
เลขที เลขประชาชน คํานําหนา ชือ นามสกุล โรงเรียนเดิม

1 1319900997854 เด็กชาย เกริกชัย จําปา อนุบาลศรทิพย
2 1319900964191 เด็กชาย ขจรพล ขุมทอง นิคมสรางตนเอง 1
3 1279900252311 เด็กชาย ณัฐวุฒิ โชตินอก บานซับมะนาว
4 1319000029991 เด็กชาย ทนธร วิงประโคน อนุบาลบานกรวด
5 1229901102126 เด็กชาย เทพรัตน วุนประโคน บานโคกระเหย
6 1319000030981 เด็กชาย ธีรศักดิ ศักดิศรีกลม บานละหานทรายเกา
7 1100703677885 เด็กชาย นิติภูมิ ดิบประโคน บานโคกระเหย
8 1319900971294 เด็กชาย ปณวรรฒ ทรงประโคน นิคมสรางตนเอง 1
9 1129901851804 เด็กชาย ภูณภัทร แซยาง บานเขาดินใต
10 1319300047570 เด็กชาย วัชรพล ธรรมานุกูลว อนุบาลศรทิพย
11 1319000030051 เด็กชาย วีระเทพ พลายประโค บานหนองตะโก
12 1209301137417 เด็กชาย ศิมนต เพ็งสุข บานสายโท 1
13 1319900985414 เด็กชาย อดิศักดิ เพงพิศ อนุบาลบานกรวด
14 1319800416132 เด็กหญิง แกวตา อุลิต บานเขาดินใต
15 1319000029932 เด็กหญิง ชุติกาญจน แข็งแรง บานนิคมสายโท 8
16 1219900983528 เด็กหญิง ญาณิศา คําจันทรดี อนุบาลศรทิพย
17 2320601047161 เด็กหญิง ฐานิดา จะเจริญ บานหนองคันนา
18 1102003612014 เด็กหญิง ณัฐรัตน ยอดอาจ บานสายโท 1
19 1319300043591 เด็กหญิง ธัญลักษณ เรงเหิม อนุบาลศรทิพย
20 1104200407504 เด็กหญิง นรากร อารยะวงศ อนุบาลศรทิพย
21 1319300046263 เด็กหญิง บัณฑิตา ธรรมสาร นิคมสรางตนเอง 7
22 1319000026987 เด็กหญิง ปนัดดา ฉิมงาม อนุบาลบานกรวด
23 1319000029169 เด็กหญิง ประภาพรรณชัยหลาก นิคมสรางตนเอง 1
24 1319901023641 เด็กหญิง ปญญธิดา ศิริมาศกุล นิคมสรางตนเอง 1
25 1319000031881 เด็กหญิง พิมพมาดา เพ็ชรใสดี นิคมสรางตนเอง 6
26 1104200399005 เด็กหญิง แพรวา วงศประณุท บานละหอกตะแบง
27 1319900973033 เด็กหญิง มาริษา ปุยแกว บานหนองตะเคียน
28 1319000028332 เด็กหญิง รัตนาวลี หาญคําวงศ บานหนองตะเคียน
29 1528900010836 เด็กหญิง วรัทยา พิมมะสาน บานหนองตะเคียน
30 1319000014013 เด็กหญิง วรากรณ บุญพันธ บานวังปลา
31 1309903191745 เด็กหญิง ศิริลักษณ เพียงกลาง บานสายโท 1
32 1319300042080 เด็กหญิง สิริศร นาคประโคนอนุบาลบานกรวด
33 1319200039273 เด็กหญิง สุชัญญา บุญมอม นิคมสรางตนเอง 1
34 1319900961515 เด็กหญิง สุชาดา เรนรัมย อนุบาลบานกรวด
35 1319000029355 เด็กหญิง สุริษา แรมประโคน อนุบาลบานกรวด
36 1319000027638 เด็กหญิง สุวรรณรัตน เข็มเอียม บานละหอกตะแบง
37 1449400023523 เด็กหญิง เสาวลักษณ แสงจันทร อนุบาลศรทิพย
38 1319300046697 เด็กหญิง อนิสรา บุญเรือง บานหนองไมงาม 2
39 1319000029746 เด็กหญิง อรยา สัดสันเทียะ นิคมสรางตนเอง 1
40 1319901000322 เด็กหญิง อัจฉรา ทรงประโคน อนุบาลบานกรวด

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1  ปการศึกษา 2560  โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร



