
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิม์อบตัว 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ประเภท โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา 2565 
(มอบตัวในระบบออนไลน์  http://portal.ifreshy.net ) 

วันที่ 3 - 4 เมษายน  2565 
 



 

 

 
เรื่อง  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   

ประเภท โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕  และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประเภท โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕   

(ฉบับแก้ไขแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน) 
 
 

 ตามท่ี  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ประเภท โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา ๒๕๖5  ตามประกาศ ลงวันที่  2  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕  ไปแล้วนั้น 
เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน จึงขอยกเลิกประกาศฉบับเดิม 
 บัดนี้  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  ไดด้ำเนินการแก้ไขและตรวจสอบแผนการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโรงเรียนเดิม แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน เสร็จสิ้นแล้ว  
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2565 
จำนวน  475  คน  ฉบับใหมร่ายละเอียดดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  
          ให้ผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนทำการมอบตัวในระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ระบบงานรับสมัครนักเรียน 
http://portal.ifreshy.net  หรือ  http://iedu.inl.in.th เลือกระบบข้อมูลรายบุคคล หรือเมนูมอบตัว ม.4 
(โรงเรียนเดิม) พร้อมทั้งชำระเงินบำรุงการศึกษาในระบบออนไลน์  ในระหว่างวันที ่3 - 4 เมษายน  2565 
(ตลอด 24 ชัว่โมง) วันที่ 4 เมษายน 2565  ปิดระบบเวลา 16.30 น. ผู้ไมท่ำการมอบตามวันและเวลาที่กำหนด
ถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังมิได้   
             ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ดังนี้ 
           ๑. ค่าบำรุงการศึกษา / ภาคเรียน     จำนวน   ๑,๒๕๐  บาท 
                     ๒. ค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครอง ครูและนักเรียนฯ / ปี   จำนวน    60๐  บาท 
                     ๓. ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน / ปี    จำนวน    ๒๐๐  บาท 
 

การจัดชั้นเรียน  เพ่ือให้การจัดชั้นเรียนเป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพผู้เรียน  
โรงเรียนจะพิจารณาโดยเรียงลำดับจากคะแนนรวม ของคะแนนสอบวัดความรู้พ้ืนฐานทางการเรียน ๕ วิชาหลัก   
คือ วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาภาษาไทย  วิชาสังคมศึกษาและวิชาภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์การ 
จัดชั้นเรียนของทางโรงเรียน  โดยเน้นการพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ  และความเหมาะสม  (ผลการพิจารณา 
ของคณะกรรมการจัดชั้นเรียนถือเป็นอันยุติ) 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วถึงกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  2  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
 

 
(นายยงค์ยุทธ  เขื่อนขันธ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           http://portal.ifreshy.net 
                                                                                                                               เว็บไซต์โปรแกรมรับสมัครนักเรียน 



