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ประกาศโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 

เรื่อง รายชื่อนักเรียนทีเ่ข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 
************************************************ 

ที ่ ชื่อ - สกุล จบจากโรงเรียน 
1 เด็กชายกันยา  หมอนทอง โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
2 เด็กชายชนธาร  หมอนทอง โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
3 เด็กชายธนากร  มั่นเกษวิทย์ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
4 เด็กชายภุมรินทร์  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
5 เด็กชายรชานนท์  คำลือ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
6 เด็กชายรัชชานนท์  โสภา โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
7 เด็กชายวีทวัส  จันทร์ศิร ิ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
8 เด็กชายวีรภัทร  พ่วงคำมี โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
9 เด็กชายศรัณย์ชัย  ทองขัน โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
10 เด็กชายศุภกฤต  ยี่สันเทียะ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
11 เด็กชายอิทธิ  จันทวงค์ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
12 เด็กชายธนิสร  ขันทกสิกรรม โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
13 เด็กชายธนโชติ  ขันทกสิกรรม โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
14 เด็กชายวีระกิจ  ด่วนถา โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
15 เด็กหญิงกรณิสา  ธูปจันทร์ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
16 เด็กหญิงฐิติพร  เรืองศรี โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
17 เด็กหญิงณัฐกานต ์ หมอนทอง โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
18 เด็กหญิงณัฐชนก  บุญสงค์ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
19 เด็กหญิงณัฐธิดา  เมืองขุนทศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
20 เด็กหญิงธมลวรรณ  สำเภา โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
21 เด็กหญิงนภัสสร  ศิริวัฒน์โกมุติ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
22 เด็กหญิงนริศรา  จิตร์วิจารณ์ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
23 เด็กหญิงนิรชา  แสงเพลิง โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
24 เด็กหญิงปุษยา  ทาลี โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
25 เด็กหญิงพรนภัส  บุญเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
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ประกาศโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 

เรื่อง รายชื่อนักเรยีนทีเ่ข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 
************************************************ 

ที ่ ชื่อ - สกุล จบจากโรงเรียน 
26 เด็กหญิงพรรณจิรา  บุกบุญ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
27 เด็กหญิงพิมพ์พิกา  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
28 เด็กหญงิรัตนากร  ธุรธรรม โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
29 เด็กหญิงศศิการณ ์ ทำบุญยิ่ง โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
30 เด็กหญิงสุกานดา  สีเรืองพัน โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
31 เด็กหญิงอรุณกมล  พรมมิ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
32 เด็กหญิงอักษราภัค  จันทันโอ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
33 เด็กหญิงอารยา  แตงน้อย โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
34 ด.ญ..  ชัญญา  อ่ิมเขียว โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
35 เด็กหญิงจิณห์ชญา  เขียวทอง โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
36 เด็กหญิงเบญญาภา  แซ่ลี้ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
37 เด็กหญิงปิยะนันท์  หนูทอง โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
38 เด็กหญิงพรพิมล  กรณีย์ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
39 เด็กหญิงพิมลพรรณ  ศรีอภัย โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
40 เด็กชายภานุวัฒน์  แตงน้อย โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
41 เด็กชายณัฐวุฒิ  มีศักดิ์ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
42 เด็กชายทัศนัย  พูลคุ้ม โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
43 เด็กชายธนกร  วายุ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
44 เด็กชายธนโชติ  มะโดด โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
45 เด็กชายธนภัทร  สุวรรณชาต ิ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
46 เด็กชายนครินทร์  ศรีระวัตร โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
47 เด็กชายพงศ์พชร  ขวัญตา โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
48 เด็กชายพงษ์ธร  กะมุทา โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
49 เด็กชายภัทรกร  คำดี โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
50 เด็กชายวัฒนา  วิทา โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
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ประกาศโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
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ที ่ ชื่อ - สกุล จบจากโรงเรียน 
51 เด็กชายวีระเทพ  นรชาติ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
52 เด็กชายสิทธิพล  ถึงสุข โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
53 เด็กชายสิริศักดิ์  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
54 เด็กชายสุทธิพงษ์  ศรีเพ็ญ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
55 เด็กชายอาสา  ฤทธิ์กระจาย โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
56 เด็กชายพสธร  ประเสริฐสุข โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
57 เด็กชายวุฒิพงศ์  จันทรโครม โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
58 เด็กหญิงกชกานต ์ จันบัวลา โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
59 เด็กหญิงกุลรัตน์  พันสี โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
60 เด็กหญิงปาริชาติ  ซาซิโย โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
61 เด็กหญิงพิมพ์สุดา  แสนสง โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
62 เด็กหญิงพิมพา  อ้ันจินดา โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
63 เด็กหญิงวรรณิษา  เขตขาม โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
64 เด็กหญงิวศินีไพรินทร์  สินเนียม โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
65 เด็กหญิงวิชญาดา  เลียมไธสงค์ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
66 เด็กหญิงสรัลชนา  เดชมนตรี โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
67 เด็กหญิงสโรชา  บุญอุดม โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
68 เด็กหญิงสุพรรษา  สาบา โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
69 เด็กหญิงสุรภา  พานน้อย โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
70 เด็กหญิงธัญชนก  อภัยสุข โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
71 เด็กชายธีระศักดิ ์ นามปัญญา โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
72 เด็กชายพีรพัฒน์  บางเหลือง โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
73 เด็กชายรัฐนันท์  ศรีแสงจันทร์ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
74 เด็กชายวรรธนะ  กลัดปรี โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
75 เด็กชายศาสตรา  สอนอ่วม โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
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เรื่อง รายชื่อนักเรียนทีเ่ข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 
************************************************ 

