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ที ่ ชื่อ-นามสกุล จบจากโรงเรียน 

1 เด็กหญิงมานิตา    สุกโนนทอง โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส 
2 เด็กชายศิรสิทธิ์     ปราบไฟ โรงเรียนวัดคลองธรรม 
3 เด็กหญิงสายน้้า     บูชา โรงเรียนวัดบ้านพลัง 
4 เด็กหญิงอภิชญา    บุญปาน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 
5 เด็กหญิงจิราพันธ์   ศิริเวช โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 
6 เด็กหญิงนริศรา     ทองกอบ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 
7 เด็กหญิงนภิสา      นิ่มอนงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 
8 เด็กหญิงนิฐวดี      พิมเพียร โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 
9 เด็กชายสุรศักดิ์     จันทวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 
10 เด็กหญิงกัณฐิกา    แก้วจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 
11 เด็กชายธนัทวิทย์   ตั้นสกุล โรงเรียนวัดหนองกรด 
12 เด็กชายนครินทร์   หมอนทอง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 
13 เด็กหญิงจารุวรรณ  เเสนตา โรงเรียนวัดมาบมะขาม 
14 เด็กชายธนภัทร์     จันทร์อุไร โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 
15 เด็กหญิงอุไรวรรณ  สิงห์สม โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 
16 เด็กชายกิตติธัช      เล็กกลิ่น โรงเรียนวัดหนองกรด 
17 เด็กชายภาณุพงศ ์  เเก้วเชียง โรงเรียนวัดมาบมะขาม 
18 เด็กชายจารุภัทร    สุขโสม โรงเรียนวัดมาบมะขาม 
19 เด็กหญิงธารทิพย์   ใจบุญลือ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 
20 เด็กชายนันทกร     ทองชุบ โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง 
21 เด็กชายธนวัตน์     ฮวงวัฒนาไพศาล โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 
22 เด็กหญิงณัฐภรณ์   จิตตะมุข โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 
23 เด็กชายวัชรศักดิ์    หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 
24 เด็กหญิงอรุโณทัย   คงสิบ โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 
25 เด็กหญิงอริสรา     หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) 
26 เด็กชายสุรสิทธิ์      เกศรี โรงเรียนวัดมาบมะขาม 
27 เด็กหญิงกนกวรรณ ทรัพย์เจริญ โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) 
28 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กะมะเรศ โรงเรียนหนองปลาไหล 
29 เด็กหญิงนันทิกานต์ จั่นผ่อง โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง 
30 เด็กชายฐิติกร        หมอนทอง โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 
31 เด็กหญิงชลธิชา     ชัยมา โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 
32 เด็กหญิงศิรินภา     จายไธสงค ์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 
33 เด็กหญิงปวีณา      กะมุทา โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 
34 เด็กชายธราเทพ     สิทธิ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 
35 เด็กชายณัฐวัฒน์    รุ่งเรืองกิจปรีชา โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 
36 เด็กชายธีรพงษ์      เกิดผล โรงเรียนวัดหนองกรด 
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37 เด็กชายถูรมินทร์    กันภักดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 
38 เด็กชายธนาธิป      ศรีใหญ่ โรงเรียนวัดหนองกรด 
39 เด็กชายกฤษณะ     พรมสังข์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน (ประชาสามัคคี) 
40 เด็กชายสุภัทร        ขุนโพธิ ์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน (ประชาสามัคคี) 
41 เด็กหญิงเจนจิรา     ศรีระวัตร โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 
42 เด็กหญิงธนัชญา     กามีนี โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน (ประชาสามัคคี) 
43 เด็กชายวันเฉลิม     เนตรทิพย์ โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) 
44 เด็กชายเกษมโชค    บัวชื่น โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน (ประชาสามัคคี) 
45 เด็กหญิงฉัตรสิริ      บุญนาค โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง 
46 เด็กชายโอบนิธิ       มูลแช่ม โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส 
47 เด็กหญิงสุดารัตน์    จิตมะกล่้า โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง 
48 เด็กชายสิทธิเดช     เงินเมือง โรงเรียนวัดคลองธรรม 
49 เด็กชายศุภวิชญ์     กันหมุด โรงเรียนวัดหนองกรด 
50 เด็กหญิงสุภากฤษ   จิตมะกล่้า โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง 
51 เด็กชายคชรัตน์      มะลาด โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 