เลขที เลขประชาชน คํานําหนา ชือ นามสกุล โรงเรียนเดิม

1 1319900992356 เด็กชาย กัปตันทีม ทาหนองเภา บานละหานทรายเกา
2 1103703856383 เด็กชาย กิตติวินท บุญมา บานสายตรี 9
3 1319901005740 เด็กชาย เขมรินทร ทรงประโคน นิคมพัฒนาสายโท11
4 1319000029410 เด็กชาย ชลดรงค ไพลาศ บานหนองตะเคียน
5 1319300043221 เด็กชาย ณัฏฐากร แสนกลา อนุบาลศรทิพย
6 1320601324639 เด็กชาย ณัฐวัตร พันธงาม อนุบาลบานกรวด
7 1749900949848 เด็กชาย บูรพา สีเห็มทอง บานหนองคันนา
8 1739902172336 เด็กชาย ปณิธาน สาลี นิคมสรางตนเอง 1
9 1319901012967 เด็กหญิง กัลยกร เรียกประโคนบานปราสาททอง
10 1319800417911 เด็กหญิง เกตนสิรี สมัครผล อนุบาลบานกรวด
11 1319800045038 เด็กหญิง จันทรจิรา ลายประโคน บานเขาดินใต
12 1319900954942 เด็กหญิง จิดาภา มะลิมุทวี บานสายตรี 9
13 1319000029339 เด็กหญิง จุฑามาศ จูกูล นิคมสรางตนเอง 1
14 1319200038218 เด็กหญิง เจนจิรา สุนทรรส บานละหานทรายเกา
15 1319000027972 เด็กหญิง ธนพร สดไธสง บานหนองไมงาม 2
16 1305300001347 เด็กหญิง ธัญลักษณ พุฒซาย นิคมสรางตนเอง1
17 1319000027298 เด็กหญิง นันทนา หนูประโคน บานละหอกตะแบง
18 1319000027069 เด็กหญิง บุษยมาศ สมปอง อนุบาลบานกรวด
19 1319000028561 เด็กหญิง ปยาพัชร ยิบประโคน อนุบาลบานกรวด
20 1309000030469 เด็กหญิง พรพรรณ ถินคําบง บานละหานทรายใหม
21 1103703932209 เด็กหญิง พราวนภัส พงศภาณุภาสนิคมสรางตนเอง 1
22 1319000031091 เด็กหญิง พิชชาพร บุญอุม บานละหานทรายเกา
23 1219901017561 เด็กหญิง พิชญา เลาประโคน บานมาบตาพุด
24 1319901003917 เด็กหญิง พิมพชนก พิมอักษร อนุบาลบานกรวด
25 1319000028235 เด็กหญิง เพ็ญพรรษา ใยยอง บานหนองตะเคียน
26 1319901000845 เด็กหญิง รวดาพร ดีประโคน อนุบาลบานกรวด
27 1319000028464 เด็กหญิง ลลิตา ปุดประโคน อนุบาลศรทิพย
28 1409903335371 เด็กหญิง วรรณรัตน ตังพงษ นิคมสรางตนเอง 1
29 1319000027123 เด็กหญิง วรรณวิสา จริงประโคน บานหนองตะเคียน
30 1319000026879 เด็กหญิง วารินทร สระนาม บานเขาคาย
31 1129901828675 เด็กหญิง ศิริลักษณ ติประโคน นิคมสรางตนเอง 1
32 1319200043882 เด็กหญิง ศุภกานต มาประโคน อนุบาลศรทิพย
33 1319900990175 เด็กหญิง สกนธรัตน จีนเกา อนุบาลบานกรวด
34 1103200072978 เด็กหญิง สาวิตรี จรกา นิคมสรางตนเอง 1
35 1319000028693 เด็กหญิง สุพัชชา ใชยสุวรรณ บานสายโท 1
36 1319000028502 เด็กหญิง สุพัฌญดา ตินทอง อนุบาลบานกรวด
37 1319901004531 เด็กหญิง อชิรญา โพยนอก บานละหานทรายเกา
38 1319000028308 เด็กหญิง อรปรีญา พันธทา บานหนองตะเคียน
39 1302201128877 เด็กหญิง อรัญญา เชือจันทร นิคมพัฒนาสายตรี 2
40 1319200037815 เด็กหญิง อารยา วงศดี บานหินลาด

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2  ปการศึกษา 2560  โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร



เลขที่ เลขประชาชน คํานําหนา ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม
1 1329901312952 เด็กชาย ณัฏฐนันท ออนพันธ อนุบาลศรทิพย
2 1319000026275 เด็กชาย ธวัชชัย พลายลําทวนนิคนสรางตนเอง 6
3 1319000030248 เด็กชาย ธวัชชัย สายเสมา บานสายตรี 9
4 1319901007840 เด็กชาย นิธิกร หมอทิพย อนุบาลบานกรวด
5 1319000027921 เด็กชาย ปฏิพัทธ เสือประโคน อนุบาลบานกรวด
6 1319000027506 เด็กชาย พีรัชฉัตร ชํานาญกอง บานโคกระเหย
7 1319000026769 เด็กชาย สมปราถน บูรณะ อนุบาลบานกรวด
8 1110301390425 เด็กชาย สรวิศ พิลาชัย อนุบาลบานกรวด
9 1809902274979 เด็กชาย อภิชาติ ศรีประดู นิคมสรางตนเอง 9
10 1329901331108 เด็กหญิง กนกกร เทียมศักดิ์ อนุบาลบานกรวด
11 1319000030141 เด็กหญิง กฤศรดา บาลโสง บานหนองตะเคียน
12 1103703833162 เด็กหญิง กัญญาวีร ชอุมผล บานนิคมสายโท 8
13 1319000031716 เด็กหญิง กาญจนา เสาเปรีย บานโคกระเหย
14 1319900984604 เด็กหญิง จารุวรรณ ตองติดรัมย อนุบาลบานกรวด
15 1319000031350 เด็กหญิง จิรัญญา กาวอหอ บานสายโท1
16 1319000031147 เด็กหญิง จิราวรรณ บุตรงาม กองทัพบกอุปถัมภ
17 1103200077902 เด็กหญิง ธรรมชาดา พนมกุล บานไพรวัลยนอย
18 1319901024639 เด็กหญิง นันธิดา ภูวงษา อนุบาลบานกรวด
19 1319000031953 เด็กหญิง นิรมล กระแสโสม บานสายโท 1
20 1319900975125 เด็กหญิง บวรภัค ประจิตรานนอนุบาลบานกรวด
21 1319000027182 เด็กหญิง ปวันรัตน มาประโคน นิคมสรางตนเอง 6
22 1319000026071 เด็กหญิง ปาริฉัตร เทพแกว นิคมสรางตนเอง 1
23 1100201767241 เด็กหญิง พัชรนันท หทัยกรณพง นิคมสรางตนเอง 1
24 1319000030175 เด็กหญิง พัชราพร โพยนอก บานละหานทรายเกา
25 1319000025996 เด็กหญิง พิทยาภรณ สาระพิศ บานถนนนอย
26 1309903247414 เด็กหญิง พิมพัชร ธรรมสาร อนุบาลบานกรวด
27 1319000031155 เด็กหญิง พิมพิศา บุญชวย บานหนองตะโก
28 1329901291599 เด็กหญิง ภัทราภรณ เจิมขุนทด อนุบาลบานกรวด
29 1319300046425 เด็กหญิง มนธิชา สีปญญา นิคมสรางตนเอง 7
30 1319200036622 เด็กหญิง มาริษา เชียงพฤกษ นิคมสรางตนเอง 1
31 1319900990167 เด็กหญิง วรรณธิดา ทองศรี บานเขาดินใต
32 1240600245396 เด็กหญิง วราภรณ อุมเพชร นิคมสรางตนเอง
33 1329901281453 เด็กหญิง วริศรา สายสุข บานหินลาด
34 1101000113521 เด็กหญิง วิภาดา ทองเหลือง นิคมสรางตนเอง 6
35 1319000025597 เด็กหญิง วิภารัตน พิมพสัน อนุบาลบานกรวด
36 1320601323055 เด็กหญิง สุชานันท สุขแสวง บานหนองคันนา
37 1320601323047 เด็กหญิง สุชานาฎ สุขแสวง บานหนองคันนา
38 1319000028391 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย สมศรี บานละหานทรายเกา
39 1319900980803 เด็กหญิง อาภัสรา จิตรัมย อนุบาลบานกรวด
40 1319000026909 เด็กหญิง อุบลวรรณ มะโรงมืด นิคมสรางตนเอง1

