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ที ่ ชื่อ-นามสกุล จบจากโรงเรียน 

1 เด็กชายกัณทชาติ  สามสีลา โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
2 เด็กชายจีรนันท์   รอดเมือง โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
3 เด็กชายธนโชติ   กะปุระ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
4 เด็กชายธนภัทร   บัวบาน โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
5 เด็กชายนพรรนพ  คงทรัพย์ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
6 เด็กชายศรายุทธ   ต่อชีวี โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
7 เด็กชายอิทธิชัย   สมจิตร โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
8 เด็กชายเอกภพ  อ่วมปาน โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
9 เด็กชายเจนณรงค ์ มะเอียง โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
10 เด็กชายณัฐภัทร  ปัสสา โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
11 เด็กชายวัชรพล  บุญเกษม โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
12 เด็กหญิงจิราพัชร เทียนทอง โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
13 เด็กหญิงชัชลัย พหุนันท์ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
14 เด็กหญิงนัจนันท์ ทับกฤษ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
15 เด็กหญิงพัชรา  ปัญญาคุณาภรณ์ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
16 เด็กหญิงวนัสนันท์  อ่ิมเขียว โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
17 เด็กหญงิวิลาวัณย์  แซ่ลี้ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
18 เด็กหญิงสขิลา  พิมพ์สอน โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
19 เด็กหญิงสิรามล  ต๊ะวรรณ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
20 เด็กหญิงสิริประภา  บัวชื่น โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
21 เด็กหญิงอนุสรา ศรีธาดา โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
22 เด็กหญิงอัจฉรา บรรหาร โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
23 เด็กหญิงอาภัสรา หุ่นคล้าย โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
24 เด็กหญิงเจนจิรา สระทองน้อย โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
25 เด็กหญิงเพชรรัตน์ ไวสาริกรรม โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
26 เด็กหญิงศศิธร   ใจบุญลือ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
27 เด็กหญิง อนุตตรีย์  หร่ายเกษม โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
28 เด็กหญิงมนพร   เจียมมี โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
29 เด็กหญิง ศิขรินธาร จันลาวงศ์ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
30 เด็กหญิง สลิลทิพย ์ หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
31 เด็กหญิงสุพัตรา   งามบุตรี โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
32 เด็กชายกรวิชญ์   กลิ่นจันทร์ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
33 เด็กชายชุติพงศ์   อ่อนกล้า โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
34 เด็กชายราชัน    ค าด ี โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
35 เด็กชายสุขทรัพย์   แก้วนิ่ม โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
36 เด็กชายกิตตินันท์    จันทร์จ ารัส โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
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37 เด็กชายอนุกูล   ทนงค์ยุติธรรม โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
38 เด็กหญิงกนกกรณ ์พิมเขตร โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
39 เด็กหญิงนิดติยา  บัวงาม โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
40 เด็กหญิงปิยมาศ  อ่ิมจันทร์ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
41 เด็กหญิงวิชญาดา  แสนสน โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
42 เด็กหญิงวิรินญา  บุญเย็น โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
43 เด็กหญิงสโรชา  จันทวงค์ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
44 เด็กหญงิสุจิตตรา  สังข์คต โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
45 เด็กหญิงจินตนา   กันหนู โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
46 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  แก้วคูณ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
47 เด็กชายนิติพนธ์   พรมอ่อน โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
48 เด็กชายอดิศักดิ์   สาข า โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
49 เด็กชายอภิชาติ   นาคสมบูรณ์ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
50 เด็กชายณัฐพงษ์  บุญเย็น โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
51 เด็กชายธนาวุฒิ  โพธิพล โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
52 เด็กชายธันวา  คงบา โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
53 เด็กชายภูบดินทร์  กาญจนสมวรรณ์ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
54 เด็กชายสิปปกร   สิงห์สุวรรณ ์ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
55 เด็กชายณัฐกฤต   คามบุตร โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
56 เด็กชายพีรพัฒน์   นาคแนม โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
57 เด็กชายเมืองนนท์  พาต่อ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
58 เด็กชายวัชรพงศ์    แป๊ะสกุล โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
59 เด็กชายศุภกร    เคร้าเคลือ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
60 เด็กชายตรีภพ    ถนอมวงค์ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
61 เด็กชายยุทธวีร์    ด้วงนวม โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
62 เด็กหญิง โสภิตนภา  จงไพศาล โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
63 เด็กหญิง จิดาภา     ผาริการ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
64 เด็กหญิง เนตรนพัฒน์  แก้วรัมย์ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
65 เด็กหญิง ภาสินี       ทองสุขดี โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
66 เด็กหญิง อลิสา        พูลเกต โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
67 เด็กหญิง กรกนก       วานิ่ม โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
68 เด็กหญิง ลินดา        แสงเงิน โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
69 เด็กหญิง ศศิประภา     คุมกล้า โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
70 เด็กหญิงกุลนันท์        พึ่งดิน โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
71 เด็กหญิงณัชวดี          แก้วบวัดี โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 
72 เด็กหญิงสุพชิชา        สิทธิ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
73 นางสาวปรียาภรณ์     สังข์ทอง โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 
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74 นายจตุพล   ไทยแท้ โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 
75 นายจักรพงษ์   ศรไชย โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
76 นายฤทธิชัย    พัชรธนโชติ โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 
77 นางสาวสุดารัตน์  โชติชนะ โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา 
78 นางสาวชาลิสา พันธมิตร โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 
79 นางสาวนวภรณ์ ทองเหวียง โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 
80 นางสาวสุภาพร   สุภากุล โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 
81 นายศักดิ์ดา มาเวียงจันทร์ โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 
82 นายมนพิชิตร์ ปล่อยทุม โรงเรียนวัดไทรเหนือวิทยา 
83 นางสาวกฤติยา ค่าแพง โรงเรียนเทศบาลปากน้ าศิริวิทยานุณ์ 
84 เด็กหญิง นันทิชา ทองชุบ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
85 นายปรีชา   ภู่เกลี๊ยะ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
86 นางสาวนันทิชา วงษ์เหม โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
87 นางสาวกชพรรณ   รักธัญการ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
88 นางสาวเบญจมาศ  อินเฉลิม โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 
89 นายชนัตพล    บุตรศรีภูมิ โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 
90 เด็กชายภูมิพัฒน์    อ้นนาค โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
91 นายปรัชญา          ภู่เกลี้ยะ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
92 นางสาวทัศนีย์       งามบุญฤทธิ์ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
93 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส  บางเหลือม โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
94 เด็กหญิง วทันยา    ศรีจันกลัด โรงเรียนวัดหนองตางู 
95 เด็กหญิง จุฑารัตน์   สีสวย โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
96 เด็กหญิง อนุวรรณ   พุเพ่ง โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 
97 เด็กชายนนทพัทธ์   บุญเรือง โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 
98 เด็กชายทัตพงศ์    สมจิตร โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
99 นางสาวหิรัญรักษ์   กลัดปรี โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
100 นางสาวอาทิตยา      แก้วค า โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
101 เด็กหญิงมลณรินทร์  บุญเกษม โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
102 นายพีรวัฒน์      เพชรมั่ง โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
103 นางสาวนฤมล     เขียวมูล โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
   
   
 


