนเอง 5 ชำย 

รายช่ือสมคัรเข้าเรียนระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนบ้านกรวดวทิยาคาร  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวดับุรีรัมย์  ห้องสอบที่  11 ห้อง 323  อาคาร  3  ช้ัน  2

ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม เพศ ในเขต นอกเขต



437 เด็กชำยธีรภทัร  แสนทวีสุข บำ้นเขำคอก ชำย 

438 นำยพสันยั  วนัเปรียงเถำว์ นิคมสร้ำงตนเอง 2 ชำย 

439 นำยภำนุวฒัน์  น่ิมนคร บำ้นส่ีเหล่ียมวิทยำ ชำย 

440 นำงสำวนุชรินทร์  น ้ำเตำ้ทอง นิคมพฒันำสำยโท 11 หญิง 



เลขประจ ำตวั

ผูเ้ขำ้สอบ

441 นำงสำวจิดำภำ  พทุธิเสน นิคมพฒันำสำยโท 11 หญิง 

442 นำงสำวศุภำพร  รักพร้ำ นิคมพฒันำสำยโท 11 หญิง 

443 นำยพงษพ์ฒัน์  จนับุตรศรี นิคมพฒันำตนเอง 5 ชำย 

444 นำยสุพล  เมยประโคน นิคมสร้ำงตนเอง 2 ชำย 

445 นำยพธุชงค ์ เติมประโคน นิคมสร้ำงตนเอง 2 ชำย 

446 นำยภำคีนยั  สุขใจ นิคมสร้ำงตนเอง 2 ชำย 

447 นำงสำวกำญจนำ  ทุนกอง นิคมสร้ำงตนเอง 2 หญิง 

448 นำงสำวเมธำวี  พิมพผ์ำ นิคมพฒันำสำยโท 11 หญิง 

449 นำงสำวมณัฑนำ  ภูมิประโคน นิคมสร้ำงตนเอง 2 หญิง 

450 นำยชญำนนท ์ สมเจตนำ นิคมสร้ำงตนเอง 2 ชำย 

451 นำงสำวกำรตช์นก  เพช็รประโคน บำ้นละหำนทรำยใหม่ หญิง 

452 นำงสำวชมยัพร  เพช็รประโคน บำ้นละหำนทรำยใหม่ หญิง 

453 นำยจตุพร อิงนำ บำ้นละหำนทรำยใหม่ ชำย 

454 นำงสำวมทันำ ท ำอำษำ นิคมสร้ำงตนเอง 5 หญิง 

455 เด็กหญิงปันฐิตำ จดรัมย์ บำ้นละหำนทรำยใหม่ หญิง 

456 นำยสุรศกัด์ิ งำมประจบ บำ้นละหำนทรำยใหม่ ชำย 

457 นำงสำวพิมลภำ  แจ่มใส เพียงหลวง 2 ฯ หญิง 

458 นำงสำวพิมลภสั  แจ่มใส เพียงหลวง 2 ฯ หญิง 

459 นำงสำวปริญญำ  จิตรแสวง หนองไมง้ำม 2 หญิง 

460 นำยชวนนัท ์มัน่จิตต์ นิคมสร้ำงตนเอง 3 ชำย 

461 นำยนวิน  ยอดขำว บำ้นหนองไมง้ำม 2 หญิง 

462 นำงสำวธญัญรัตน์  หนูประโคน บำ้นตำเมียง ชำย 

463 นำยอคัรพล  ใหญ่กระโทก บำ้นละหำนทรำยใหม่  ชำย 

464 นำงสำววิชญำ  เพง็เพชร บำ้นโคกยำง หญิง 

465 นำยวีรภทัร  สิลำสิทธ์ิ นิคมสร้ำงตนเอง 5 ชำย 

466 นำยภำคภุมิ  เกือบรัมย์ บำ้นเขำคอก ชำย 

467 นำยอคัรเดช  ตุมจนัทร์ บำ้นโคกยำง ชำย 

468 นำยพฒิุพงศ ์ วนัตรง บำ้นเขำคอก ชำย 

469 นำยสุธิคมัพร  นำมวิชยั นิคมสร้ำงตนเอง 7 ชำย 

470 นำยทิวำกร  ลุยตนั พระปริยติัธรรมวดับ่อทอง ชำย 

471 นำงสำวกญัญำรัตน์  บึงลอย เมืองจ ำปำใน หญิง 

472 นำยเกียรติภูมิ  ศกัด์ิศรีกลม ประโคนชยัพิทยำคม ชำย 

473 นำยณฐัพล  หวงัผล บำ้นเขำคอก ชำย 

474 นำยพีรพฒัน์  โสภณ นิคมสร้ำงตนเอง 8 ชำย 

475 นำยทีปกร  บุญกองชำติ ทีโอเอวิทยำนำงรอง ชำย 

476 นำยภคัพงศ ์ แซวประโคน บำ้นละหำนทรำยใหม่ ชำย 

รายช่ือสมคัรเข้าเรียนระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนบ้านกรวดวทิยาคาร  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวดับุรีรัมย์  ห้องสอบที่  12 ห้อง 324  อาคาร  3  ช้ัน  2

ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม เพศ ในเขต นอกเขต



477 นำยโชควิชยั  ชมพู กศน.บำ้นกรวด ชำย 

478 นำยศรัณย ์ชนะชยั นิคมสร้ำงตนเอง  2 ชำย 