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3  ปการศึกษา 2560  โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร



เลขที่ เลขประชาชน คํานําหนา ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม
1 1270400134213 เด็กชาย กฤษดา จันทะ อนุบาลบานกรวด
2 1319901009273 เด็กชาย ฉัตริน ประจิตรานนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
3 1319000027719 เด็กชาย ชนาธิป ยามดี บานโคกระเหย
4 1102003594962 เด็กชาย ชิณพัฒน ดวงจิตร บานนิคมสายโท 8
5 1749900999128 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ทองดุน นิคมสรางตนเอง 9
6 1319000028197 เด็กชาย ธรรมศาสตร ธรรมบุตร นิคมสรางตนเอง1
7 1319000030329 เด็กชาย ธันวา เวียงคํา นิคมพัฒนาสายตรี 2
8 1103703960644 เด็กชาย วันมงคล ทองเจียว อนุบาลบานกรวด
9 1104300715332 เด็กชาย สุเมธ ผินสู อนุบาลบานกรวด
10 1319000028201 เด็กชาย สุรเชษฐ ภูมิพันธ นิคมสรางตนเอง 1
11 1349300019631 เด็กชาย อภินันท แสงใส บานหินลาด
12 1319000029207 เด็กชาย เอกรัตน ดิบประโคน บานสายโท 4 ใต
13 1319000028910 เด็กหญิง กนกวรรณ รอดวินิจ บานสายโท 1
14 1319300043973 เด็กหญิง กมลรัตน ศรีโสพันธ อนุบาลบานกรวด
15 1319000030035 เด็กหญิง กมลวรรณ ผลมหา เทศบาล 1
16 1319000028324 เด็กหญิง ขนิษฐา ขําพันธ อนุบาลบานกรวด
17 1319000031759 เด็กหญิง ชุติกาญจน กาญจนสิริวิโ นิคมสรางตนเอง 1
18 1749800377265 เด็กหญิง ทัศนีญา ศรีวิเศษ บานหนองตะโก
19 1149900878482 เด็กหญิง ธนัสมณ ชื่นสุด บานบึงเจริญ
20 1119902193312 เด็กหญิง ธิติมา รุดโถ อนุบาลบานกรวด
21 1319000028251 เด็กหญิง นิศารัตน กระมล บานสายโท1
22 1102003655431 เด็กหญิง บุษบามินตราเปาเงิน บานละหานทรายเกา
23 1319000030965 เด็กหญิง ปรารถนา อรัญวาศรี บานโคกระเหย
24 1319000026062 เด็กหญิง ปาริชาติ เทพแกว นิคมสรางตนเอง 1
25 1319000028219 เด็กหญิง พรรณิภา รัตทรินทร อนุบาลบานกรวด
26 1319901025333 เด็กหญิง ภัทรวดี กลั่นสนิท นิคมสรางตนเอง 1
27 1312001036189 เด็กหญิง ภัทราวดี เกษรจันทร นิคมสรางตนเอง 1
28 1468700029585 เด็กหญิง ยอดกลม ภูผาเดียว บานละหานทรายเกา
29 1319000029495 เด็กหญิง รวีวรรณ งกประโคน อนุบาลศรทิพย
30 1319200040514 เด็กหญิง ศศิกานต เสงี่ยมศักดิ์ อนุบาลบานกรวด
31 1319000029509 เด็กหญิง สัชญา พลเมืองยศ อนุบาลบานกรวด
32 1103703943944 เด็กหญิง สุชาดา จะคํารัมย บานนิคมสายโท 8
33 1319200041936 เด็กหญิง สุชานาท วรรณจงคํา บานหินลาด
34 1103100873707 เด็กหญิง สุชีรา เติมประโคน บานโคกระเหย
35 1319000014790 เด็กหญิง เสาวนีย เทียมจันทึก บานถนนนอย
36 1319900967548 เด็กหญิง อนงคนาถ เขียวขํา บานยาง

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/4  ปการศึกษา 2560  โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร



เลขที่ เลขประชาชน คํานําหนา ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม
1 1319000027867 เด็กชาย กฤตเมธ แตมงาม อนุบาลบานกรวด
2 1319800415217 เด็กชาย กษิตินาถ เสมอภาค บานหินลาด
3 1100801527632 เด็กชาย จักรพรรณ ดอนมาก บานหินลาด
4 1319901001981 เด็กชาย ธีรเทพ วองวินิชปากอนุบาลธีรา
5 1100703504841 เด็กชาย นพรัตน สุขเหลือง นิคมสรางตนเอง5
6 1319900984655 เด็กชาย พงศอมร ศิริวิชา บานละหอกตะแบง
7 1319000031562 เด็กชาย พรภวิษย สุขกําเนิด บานสายโท 1
8 1319000032160 เด็กชาย ภัทรสิทธิ์ บุญสิทธิ์ นิคมสรางตนเอง 5
9 1329901302205 เด็กชาย มนุโชตม หนอสิงหา นิคมสรางตนเอง 4
10 1310800307122 เด็กชาย ระพีพัฒน มะลิมุทวี บานสายตรี 9
11 1319900990728 เด็กชาย รัชชานนท เสาเปรีย บานปราสาททอง
12 1319200037637 เด็กชาย รุงเรือง ยืนกระมล บานละหานทรายใหม
13 1319200040573 เด็กชาย วิธวินธ ปตตายะโส นิคมสรางตนเอง 9
14 1319000032208 เด็กชาย ศุภชัย เกื้อประโคน บานตะลุมพุก
15 1319900925292 เด็กชาย สหรัฐ เพ็ญสุข อนุบาลกัลยาประสิทธิ์
16 1319000029827 เด็กชาย อภิรกษ ยิงปา บานสายโท 4 ใต
17 1319000026500 เด็กชาย อลงกรณ งึมประโคน อนุบาลบานกรวด
18 1319901011359 เด็กหญิง กรรณิกา ตรีสันเทียะ นิคมสรางตนเอง5
19 2104000004072 เด็กหญิง กรรณิกา อินทรคลาย บานตาโมม
20 1319901002929 เด็กหญิง เกศนภา ชางเกวียน อนุบาลบานกรวด
21 1319000028103 เด็กหญิง เกษญาภรณ เกาะโคง บานบึงเจริญ
22 1319000030507 เด็กหญิง จิราภา จะคํารัมย บานนิคมสายโท 8
23 1104300734299 เด็กหญิง ชญานิน ไทรยพฤกษ อนุบาลบานกรวด
24 1319300049700 เด็กหญิง ชฎาพร อินทรรักษา อนุบาลบานกรวด
25 1319901010573 เด็กหญิง ทิพวรรณ สมใจเรา อนุบาลบานกรวด
26 1319000030183 เด็กหญิง ปริศนา จันทรประโคอนุบาลบานกรวด
27 1319000030159 เด็กหญิง ปวิตรา เจียดประโคนอนุบาลศรทิพย
28 1319000031554 เด็กหญิง ปยพร เสาเปรีย อนุบาลบานกรวด
29 1319000028421 เด็กหญิง ปยมาศ นุชประโน บานเขาดินใต
30 1319900990761 เด็กหญิง ปยะดา คาบพิมาย อนุบาลบานกรวด
31 1319000027778 เด็กหญิง เพ็ญแข บอกประโคนนิคมสรางตนเอง 6
32 1319000012312 เด็กหญิง มาระตี งับประโคน บานปราสาททอง
33 1316600975044 เด็กหญิง รัญชิดา เที่ยงคาม อนุบาลศรทิพย
34 1319200039346 เด็กหญิง ลดาวัลย ศรีสมุทร บานถนนโคกใหญ
35 1319000031210 เด็กหญิง วิชาวีร ทรัพยมาก บานหนองตะโก
36 1479300043875 เด็กหญิง สุนิตา อันทะสา บานหนองตะโก