52 เด็กหญิงวรรณภรณ์ บุญมี โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 
53 เด็กหญิงณัฐชยา     หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 
54 เด็กหญิงวรรณภา    บุญมี โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 
55 เด็กชายอโณทัย      ศรีทอง โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส 
56 เด็กชายภัทรธร      เพ็ญดารา โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 
57 เด็กชายศุภกิตติ์      งอกผล โรงเรียนบ้านหนองระก้า 
58 เด็กหญิงณัฐริกา      จันทา โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ 
59 เด็กหญิงลีน่า         เอิร์น รัชชิ่ง โรงเรียนวัดหนองกรด 
60 เด็กหญิงวิราวรรณ   ด้วงนวม โรงเรียนวัดหนองกรด 
61 เด็กหญิงพนิดา       สังข์เปีย โรงเรียนวัดหนองกรด 
62 เด็กชายกฤษฎา      สีจันทร์กลัด โรงเรียนวัดบ้านพลัง 
63 เด็กชายธนภัทร      ด้วงนวม โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) 
64 เด็กชายธีรภัทร      เกตุชนก โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน (ประชาสามัคคี) 
65 เด็กชายสุทธิพงษ์    กิจนพศรี โรงเรียนวัดหนองกรด 
66 เด็กชายโสภณัฐ      ทับเกษตร โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส 
67 เด็กหญิงกัญญ์วรา   บุญเทพ โรงเรียนวัดคลองธรรม 
68 เด็กชายศุภกฤต      หุ่นคล้าย โรงเรียนวัดบ้านพลัง 
69 เด็กชายพรพิพัฒน์   ชมรัก โรงเรียนวัดหนองกรด 
70 เด็กชายณัฐภูมิ       ยังสุข โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส 
71 เด็กชายธีระวิน       ใจตรง โรงเรียนวัดหนองกรด 
72 เด็กชายภานุวัชร    ศรีเรือง โรงเรียนวัดบ้านพลัง 
73 เด็กชายพงศกร      มิ่งมาวงษ์ โรงเรียนวัดบ้านพลัง 
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74 เด็กชายถิรวุฒิ     บุญฟัก โรงเรียนวัดบ้านพลัง 
75 เด็กชายชุติพนธ์   กามินี โรงเรียนอนุบาลโพทะเล “รัฐบ้ารุง” 
76 เด็กชายอภินัทธ์   อินสน โรงเรียนวัดบ้านพลัง 
77 เด็กชายปรวีร์      สชีมภู โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 
78 เด็กชายภูมินทร์   รื่นรมย์ โรงเรียนวัดบ้านพลัง 
79 เด็กชายธนพนธ์   ภูพันนา โรงเรียนวัดบ้านพลัง 
80 เด็กชายภานุพันธ์  คงทรัพย์ โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 
81 เด็กชายพงศกร    อินเฉลิม โรงเรียนวัดคลองธรรม 
82 เด็กหญิงนิราภร    ทั่งถิร โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 
83 เด็กชายเวโรจน์    สาระมูล โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 
84 เด็กหญิงชรินทิพย์ สิงห์สม โรงเรียนวัดบ้านพลัง 
85 เด็กหญิงกรรญา   พิมพ์แพ โรงเรียนวัดบ้านพลัง 
86 เด็กชายภานุกร    แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนวัดหนองกรด 
87 เด็กหญิงกมลลักษณ์ แสนชา โรงเรียนวัดหนองกรด 
88 เด็กหญิงจตุรพร      บุญทา โรงเรียนวัดหนองกรด 
89 เด็กชายกฤตเมธ      สมบูรณ์ดี โรงเรียนวัดบ้านพลัง 
90 เด็กชายธนกร         สุทธา โรงเรียนวัดบ้านพลัง 
91 เด็กชายคมศักดิ์       คชฤทธิ์ โรงเรียนวัดบ้านพลัง 
92 เด็กชายนนทนันท์    แก้วก่อง โรงเรียนวัดคลองธรรม 
93 เด็กชายพีรณัฐ     วัฒนวงษ์ โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) 
94 เด็กชายสุพศนิ        โพธิ์สร้อย โรงเรียนวัดคลองธรรม 
95 เด็กหญิงสุรีรัตน์      บุญญานิต โรงเรียนซอย16สาย3ซ้าย  
96 เด็กหญิงสินธารา     บุญญานิต โรงเรียนซอย16สาย3ซ้าย 
97 เด็กชายอนุวัฒน์     สุขสมกิจ โรงเรียนวัดบางโฉลง(นอก)ประสิทธิ์บ้ารุง 
98 เด็กหญิงกัญญ์วรา   บุญเทพ โรงเรียนวัดคลองธรรม 
99 เด็กชายพงษ์พัฒน์   หอมเย็น โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 
100 เด็กชายลิขิต          พรมจักร โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส 
101 เด็กชายภัทรพล      อ้นนาค โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง 
102 เด็กหญิงกัลยกร     ศิริเวช โรงเรียนบ้านหนองเสือ 
103 เด็กชายศุภกร แก้วประดิษฐ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 
104 เด็กหญิงกัญญารัตน์   ศรชัย โรงเรียนวัดหนองกรด 
105 เด็กชายภานุพงศ์       ธูปเทียน โรงเรียนวัดคลองธรรม 
106 เด็กชายศุภณัฐ         จ้าปารตัน์ โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) 
107 เด็กหญิงสุดารัตน์      พานน้อย โรงเรียนวัดคลองธรรม 
108 เด็กหญิงปนัทดา       วานิ่ม โรงเรียนวัดหนองกรด 
109 เด็กชายธนธรณ์       โม่งทอง โรงเรียนบ้านหนองเสือ 
110 เด็กชายวัชรพล       เมืองเปลี่ยน โรงเรียนวัดหนองกรด 



ประกาศรายช่ือนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ปีการศึกษา 2563  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



ประกาศรายช่ือนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ปีการศึกษา 2563  

  

 

 

 