ที ่ ชื่อ - สกุล จบจากโรงเรียน 
76 เด็กชายศุภณัฐ  ขวัญตา โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
77 เด็กชายไชยภัทร  บานเย็น โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
78 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สังข์เมือง โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
79 เด็กชายเดชาธร  มิ่งขวัญ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
80 เด็กชายธนากร  แสนเมือง โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
81 เด็กชายนัทธพงศ ์ เมืองแสน โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
82 เด็กชายปิติภัทร  อบเชย โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
83 เด็กชายพีรภัทร  คงคา โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
84 เด็กชายพีระพร  อ่ิมวัด โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
85 เด็กชายภีรพัศ  ครุฑเผือก โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
86 เด็กชายระพีพัฒน์  บุตรจันทร์ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
87 เด็กชายวรกานต์  ราชกิจ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
88 เด็กชายวรโชติ  เกิดปาน โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
89 เด็กชายสรวิศ  จันทวงค์ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
90 เด็กชายยศพร  ยิ้มละมัย โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
91 เด็กหญิงกัลยาณี  ชัยมา โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
92 เด็กหญิงเก็บรัก  อยู่ใจดี โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
93 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญเกษม โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
94 เด็กหญิงปิยฉัตร  กลิ่นกุหลาบ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
95 เด็กหญิงพรพรรณ  ทั่งถิร โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
96 เด็กหญิงมนธิภา  กว้างขวาง โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
97 เด็กหญิงไวยพักตร์  นางงาม โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
98 เด็กหญิงศิวลักษณ์  ต่ายทรัพย์ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
99 เด็กหญิงอภิสรา  เพียรธัญการ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
100 เด็กหญิงรัชฎา  เตรียมพล โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
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101 นายสุริยะ  กองทรา โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 
102 นางสาววรรณษา  แก้วกาเหรียญ โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 
103 นางสาวธิดารัตน์  คานงาม โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 
104 นางสาวศิริวรรณ  ฟักแจ้ง โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 
105 นายภูมิพิพัฒน์  ลิขิตตระกูล โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 
106 นางสาวรวีวรรณ  มาเวียงจันทร์ โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 
107 นางสาวพีรดา  ทองเทศ โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 
108 นายรัชชานนท์  ถาทอง โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 
109 นายอภิวัฒน์  แก้วบัวดี โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 
110 เด็กหญิงวรัญญา  เพ่ิมหิรัญ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
111 นายธีระพัฒน์  อภิเดช โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
112 นายกิตติธัช  โห้นา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
113 เด็กหญิงกัลญาณ ี พีรัตน์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
114 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ภุมรินทร์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