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/5  ปการศึกษา 2560  โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร



เลขที่ เลขประชาชน คํานําหนา ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม
1 1319000027999 เด็กชาย กัมพล หนูแสน บานสายโท 4 ใต
2 1319000026607 เด็กชาย ขวัญชัย แฮะประโคน อนุบาลบานกรวด
3 1103703897012 เด็กชาย ณัฐปคัลภ งามประโคน อนุบาลบานกรวด
4 1738700041809 เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ กึนรัมย บานเขาคอก
5 1119902180440 เด็กชาย เดชนิน อยูขํา บานละหานทรายเกา
6 1318600023977 เด็กชาย ธนชัย เกิดดี บานนิคมสายโท 8
7 1319000030817 เด็กชาย นพพร แกวสุข บานสายโท 1
8 1319300046301 เด็กชาย พัชรพล สีดําขํา อนุบาลบานกรวด
9 1319901021354 เด็กชาย พันธกาน กมลชาง บานหนองตะเคียน
10 1319200043769 เด็กชาย ภัทรพล พลวัน บานหินลาด
11 1319900989517 เด็กชาย สรชัย นอยแสง นิคมสรางตนเอง 1
12 1101801360836 เด็กชาย อนุชิต อนุวงศ อนุบาลบานกรวด
13 1101501265609 เด็กหญิง กุลธิดา วงษทอง อนุบาลบานกรวด
14 1209702152379 เด็กหญิง เกวลิน กลมประโคนกัลยาประสิทธิ์
15 1319000029029 เด็กหญิง ขวัญตา ปาประโคน นิคมสรางตนเอง 1
16 1319901005855 เด็กหญิง จารวี สุขสุด นิคมสรางตนเอง 1
17 1319000031066 เด็กหญิง จิตรลดา ศรีพระจันทรบานละหอกตะแบง
18 1319000027816 เด็กหญิง เจนจิรา เมืองแพน อนุบาลบานกรวด
19 1209601418896 เด็กหญิง ญาณิกา พานทวีป อนุบาลบานกรวด
20 1319200038234 เด็กหญิง เตชิณี ประจัญบาล บานเขาคอก
21 1319000038668 เด็กหญิง ธิดารัตน ฝายสําโรง อนุบาลศรทิพย
22 1319000027301 เด็กหญิง น้ําทิพย แกวรักษา อนุบาลบานกรวด
23 1319000030108 เด็กหญิง ปาริชาติ วงศวัฒนะ อนุบาลบานกรวด
24 1168900023583 เด็กหญิง ภัทรา เนียมมณี บานหนองตะโก
25 1319000025431 เด็กหญิง ภูวรินทรดา รักพันธุ อนุบาลบานกรวด
26 1738700039146 เด็กหญิง มุธิตา สิงคะ บานหินลาด
27 1319900995967 เด็กหญิง เมลาวัลย จันใด อนุบาลบานกรวด
28 1319300052018 เด็กหญิง วณิดา โขนสันเทียะ บานหนองตะเคียน
29 1319000031201 เด็กหญิง วาสนา จาบประโคนบานเขาคอก
30 1319900939463 เด็กหญิง ศิริดวงพร สาริโด อนุบาลบานกรวด
31 1301502106766 เด็กหญิง สมิตานัน พลฉิม นิคมสรางตนเอง 1
32 1319900999318 เด็กหญิง สุภาพร แสงรัมย อนุบาลบานกรวด
33 1320601321311 เด็กหญิง สุวรรณี ชัยภักดี บานหนองคันนา
34 1119902218838 เด็กหญิง โสภิตนภา สีมา อนุบาลบานกรวด
35 1139900459773 เด็กหญิง อรอุมา ชื่นประโคน อนุบาลบานกรวด
36 1319000030272 เด็กหญิง อาภาสินี สะเกตุ นิคมสรางตนเอง 1

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/6  ปการศึกษา 2560  โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร



เลขที่ เลขประชาชน คํานําหนา ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม
1 1209601435197 เด็กชาย ชิษณุพงศ สรวญรัมย อนุบาลบานกรวด
2 1319000031775 เด็กชาย ณัฐภัทร เประนาม บานละหอกตะแบง
3 1319000027735 เด็กชาย ติณณา เกิดประโคน บานหนองตะเคียน
4 1529902228724 เด็กชาย ธนกร ปนโทะ อนุบาลบานกรวด
5 1110201280474 เด็กชาย ปุณยวีร เข็มทอง บานบึงเจริญ
6 1319000029444 เด็กชาย พงศกร พิลาโท บานละหานทรายเกา
7 1319000031619 เด็กชาย พิทยา ดาพัวพันธ มารียอนุสรณ
8 1319000029762 เด็กชาย พีรภัทร พลอยกลาง บานโนนศิลา
9 1120300154442 เด็กชาย ภานุพงศ พินัยรัมย อนุบาลบานกรวด
10 1319000030434 เด็กชาย ภานุวัฒ อินทศรี บานสายโท 4 ใต
11 1319200046806 เด็กชาย วรมันต ดีกลาง บานโนนศิลา
12 1319000028871 เด็กชาย วรวิทย คีรีรัตน บานบึงเจริญ
13 1319000029916 เด็กชาย วุฒินันท จําปาอวม บานหนองตะโก
14 1138900017443 เด็กชาย อธิป มีกําปง บานตะลุมพุก
15 1319200039460 เด็กหญิง เมธาวดี แสงสวาง นิคมสรางตนเอง 1
16 1319900968218 เด็กหญิง รัตนา ชายประโคน บานหนองตะเคียน
17 1321400015257 เด็กหญิง คัชวินทร โฉมงาม บานหนองคันนา
18 2319000010326 เด็กหญิง ศิริวัฒน ฉิมงาม อนุบาลบานกรวด
19 1319000030086 เด็กหญิง ทักษพร สีเคน เพียงหลวง 2
20 1319900976423 เด็กหญิง กนกพร กุยรัมย อนุบาลบานกรวด
21 1311103119874 เด็กหญิง อรพรรณ ไสวงาม นิคมสรางตนเอง 1
22 1309903177220 เด็กหญิง ณัฐนรินทร ดาประโคน นิคมสรางตนเอง 1
23 1319300049441 เด็กหญิง ฐิติมา ประภาวิชา นิคมสรางตนเอง1
24 1319901024086 เด็กหญิง บุณยวีย ศักดิ์ศรีกลม อนุบาลประโคนชัย
25 1319900966533 เด็กหญิง พรทิพย วงษตรี อนุบาลบานกรวด
26 1402400050681 เด็กหญิง กานตสิรี มาดี ราชประชานุเคราะห 50
27 1319300043191 เด็กหญิง บุญนุช สังวัฒยาย บานหนองไมงาม 1
28 1269500012355 เด็กหญิง พนิดา มูลผล บานละหอกตะแบง
29 1319000030612 เด็กหญิง วาสนา สุขบรรเทิง บานนิคมสายโท 8
30 1319000030655 เด็กหญิง จรรยารัตน จะตุเทน อนุบาลบานกรวด
31 1319000027808 เด็กหญิง อินทิรา พิลาชัย บานละหานทรายเกา
32 1319000028685 เด็กหญิง ธัญลักษณ เสาเปรีย บานถนนนอย
33 1103703856120 เด็กหญิง ปนัดดา จําปามูล อนุบาลศรทิพย
34 1319000030868 เด็กหญิง ศิริญญา โลประโคน อนุบาลบานกรวด
35 1319000031660 เด็กหญิง ไทรนอย โพธิ์สิทธิ์ บานสายโท 1
36 1139900464025 เด็กหญิง ปรีดิพัทย เติดประโคน อนุบาลบานกรวด

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/7  ปการศึกษา 2560  โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร



เลขที่ เลขประชาชน คํานําหนา ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม
1 1319900995215 เด็กชาย โกมิน ทรงประโคน อนุบาลบานกรวด
2 1318700039891 เด็กชาย จิรพงศ สาอุดม บํารุงวิทยา
3 1104300787180 เด็กชาย ธนกฤษ งามสงา อนุบาลบานดาน
4 1319000032003 เด็กชาย ธันยกานต เสิศสกุล บานปราสาททอง
5 1100703504864 เด็กชาย นพรุจน สุขเหลือง นิคมสรางตนเอง5
6 1103100835694 เด็กชาย นรบดินทร กลมยา บานเขาดินใต
7 1319000027140 เด็กชาย นวภัทร ยิ่งประโคน อนุบาลบานกรวด
8 1319000028669 เด็กชาย ปกรณ แกววิกรม นิคมสรางตนเอง 1
9 1319000031180 เด็กชาย ผราพิม หนองพล บานโคกเบง
10 1320601323373 เด็กชาย ภัทรพณ นิลขันธ อนุบาลศรทิพย
11 1319000027271 เด็กชาย ภูริ โคประไพ บานหนองตะเคียน
12 1319000027492 เด็กชาย ภูริทัต ชาญศรี บานละหอกตะแบง
13 1559900482402 เด็กชาย วทัญู นวลคําวัง บานนาเหลืองไชยราม
14 1119902131473 เด็กชาย วัขรพล พระวะเวช อนุบาลพรานกระตาย
15 1319000027654 เด็กชาย วีรวัฒน รสหอม อนุบาลบานกรวด
16 1319300044562 เด็กชาย วีรวัฒน ประภาวิชา บานหนองไมงาม 1
17 1119701134220 เด็กชาย ศรายุทธ นาคชัย วัดลาดพราว
18 1319000032119 เด็กชาย เศรฐฉัตร แยบดี บานสายโท 4 ใต
19 1140601247954 เด็กชาย สหภาพ รักถนอม ปราสาททองวิทยา
20 1319000027476 เด็กชาย สาคร พาวงศ อนุบาลบานกรวด
21 1319000028600 เด็กชาย สิทธิกร ใจพินิจ บานปราสาททอง
22 1319000025066 เด็กชาย สิทธิการย สีหาบุตร บานถนนนอย
23 1319901014382 เด็กชาย อนุรักษ บุญค้ํา นิคมสรางตนเอง 1
24 1319000029461 เด็กชาย อภิรักษ เฮงสังวอน บานนิคมสายโท 8
25 1319901010468 เด็กชาย อรรถพงษ คงรัมย อนุบาลบานกรวด
26 1169400014837 เด็กชาย อัครวินท เอี่ยมคํา บานถนนนอย
27 1319000028383 เด็กหญิง กุลธิดา จันทะมาตย อนุบาลบานกรวด
28 1319000029614 เด็กหญิง เกื้อกูล รัตนประโคนอนุบาลบานกรวด
29 1319000031805 เด็กหญิง นันทิพร จริงประโคน อนุบาลบานกรวด
30 1319000029665 เด็กหญิง นารีรัตน เข็มแกว บานโคกระเหย
31 1319200039559 เด็กหญิง ปนัดดา บุญครอง บานถนนโคกใหญ
32 1119600103663 เด็กหญิง ปาลิดา รอบแควน อนุบาลบานกรวด
33 1219900980057 เด็กหญิง มุขธิดา ลอยประโคนอนุบาลบานกรวด
34 1319000029223 เด็กหญิง เรวดี สุเรรัมย นิคมสรางตนเอง 1
35 1319000927883 เด็กหญิง ศิรภัสสร มุงมี นิคมสรางตนเอง 4
36 1319000030019 เด็กหญิง สุชาดา ปุดประโคน อนุบาลบานกรวด

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/8  ปการศึกษา 2560  โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร



เลขที เลขประชาชน คํานําหนา ชือ นามสกุล โรงเรียนเดิม

1 1319200039265 เด็กชาย กฤตเมธ ยันประโคน บานถนนนอย
2 1319000014641 เด็กชาย กฤษณราช เสาเปรีย อนุบาลบานกรวด
3 1319000030787 เด็กชาย เกียรติศักดิ จาบประโคนบานปราสาททอง
4 1100703660486 เด็กชาย คุณานนท ใยยวง อนุบาลบานกรวด
5 1319901010395 เด็กชาย จิรพัชร นาคแสง บานถนนโคกใหญ
6 1319000029967 เด็กชาย เจตนันท เต็นภูษา อนุบาลบานกรวด
7 1319000030825 เด็กชาย ชยนัฐ สายแกว อนุบาลบานกรวด
8 1319901017322 เด็กชาย เชิดพงษ พิประโคน บานปราสาททอง
9 1749800357647 เด็กชาย ฐิติพงศ พรมเกษ บานหนองตะเคียน
10 1319200035472 เด็กชาย ธนทัต พิรักษา นิคมสรางตนเอง1
11 1319000030574 เด็กชาย ธนวัฒน โยสะจันทร นิคมสรางตนเอง 1
12 1319000026763 เด็กชาย ธนากร เลาประโคน บานถนนนอย
13 1319900991058 เด็กชาย ธีระพงษ แจงประโคน บานปราสาททอง
14 1319000030531 เด็กชาย นรินทร โคมประโคน บานหนองตะโก
15 1319000027841 เด็กชาย นัฐพงศ จริงประโคน บานยาง
16 1310101309088 เด็กชาย เนลสัน โจเกิล นิคมพัฒนาสายตรี 2
17 1319900999482 เด็กชาย บุณยภู แสงปราบภัยอนุบาลบานกรวด
18 1103703834223 เด็กชาย ภัทรพงษ แฮะประโคน บานถนนนอย
19 1319000027484 เด็กชาย มงคล แฮะประโคน บานโคกเบง
20 1319200041065 เด็กชาย มนตรี ศรีตุมแกว บานหินลาด
21 1319300043272 เด็กชาย มนทกรณ แสนดี บานบึงเจริญ
22 1319000030124 เด็กชาย สุวัฒน ศรีลาด นิคมสรางตนเอง 5
23 1319000025155 เด็กชาย อดุลธน ศรีโสพันธ อนุบาลบานกรวด
24 1319000030426 เด็กชาย เอกรัตน ทะนวนรัมย บานปราสาททอง
25 1118700070740 เด็กหญิง ปรารถนา แกววิแวก อนุบาลบานกรวด
26 1319200041111 เด็กหญิง ปวันรัตน ไชยสง บานโคกกลอย
27 1319901016644 เด็กหญิง พรมณี เชียวรอบ อนุบาลกัลยาประสิทธิ
28 1319000030299 เด็กหญิง พัชรพร เลือยคลัง นิคมสรางตนเอง 4
29 1319300043281 เด็กหญิง มนทกานต แสนดี บานบึงเจริญ
30 1319000027956 เด็กหญิง ศักดทอง เอมโคกสูง อนุบาลบานกรวด
31 1319000030523 เด็กหญิง ศิรินทรา เสาเปรีย บานสายโท 1
32 1319000027611 เด็กหญิง ศิริรัตน เสาเปรีย อนุบาลบานกรวด
33 1319800423031 เด็กหญิง สุทธิรักษ แกวลอย นิคมสรางตนเอง 1
34 1319000029576 เด็กหญิง สุพรรษา สิงหรอ อนุบาลบานกรวด
35 1310101309011 เด็กหญิง แสงดาว ปนสันเทียะ บานละหานทรายใหม
36 1319000031287 เด็กหญิง อรพิณ แกวประโคน บานละหอกตะแบง

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/9  ปการศึกษา 2560  โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร



เลขที่ เลขประชาชน คํานําหนา ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม
1 1319901016377 เด็กชาย กิตติทัด สัตบุตร อนุบาลบานกรวด
2 1319300045372 เด็กชาย กิตติพงศ บุญสภา อนุบาลบานกรวด
3 1319900944050 เด็กชาย จักรพันธ ยิ่งเชิดงาม อนุบาลบานกรวด
4 1319000031082 เด็กชาย จิณณวัตร เพ็ชรประโคนบานถนนนอย
5 1319900987590 เด็กชาย จีรพันธ ขุมทอง นิคมสรางตนเอง 1
6 1319000026852 เด็กชาย ชายแดน สุวรรณไตร นิคมสรางตนเอง 4
7 1319300047120 เด็กชาย ชินกฤต หอมกลิ่น นิคมสรางตนเอง 1
8 1319000031121 เด็กชาย โชคชัย อุชี บานละหอกตะแบง
9 1319000028154 เด็กชาย ณรงคชัย พึ่งสกุล นิคมสรางตนเอง 4
10 1319000027875 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ทึกชนชนะ บานตะลุมพุก
11 1319000031503 เด็กชาย ณัฐวุฒิ แกวประโคน อนุบาลบานกรวด
12 1100201763998 เด็กชาย ถิรวัฒน ควรประโคน บานตาอี
13 1319300045020 เด็กชาย เทียรี่ เดนนิสโอตส อนุบาลบานกรวด
14 1671100131097 เด็กชาย ธีรวงศ แอดแฮด นิคมสรางตนเอง 5
15 1319000032097 เด็กชาย พงพนา พลฉิม นิคมสรางตนเอง 2
16 1103703906844 เด็กชาย ภูริ กวางซี นิคมสรางตนเอง 1
17 1319100017014 เด็กชาย มานพ เสาเปรีย บานโนนศิลา
18 1319000031074 เด็กชาย รณกฤต เรียกประโคนบานปราสาททอง
19 1319000031872 เด็กชาย วรากรณ หิงประโคน อนุบาลบานกรวด
20 1319000029061 เด็กชาย ศิรินนท นาคีย บานนิคมสายโท 8
21 1319000029720 เด็กชาย สุรศักดิ์ หอมดี นิคมสรางตนเอง 1
22 1102003617342 เด็กหญิง กนกพร ศรียงยศ อนุบาลบานกรวด
23 1301101118593 เด็กหญิง กัญญาวีร นามวิชัย นิคมสรางตนเอง 7
24 1319900987778 เด็กหญิง ณัชศิญาธาร เติดประโคน อนุบาลบานกรวด
25 1409903313238 เด็กหญิง ไตรทิพยสุดาศรีมาฤทธิ์ อนุบาลบานกรวด
26 1310800307009 เด็กหญิง ธวัลพร ภารรัมย บานถนนนอย
27 1329400025705 เด็กหญิง ธิดารัตน สวายประโคนบานโคกระเหย
28 1309903231232 เด็กหญิง นฤทัย ศรีสุกพะเนา อนุบาลบานกรวด
29 1319000030809 เด็กหญิง นันทิยา ศรีประโคน บานละหอกตะแบง
30 1228500025499 เด็กหญิง นิธิรัตน สวัสดี อนุบาลบานกรวด
31 1319200045346 เด็กหญิง ปริมล ทาวิน อนุบาลบานกรวด
32 1319000029274 เด็กหญิง ยุวรรณดา กลวยประโค บานถนนนอย
33 1319901015427 เด็กหญิง วรรณภา พอกประโคนอนุบาลบานกรวด
34 2139300003891 เด็กหญิง สุนิชา การณรงค อนุบาลบานดาน
35 1104300799919 เด็กหญิง อนิรันต เสียงประโคนบานหนองตะโก
36 1319000029983 เด็กหญิง อังคณา มาประโคน อนุบาลบานกรวด

