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ประกาศโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 

เรื่อง รายชื่อนักเรียนทีเ่ข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
************************************************ 

ที ่ ชื่อ - สกุล จบจากโรงเรียน 
1 เด็กหญิงสุวิชาดา  พฤฒิสาร โรงเรียนวัดไผ่ตัน 
2 เด็กชายธเนศ  ดีสาระพันธ์ โรงเรียนบ้านใหม่ (ราษฎร์บูรณะ) 
3 เด็กชายธวัชชัย  แตงน้อย โรงเรียนบ้านใหม่ (ราษฎร์บูรณะ) 
4 เด็กชายณัชพล  กลัดปรี โรงเรียนบ้านใหม่ (ราษฎร์บูรณะ) 
5 เด็กหญิงนลินนิภา  ยิ้มละมัย โรงเรียนบ้านใหม่ (ราษฎร์บูรณะ) 
6 เด็กหญิงจูณพร  บวบนา  โรงเรียนบ้านใหม่ (ราษฎร์บูรณะ) 
7 เด็กหญิงนัทธิดา  เวฬุวาปี โรงเรียนบ้านใหม่ (ราษฎร์บูรณะ) 
8 เด็กหญิงกัญญาภัค  สาจุ้ย โรงเรียนบ้านใหม่ (ราษฎร์บูรณะ) 
9 เด็กชายรัฐชัย  บุญศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านใหม่ (ราษฎร์บูรณะ) 
10 เด็กชายธนกฤต  คำมุงคุณ โรงเรียนกรอกสะแก 
11 เด็กหญิงน้ำค้าง  เพชรกุล โรงเรียนบ้านใหม่ (ราษฎร์บูรณะ) 
12 เด็กหญิงนรีกานต์  ศรีจันทร์กลัด โรงเรียนบ้านใหม่ (ราษฎร์บูรณะ) 
13 เด็กชายศุภกร  ชิดประทุม โรงเรียนบ้านใหม่ (ราษฎร์บูรณะ) 
14 เด็กชายสุวภัทร  กลัดปรี โรงเรียนบ้านใหม่ (ราษฎร์บูรณะ) 
15 เด็กหญิงญาณิตา  กาศเกษม โรงเรียนบ้านหนองละมาน 
16 เด็กหญิงชลดา  ภู่ชม โรงเรียนบ้านหนองละมาน 
17 เด็กหญิงนิภัสวรรณ  พระพิจิตร โรงเรียนวัดหนองกรด 
18 เด็กหญิงชนัญชิดา  วันชา โรงเรียนวัดหนองกรด 
19 เด็กหญิงรัตนาพร  สุขจิตร โรงเรียนวัดหนองกรด 
20 เด็กชายธนันชัย  เหมรักษ์ โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย 
21 เด็กชายธีรพงษ์  สอนสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน  (ประชาสามัคคี) 
22 เด็กชายภูริพัฒน์  วงสา โรงเรียนวัดบ้านพลัง 
23 เด็กหญิงวริษา  จันทะวงค์ โรงเรียนภูพานหลวง 
24 เด็กชายกิตติวินท์  โห้นา โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 
25 เด็กหญิงธนัญชนก  ศิริเวช โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน  (ประชาสามัคคี) 
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ประกาศโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 

เรื่อง รายชื่อนักเรียนทีเ่ข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
************************************************ 

ที ่ ชื่อ - สกุล จบจากโรงเรียน 
26 เด็กหญิงณัฐสุดา  โสภา โรงเรียนบ้านหนองเสือ 
27 เด็กหญิงอริสรา  พรรณสุทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองเสือ 
28 เด็กหญิงศรัณญา  ปั้นเจริญ โรงเรียนบ้านหนองเสือ 
29 เด็กชายชญานนท์  สีเรืองพัน โรงเรียนวัดคลองธรรม 
30 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ขวัญตา โรงเรียนวัดคลองธรรม 
31 เด็กชายณฐกร  น้อยวิจิตร โรงเรียนวัดคลองธรรม 
32 เด็กหญิงภัทราภรณ์  จงไพศาล โรงเรียนวัดคลองธรรม 
33 เด็กหญิงสโรชินี  กอนเกวียน โรงเรียนวัดคลองธรรม 
34 เด็กหญิงสุภนิดา  คงสิบ โรงเรียนวัดคลองธรรม 
35 เด็กหญิงปุณณภา  หยงหนู โรงเรียนวัดคลองธรรม 
36 เด็กชายประกาศิต  ดาราเพ็ญ โรงเรียนวัดคลองธรรม 
37 เด็กชายพีรธัช  หงษ์ขาว โรงเรียนวัดคลองธรรม 
38 เด็กชายอนุชา  แตงจีน โรงเรียนวัดธรรมจริยวาส 
39 เด็กชายพงศกร  พุทธิจิตวิเศษ โรงเรียนบ้านหนองเสือ 
40 เด็กหญิงวรกานต์  ทั่งถิร โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน  (ประชาสามัคคี) 
41 เด็กหญิงกนกวรรณ  วานิ่ม โรงเรียนวัดหนองกรด 
42 เด็กหญิงศุภภาวดี  วานิ่ม โรงเรียนวัดหนองกรด 
43 เด็กหญิงอารีรัตน์  ศูนย์ตะคุ โรงเรียนวัดหนองกรด 
44 เด็กชายโชคชัย  ก้อนทอง โรงเรียนวัดหนองกรด 
45 เด็กหญิงนัดดา  ดีเหมือน โรงเรียนวัดมาบมะขาม 
46 เด็กชายกันตพงศ ์ สีเข้ม โรงเรียนวัดหนองกรด 
47 เด็กชายกันตพัฒน์  ปานาง โรงเรียนวัดมาบมะขาม 
48 เด็กชายยุทธนา  ธรรมบุญสุข โรงเรียนวัดมาบมะขาม 
49 เด็กหญิงมลดารินทร์  บุญเกษม โรงเรียนวัดธรรมจริยวาส 
50 เด็กหญิงพรนภา  ล่าจำปา โรงเรียนวัดด่านช้าง 
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ประกาศโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 

