
   
ประกาศโรงเรยีนขอนหาดประชาสรรค์ 

เรือ่ง ประกาศรายชือ่นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี่ ๑ และชัน้มธัยมศกึษาปทีี่ ๔ ปกีารศกึษา ๒๕๖๓
โรงเรยีนขอนหาดประชาสรรค ์ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๒  

--------------------------------------------------------------- 
ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

การรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ซึ่งโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ได้ด าเนินการรับนักเรียนเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียนท่ีได้ก าหนดไว้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการ
รับนักเรียนระดับโรงเรียนไปแล้วนั้น 

บัดนี้การด าเนินการดังกล่าวเสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์จึงขอประกาศ
รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 

รายชือ่นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๑/๑ 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกลุ โรงเรยีนเดมิ หมายเหต ุ
๑ เด็กชายจตุพร  สุขทองแท้ บ้านตรอกแค  
๒ เด็กชายจิรวัฒน์  เทพา บ้านขอนหาด  
๓ เด็กชายทยากร  ทองพวา วัดควนเถียะ  
๔ เด็กชายนราวิชญ์  ศรีรัตน์ บ้านตรอกแค  
๕ เด็กชายปรมินทร์  ชูฉิม วัดควนเถียะ  
๖ เด็กชายปะรินทร์  แซ่หลี บ้านขอนหาด  
๗ เด็กชายพนาวรรณ  จันทร์เมือง บ้านดอนตาสังข์  
๘ เด็กชายเมธาวุฒิ  ไหมจุ้ย บ้านดอนตาสังข์  
๙ เด็กชายรุจรวี  มูสิกะ บ้านตรอกแค  

๑๐ เด็กชายศุภวุฒิ  ชัยน้อย บ้านใสถิน  
๑๑ เด็กชายสุกฤษฎิ์  จีนดิบ บ้านดอนตาสังข์  
๑๒ เด็กชายอนาวิล  เพ็งเกล้ียง บ้านขอนหาด  
๑๓ เด็กชายอภิวิชญ์  นวลแสง บ้านตรอกแค  
๑๔ เด็กหญิงกนกอร  เลาแก้ว บ้านตรอกแค  
๑๕ เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชูนุ้ย บ้านขอนหาด  
๑๖ เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญวงศ์ วัดควนเถียะ  
๑๗ เด็กหญิงณปัณฑ์ปัฎ  ว่องทะเล บ้านตรอกแค  
๑๘ เด็กหญิงตมิศา  แก้ววิจิตร วัดควนใส  
๑๙ เด็กหญิงปัญญดา  สุขสม บ้านตรอกแค  
๒๐ เด็กหญิงปิยนุช  ทองเสน บ้านใสถิน  
๒๑ เด็กหญิงพิฆัมพร  ทองด า บ้านดอนตาสังข์  



-๒- 
 

๒๒ เด็กหญิงเพ็ญนภา  หนูปาน บ้านดอนตาสังข์  
๒๓ เด็กหญิงมาลินี  ริยาพันธ์ บ้านตรอกแค  
๒๔ เด็กหญิงเมธาวี  ไหมจุ้ย บ้านดอนตาสังข์  
๒๕ เด็กหญิงแรมจันทร์  เรืองศรี วัดควนเถียะ  
๒๖ เด็กหญิงสุวนันท์  ช่วยขาว บ้านตรอกแค  

รายชือ่นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๑/๒ 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกลุ โรงเรยีนเดมิ หมายเหต ุ
๑ เด็กชายชุติพนธ์  หนูนุ่ม บ้านใสถิน  
๒ เด็กชายนิธิกร  ชูแก้ว บ้านตรอกแค  
๓ เด็กชายพงศธร  หมื่นเดช บ้านตรอกแค  
๔ เด็กชายพิทยา  แก้วสุวรรณ วัดควนใส  
๕ เด็กชายพิพัฒน์  หนูนวล บ้านดอนตาสังข์  
๖ เด็กชายภาณุวัฒน์  ช่วยพัฒน ์ บ้านใสถิน  
๗ เด็กชายภูริณัฐ  คงยืน บ้านโพธิ์น้อย  
๘ เด็กชายรฐนนท์  กันราย บ้านตรอกแค  
๙ เด็กชายสราวุฒิ  สุขวารี บ้านขอนหาด  

๑๐ เด็กชายสุรเดช  นุ้ยจินดา บ้านดอนตาสังข์  
๑๑ เด็กชายสุรศักด์ิ  ลายสาย วัดควนใส  
๑๒ เด็กชายอภิวุฒิ  ฉิมแย้ม บ้านตรอกแค  
๑๓ เด็กหญิงชไมแพร  คงศิริ บ้านตรอกแค  
๑๔ เด็กหญิงณัฐธิดา  ชุมคง บ้านดอนตาสังข์  
๑๕ เด็กหญิงธัญชนก  คงปาน บ้านตรอกแค  
๑๖ เด็กหญิงนภัทสร  สังข์จันทร์ วัดควนเถียะ  
๑๗ เด็กหญิงนันทิดา  คมคาย วัดควนใส  
๑๘ เด็กหญิงนันท์สินี  มากอินทร์ บ้านตรอกแค  
๑๙ เด็กหญิงนิพาดา  ศรีสม บ้านขอนหาด  
๒๐ เด็กหญิงนารีรัตน์  ค าแก้ว บ้านดอนตาสังข์  
๒๑ เด็กหญิงพิชชาภา  อักษรนิตย์ บ้านตรอกแค  
๒๒ เด็กหญิงสิตานัน  บัวจันทร์ วัดควนเถียะ  
๒๓ เด็กหญิงสุชาดา  ชุมทอง บ้านตรอกแค  
๒๔ เด็กหญิงสุภัสสรา  หนูพริก บ้านขอนหาด  
๒๕ เด็กหญิงอนัญญา  จันมาก วัดควนใส  
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รายชือ่นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๔ 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกลุ โรงเรยีนเดมิ หมายเหต ุ
๑ นายจักรกฤษณ์ กตกุลปัญญา ขอนหาดประชาสรรค์  
๒ นายปกรณ์  หลักชัย ขอนหาดประชาสรรค์  
๓ นายปริยะ  เกตทิพย์ ขอนหาดประชาสรรค์  
๔ นายพงษ์ศักดิ์  มาสม ขอนหาดประชาสรรค์  
๕ นายภูริภัทร์  ช่วยดิษ ขอนหาดประชาสรรค์  
๖ นายวุฒิพงศ์  หวังปาน ขอนหาดประชาสรรค์  
๗ นายศุภชัย  โยธา ขอนหาดประชาสรรค์  
๘ นายอานัส  หัดหล๊ะ ขอนหาดประชาสรรค์  
๙ นางสาวทิพย์ไพลิน  ไหมจุ้ย ขอนหาดประชาสรรค์  

๑๐ นางสาวนัทการณ์  กันราย ขอนหาดประชาสรรค์  
๑๑ นางสาวปภาวดี  สมใส ขอนหาดประชาสรรค์  
๑๒ นางสาววรรณวิสา  ทองเสน ขอนหาดประชาสรรค์  
๑๓ นางสาววริศรา  สุกแก้ว ขอนหาดประชาสรรค์  
๑๔ นางสาวสุภณิดา  บุญรัตน ์ ขอนหาดประชาสรรค์  
๑๕ นางสาวนันทนา ลีวิริยะพันธุ ์ ขอนหาดประชาสรรค์  

 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
         (นายอรรถพร อักษรน า) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
 