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/10  ปการศึกษา 2560  โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร



เลขที่ เลขประชาชน คํานําหนา ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม
1 1319900997731 เด็กชาย จรัล ดวงแกว อนุบาลบานกรวด
2 1319000030671 เด็กชาย จารุวัส เพชรประโคนบานโคกระเหย
3 1319901021397 เด็กชาย จิรวัฒน ยามดี บานโคกเบง
4 1319000030698 เด็กชาย ชูวิทย เจริญจิต บานปอยดิน
5 1319300047316 เด็กชาย ณัชพล แสนมี บานบึงเจริญ
6 1320601325309 เด็กชาย ณัฐกานต ถานสินเพิ้ม บานหนองจูบ
7 1319000030400 เด็กชาย ณัฐวุฒิ เกืองวง อนุบาลบานกรวด
8 1319200048124 เด็กชาย ธนกร ยิงปา บานสายโท 1
9 1219800439354 เด็กชาย ธีรโชติ เหลาจันทร บานหนองจูบ
10 1100401258189 เด็กชาย ธีรพันธ เสริมธรรม อนุบาลบานกรวด
11 1319000026534 เด็กชาย ธีรภัทร เติมประโคน อนุบาลบานกรวด
12 1119701134289 เด็กชาย ธีรเมธ ปานทอง นิคมสรางตนเอง 9
13 1319000031686 เด็กชาย ปติพัฒน ประภาวิชา อนุบาลบานกรวด
14 1319000028481 เด็กชาย ปยวัฒน ดวงเดียว บานละหานทรายเกา
15 1319901022679 เด็กชาย พัชรพงศ บุญพันธุ อนุบาลบานกรวด
16 1319901021583 เด็กชาย ภาณุพงษ นิติสิทธิ์ บานละหานทรายเกา
17 1319000027727 เด็กชาย รพีภัทร วงศประโคน อนุบาลบานกรวด
18 1319000030752 เด็กชาย วิษณุพงศ เติมประโคน บานปราสาททอง
19 1319200040905 เด็กชาย ศักยฌศรณ ดูรูปรัมย อนุบาลบานกรวด
20 1118700063476 เด็กชาย ศิริชัย คงทันดี บานโคกระเหย
21 1319200046750 เด็กชาย สุรเชษฐ ศรีสุข บานละหานทรายเกา
22 1450201327907 เด็กชาย สุรพงศ สารศรี นิคมสรางตนเอง 1
23 1104300815159 เด็กหญิง เจนจิรา เลาประโคน บานโคกระเหย
24 1319300045798 เด็กหญิง ชนิตสิริ พั่วคุณมี อนุบาลบานกรวด
25 1319000032640 เด็กหญิง ฐิติชญา จําปาสุข บานสายโท 4 ใต
26 1319000029240 เด็กหญิง ดวงฤทัย ไชยเลิศ บานโคกระเหย
27 1319000030167 เด็กหญิง นงลักษณ เนาวรัตน บานละหอกตะแบง
28 1319000026887 เด็กหญิง นวรัตน นามพันธ บานโคกเบง
29 1319901025945 เด็กหญิง มัณฑนา แวนวิเศษ บานละหานทรายใหม
30 1159800100391 เด็กหญิง มุกธิดา ขําปู นิคมพัฒนาสายตรี 2
31 1319000025481 เด็กหญิง ลดาวัลย เสาเปรีย อนุบาลบานกรวด
32 1309903249972 เด็กหญิง วรรณภา เงินศิลา บานหนองตะลุมปุก
33 1302301067586 เด็กหญิง วิราภรณ นมัสศิลา นิคมพัฒนาสายตรี 2
34 1319000007017 เด็กหญิง สุนีย มีมาก บานโคกระเหย
35 1319000030621 เด็กหญิง อมรรัตน ทะนวนรัมย อนุบาลศรทิพย
36 1319300045992 เด็กหญิง อัญชลี กรรณพักตร หนองไมงาม 1

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/11  ปการศึกษา 2560  โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร



เลขที่ เลขประชาชน คํานําหนา ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม

1 1319000031236 เด็กชาย กุณภัฒน สวางสุข อนุบาลบานกรวด

2 1808200018432 เด็กชาย คทาวุธ เรืองฤทธิ์เดชอนุบาลบานกรวด

3 1319000031741 เด็กชาย คามิณ แกนดี อนุบาลบานกรวด

4 1319200037947 เด็กชาย คุณานนท มณีนอย อนุบาลบานกรวด

5 1319000026771 เด็กชาย จตุรเทพ เนตรประโคนอนุบาลบานกรวด

6 1319000027336 เด็กชาย จิรศักดิ์ ยอดเพชร บานเขาดินใต

7 1319000031538 เด็กชาย จิรายุ เมยประโคน บานละหอกตะแบง

8 1110201296711 เด็กชาย จิรายุ สงสอน อนุบาลบานกรวด

9 1319000029894 เด็กชาย ชัชวาลย ชัยรัมย บานนิคมสายโท 8

10 1319000031830 เด็กชาย ชัยธวัช ทรงประโคน อนุบาลบานกรวด

11 1319900953679 เด็กชาย ชัยภัทร ทูลประโคน อนุบาลบานกรวด

12 1320601324451 เด็กชาย ชาญสมุทร พินิจสอน อนุบาลบานกรวด

13 1319000029398 เด็กชาย ธนภัทร หยาดประโค บานถนนนอย

14 1319000032127 เด็กชาย ธานินทร ลาอินทร บานโคกเบง

15 1104300749237 เด็กชาย นัฐพงษ โยโส บานตะลุมพุก

16 1319900926981 เด็กชาย พงศกร ศรีมาฤทธิ์ อนุบาลบานกรวด

17 1319000031996 เด็กชาย พงศกร สนโคกสูง นิคมสรางตนเอง1

18 1459700023880 เด็กชาย พิพัฒน ประทุมทอง อนุบาลบานกรวด

19 1319000029568 เด็กชาย พีระพัฒน วันรัมย อนุบาลบานกรวด

20 1319000027310 เด็กชาย ภูฟา พรมประโคนอนุบาลบานกรวด

21 1319000030906 เด็กชาย ภูมิเชษฐ พลตาง กองทัพบกอุปถัมภ

22 1319000027212 เด็กชาย ภูวดล ชมจันทึก อนุบาลบานกรวด

23 1319200039664 เด็กชาย วัฒนา โสมคํา บานหินลาด

24 1659500013013 เด็กชาย วีรพล รักสุจริต บานหนองจูบ

25 1319000031813 เด็กชาย วีรศักดิ์ สุภารัมย บานโนนศิลา

26 1478600056181 เด็กชาย วีระภัทร สุริยะ อนุบาลบานกรวด

27 1319300043108 เด็กชาย ศราวุฒ สมานทอง อนุบาลบานกรวด

28 1319000028057 เด็กชาย สุริชา เอกรัมย อนุบาลบานกรวด

29 1319200039206 เด็กชาย องครักษ วองไว บานเขาคอก

30 1319000027361 เด็กชาย อนิรุจน หนูประโคน อนุบาลบานกรวด

31 1319000030736 เด็กชาย อนุสรณ วิงประโคน อนุบาลบานกรวด

32 1319000029584 เด็กชาย อภิเชษฐ เส็งประโคน อนุบาลบานกรวด

33 1319000029401 เด็กชาย อัทธพล แกวเสนา อนุบาลบานกรวด
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เลขที่ เลขประชาชน คํานําหนา ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม

1 1103703836218 เด็กชาย กฤษณะ เพ็งแจม บานเขาคอก

2 1319000027590 เด็กชาย โกเมนทร เศษสุวรรณ บานหนองตะโก

3 1468500021505 เด็กชาย เดนดนัย ทองยอย นิคมสรางตนเอง 4

4 1319200046059 เด็กชาย ทยากร แสวงสุข บานหนองตะโก

5 1219900999858 เด็กชาย ทักษดนัย เสมอตระกูล บานโคกเบง

6 1319900989266 เด็กชาย ธนกฤต สินสราง เพียงหลวง 2

7 1321400054139 เด็กชาย ธนากร ศาลางาม บานหนองจูบ

8 1319200039796 เด็กชาย พิพัฒน ศรีพนมวัน อนุบาลบานกรวด

9 1319200045052 เด็กชาย เพชรพงษ ราชสมบัติ บานหินลาด

10 1129901899718 เด็กชาย แฟรงค บุญจันทร อนุบาลบานกรวด

11 1319900990990 เด็กชาย ภูวดล ปวงสุข บานละหานทรายเกา

12 1319900960152 เด็กชาย เมธี สันประโคน อนุบาลบานกรวด

13 1319900991295 เด็กชาย อนันตศักดิ์ ดวงประโคน อนุบาลบานกรวด

14 1319000028839 เด็กชาย อรรถพร ดิบประโคน นิคมสรางตนเอง 1

15 1319000030361 เด็กหญิง จันทรจิรา งักประโคน อนุบาลบานกรวด

16 1319000029606 เด็กหญิง ณัฏฐา ตอบประโคนอนุบาลบานกรวด

17 1329000026950 เด็กหญิง ณัฐธิดา แฮะประโคน อนุบาลบานกรวด

18 1103703947109 เด็กหญิง ณัฐวดี มุจรินทร อนุบาลบานกรวด

19 1319000031368 เด็กหญิง ถาวนีย จีนประโคน บานถนนนอย

20 1319000028430 เด็กหญิง ปวีณา รั่งจันทึก นิคมพัฒนาสายตรี 2

21 1431000162553 เด็กหญิง พรสวรรค ทองขันธ บานถนนโคกใหญ
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เลขที่ เลขประชาชน คํานําหนา ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม

1 1190201127064 เด็กชาย เก็บตะวัน อบเชย อนุบาลบานกรวด

2 1319000027581 เด็กชาย คธาวุฒิ พุมสูง บานโคกระเหย

3 2120301025610 เด็กชาย จีรวัฒน วงศทอง บานถนนนอย

4 1319200036304 เด็กชาย ชาตวิทย ดีมาก อนุบาลบานกรวด

5 1319000030710 เด็กชาย ธนวัฒน เสน้ําเที่ยง บานละหานทรายเกา

6 1319000031112 เด็กชาย ธัญสรณ ฉลวยแสง อนุบาลบานกรวด

7 1321600044056 เด็กชาย นนทกานต หิงประโคน อนุบาลบานกรวด

8 1660601186594 เด็กชาย ปยพัทธ ระงับโรค อนุบาลบานกรวด

9 1470801402365 เด็กชาย พรชัย ตวนประโคนอนุบาลบานกรวด

10 1319200039788 เด็กชาย พิสิฐ สกิจ อนุบาลบานกรวด

11 1312001035778 เด็กชาย ภาณุกร หงษทอง อนุบาลบานกรวด

12 1103100862811 เด็กชาย รชานนท สืบศรี นิคมพัฒนาสายตรี 2

13 1319000029002 เด็กชาย วรวุฒิ พรมประโคนอนุบาลบานกรวด

14 1319000011987 เด็กชาย ศราวุธ ปาถานะ นิคมสรางตนเอง 1

15 1319000028804 เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ จูมครอง นิคมพัฒนาสายตรี 2

16 1319000031856 เด็กชาย สิรวิชญ เข็มทิพย บานนิคมสายโท 8

17 1319900890278 เด็กชาย อดิศักดิ์ เส็งประโคน อนุบาลบานกรวด

18 1319000031449 เด็กชาย อธิชา หาสุข นิคมพัฒนาสายตรี 2

19 1319000028553 เด็กชาย อนุชิต ชัยสูงเนิน นิคมสรางตนเอง 1

20 1104300749954 เด็กชาย อัษฎา เมตตานันตา นิคมพัฒนาสายตรี 2
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