เรื่อง รายชื่อนักเรียนทีเ่ข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
************************************************ 

ที ่ ชื่อ - สกุล จบจากโรงเรียน 
51 เด็กหญิงณัฐชา  บุญอุดม โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน  (ประชาสามัคคี) 
52 เด็กชายกรวิทญ ์ สิงหาญ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน  (ประชาสามัคคี) 
53 เด็กหญิงวิลาสินี  ผาสุขขี โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน  (ประชาสามัคคี) 
54 เด็กหญิงจุฑามาศ  พลพวง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน  (ประชาสามัคคี) 
55 เด็กหญิงศศินิภา  เถื่อนปาน โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน  (ประชาสามัคคี) 
56 เด็กหญิงธนพร  มั่งคั่ง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน  (ประชาสามัคคี) 
57 เด็กหญิงพิมลรัตน์  กมลกิจไพศาล โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน  (ประชาสามัคคี) 
58 เด็กชายอนุศาสน์  กรณีย์ โรงเรียนบ้านหนองเสือ 
59 เด็กชายชินกฤต  ไกยสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน  (ประชาสามัคคี) 
60 เด็กชายณัฐนันท์  ร้อยเชียงอินทร์ โรงเรียนวัดธรรมจริยวาส 
61 เด็กหญิงอัจจิมา  ยืนยง โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 
62 เด็กชายปิยะ  สมแสวง โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง 
63 เด็กชายวรัชญ์  นุ่มปั้น โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง 
64 เด็กหญิงพันธิตรา  แสงพินิช โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง 
65 เด็กหญิงสรณ์สิริ  ทองทิม โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง 
66 เด็กหญิงสุวิจักขณ์  อุทธิยา โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง 
67 เด็กหญิงพิรดา  แก่นมั่น โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง 
68 เด็กชายณัฐวัฒน์  เลิศพร้อม โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง 
69 เด็กชายธนวัฒน์  สุขเกษม โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง 
70 เด็กชายนราธิป  สาวินา โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง 
71 เด็กชายนนทพัทธ์  โสภา โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง 
72 เด็กชายรังสิมันต์  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน  (ประชาสามัคคี) 
73 เด็กชายรัชชานนท ์ รักธัญการ โรงเรียนวัดคลองธรรม 
74 เด็กชายกฤษกร  ถารี โรงเรียนวัดคลองธรรม 
75 เด็กชายธนา  สิงขร โรงเรียนวัดคลองธรรม 
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ประกาศโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 

เรื่อง รายชื่อนักเรียนทีเ่ข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
************************************************ 

ที ่ ชื่อ - สกุล จบจากโรงเรียน 
76 เด็กชายกรณ์ดนัย  ทนงค์ โรงเรียนวัดคลองธรรม 
77 เด็กชายธาวิต  การะภักดี โรงเรียนวัดคลองธรรม 
78 เด็กหญิงชุตินันท ์ แก้ววิเชียร โรงเรียนวัดหนองกรด 
79 เด็กหญิงอริศรา  ชัยยัง โรงเรียนวัดธรรมจริยวาส 
80 เด็กชายพิติกร  อนุสรณ์ โรงเรียนวัดธรรมจริยวาส 
81 เด็กหญิงวัสสิกา  ทั่งนาค โรงเรียนวัดหนองกรด 
82 เด็กชายเฉลิมศักดิ ์ มิ่งขวัญ โรงเรียนวัดหนองกรด 
83 เด็กชายอนุชิต  โสภากุล โรงเรียนวัดธรรมจริยวาส 
84 เด็กชายภัทรพล  อาชีวะ โรงเรียนวัดธรรมจริยวาส 
85 เด็กชายธนชาต  บุญรอด โรงเรียนวัดบ้านพลัง 
86 เด็กชายพิษณ ุ ทั่งถิน โรงเรียนวัดธรรมจริยวาส 
87 เด็กชายสิงหา  เพ่ิมหิรัญ โรงเรียนวัดธรรมจริยวาส 
88 เด็กหญิงกนกวรรณ  กลิ่นบุหงัน โรงเรียนวัดธรรมจริยวาส 
89 เด็กชายณัฐนนท์  เทศเสนาะ โรงเรียนบ้านหนองเสือ 
90 เด็กชายภาคนิ  แซ่เหลือง โรงเรียนวัดธรรมจริยวาส 
91 เด็กชายศักดิ์นันท ์ กะปุระ โรงเรียนวัดบ้านพลัง 
92 เด็กหญิงวินาลี  คำขวัญ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน  (ประชาสามัคคี) 
93 เด็กชายนิติธร  สิริเขมาภรณ์ โรงเรียนวัดหนองกรด 
94 เด็กชายพินิจศักดิ ์ ยิ้มละมัย โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน  (ประชาสามัคคี) 
95 เด็กหญิงธัญสิริ  ทั่งถิร โรงเรียนวัดหนองกรด 
96 เด็กหญิงวนิษฐา  เนตรทิพย์ โรงเรียนวัดบ้านพลัง 
97 เด็กหญิงนันทิวา  สุราภา โรงเรียนวัดบ้านพลัง 
98 เด็กหญิงอรจิรา  ปั้นกันอินทร์ โรงเรียนวัดบ้านพลัง 
99 เด็กชายพีรพัฒน์  พิมอุทัย โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน  (ประชาสามัคคี) 
100 เด็กหญิงสุชานันท์  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน  (ประชาสามัคคี) 
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ที ่ ชื่อ - สกุล จบจากโรงเรียน 
101 เด็กหญิงสุชาดา  รอดงาม โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน  (ประชาสามัคคี) 
102 เด็กหญิงวชิราภรณ์  กันวิหก โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 
103 เด็กหญิงลลนารี  ทิพมอม โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 
104 เด็กหญิงศศิวรรณ  กันหา โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 
105 เด็กชายอริย์ธัช  กามินี โรงเรียนวัดบ้านพลัง 
106 เด็กชายวงศกร  อินสน โรงเรียนวัดบ้านพลัง 
107 เด็กชายนรภัทร  กะระกล โรงเรียนวัดบ้านพลัง 
108 เด็กหญิงจีรพัส  ฤทธิชัยวงค์ โรงเรียนวัดบ้านพลัง 
109 เด็กชายณัฐวุฒิ  เหมือนเตย โรงเรียนวัดบ้านพลัง 
110 เด็กชายธิติพงษ ์ ภู่น้อยศักดิ์ โรงเรียนวัดธรรมจริยวาส 
111 เด็กหญิงวิชญาดา  สายยศ โรงเรียนวัดธรรมจริยวาส 
112 เด็กหญิงฐิติวรดา  โพธิ์ยอด โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 
113 เด็กชายรุจิภาส  กลิ่นลั่นทม โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน  (ประชาสามัคคี) 
114 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ฉัตรเงิน โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน  (ประชาสามัคคี) 
115 เด็กชายณัฐดนัย  ดวงตาเสือ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน  (ประชาสามัคคี) 
116 เด็กชายจิรายุทธ  เจริญขำ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน  (ประชาสามัคคี) 
117 เด็กชายจิตรกร  ออกัน โรงเรียนวัดหนองกรด 
118 เด็กชายธีรพล  เทพวงษ์ โรงเรียนวัดหนองกรด 
119 เด็กชายพรพิพัฒน์  พิมมาตร์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน  (ประชาสามัคคี) 
120 เด็กชายเชิญขวัญ  ศรีหว้าสะโสม โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน  (ประชาสามัคคี) 
121 เด็กหญิงธิติมา  ขุนชาญวิชิต โรงเรียนบ้านใหม่ (ราษฎร์บูรณะ) 
122 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  แสนสงค์ โรงเรียนวัดหนองกรด 
123 เด็กชายภัทราวุฒิ  เอ่ียมสอาด โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 
124 เด็กชายภูวฤทธิ์  พัชรธนโชต ิ โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 
125 เด็กชายณฐภัทร  กลิ่นเกษร โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 

 



-๖- 

  
ประกาศโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 

เรื่อง รายชื่อนักเรียนทีเ่ข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
************************************************ 

ที ่ ชื่อ - สกุล จบจากโรงเรียน 
126 เด็กชายกันตพัฒน์  สีระวัตร โรงเรียนเบ็ญญาพัฒน์ 
127 เด็กหญิงธันยพร  โมกขะเวส โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