1 51465 เด็กชายชติพงษ์  กิมเตียว สกลราชวิทยานุกูล 1 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2 51466 เด็กชายชนะเทพ  ธุระนนท์ สกลราชวิทยานุกูล 1 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
3 51467 นายชนาธิป  ซ้ายขวา สกลราชวิทยานุกูล 1 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
4 51468 นายณัฐวรรธน์  เด่นไชยรัตน์ สกลราชวิทยานุกูล 1 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
5 51469 เด็กชายธนบดี  ง้ิวพรหม สกลราชวิทยานุกูล 1 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
6 51470 เด็กชายธนเสฏฐ์  ต้ังสมบูรณ์ สกลราชวิทยานุกูล 1 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
7 51471 เด็กชายธนาศักด์ิ  ขันติยู สกลราชวิทยานุกูล 1 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
8 51473 เด็กชายธารนรินทร์  เหมะธุรินทร์ สกลราชวิทยานุกูล 1 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
9 51474 เด็กชายนวพรรษ  คติพจน์ สกลราชวิทยานุกูล 1 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
10 51476 เด็กชายปาน์ณบดี  พานิชกิจ สกลราชวิทยานุกูล 1 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
11 51477 เด็กชายพิชญ์  ทองก้อน สกลราชวิทยานุกูล 1 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
12 51478 เด็กชายวิชชากร  นักผูก สกลราชวิทยานุกูล 1 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
13 51481 เด็กชายสรยุทธ  เสนสุข สกลราชวิทยานุกูล 1 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
14 51482 นางสาวกมลพรรณ  ปวีณวิทยโรจน์ สกลราชวิทยานุกูล 1 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
15 51483 นางสาวก่ิงผกา  พรหมพิทักษ์กุล สกลราชวิทยานุกูล 1 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
16 51484 เด็กหญิงกิตติกาญจน์  มีราชค า สกลราชวิทยานุกูล 1 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
17 51485 เด็กหญิงจิรชยา  เส็งมี สกลราชวิทยานุกูล 1 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
18 51486 นางสาวใจทิพย์  วงค์วันดี สกลราชวิทยานุกูล 1 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
19 51487 เด็กหญิงชญาดา  พรหมประกาย สกลราชวิทยานุกูล 1 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
20 51489 เด็กหญิงณภัทร  ท้าวฤทธ์ิ สกลราชวิทยานุกูล 1 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
21 51491 นางสาวธัญทิพย์  กุก าจัด สกลราชวิทยานุกูล 1 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
22 51495 นางสาวปาณิสรา  ชาที สกลราชวิทยานุกูล 1 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
23 51497 เด็กหญิงปุญญิศา  คลังช านาญ สกลราชวิทยานุกูล 1 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
24 51498 นางสาวพิชญาดา  ถ่ินตองโขบ สกลราชวิทยานุกูล 1 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
25 51499 นางสาวภารดี  วงษ์ใหญ่ สกลราชวิทยานุกูล 1 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
26 51500 เด็กหญิงวรรษมน  อาจวิชัย สกลราชวิทยานุกูล 1 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
27 51501 นางสาววริศรา  ออละมาลี สกลราชวิทยานุกูล 1 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
28 51502 เด็กหญิงวิภาดา  อินทะยศ สกลราชวิทยานุกูล 1 ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี
29 51503 นางสาวศิรินภา  มุ่งลา สกลราชวิทยานุกูล 1 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
30 51504 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ธารารมย์ สกลราชวิทยานุกูล 1 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์

แผนการเรียน หมายเหตุ

ประเภท โรงเรียนเดิม  (โควตา) ปีการศึกษา 2565  (ฉบับแก้ไขแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน)

บัญชีแนบท้ายประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิมอบตัวเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร

มอบตัวด้วยระบบออนไลน์ วันท่ี 3 - 4 เมษายน 2565 ท่ีเว็บไซต์ http://portal.ifreshy.net หรือ http://iedu.inl.in.th

ล าดับท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม ห้องเดิม



แผนการเรียน หมายเหตุ

ประเภท โรงเรียนเดิม  (โควตา) ปีการศึกษา 2565  (ฉบับแก้ไขแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน)

บัญชีแนบท้ายประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิมอบตัวเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร

มอบตัวด้วยระบบออนไลน์ วันท่ี 3 - 4 เมษายน 2565 ท่ีเว็บไซต์ http://portal.ifreshy.net หรือ http://iedu.inl.in.th

ล าดับท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม ห้องเดิม

31 51505 นายกนก  รัตนา สกลราชวิทยานุกูล 2 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
32 51506 เด็กชายกัญจน์พัฒน์  สามารถ สกลราชวิทยานุกูล 2 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
33 51509 นายนาบุญ  ตรีเศียร สกลราชวิทยานุกูล 2 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
34 51510 เด็กชายพงศธร  คนซ่ือ สกลราชวิทยานุกูล 2 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
35 51511 เด็กชายพงษกร  ค าสอาด สกลราชวิทยานุกูล 2 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
36 51512 นายพัทธ์  ตรีศกประพฤทธ์ิ สกลราชวิทยานุกูล 2 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
37 51513 นายภัทรดนัย  วงษาเนาว์ สกลราชวิทยานุกูล 2 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
38 51514 นายภาณุวัฒน์  จีนาวงศ์ สกลราชวิทยานุกูล 2 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
39 51515 เด็กชายรวิพล  กล้วยไม้ สกลราชวิทยานุกูล 2 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
40 51517 เด็กชายอภิรักษ์  หล้าหิบ สกลราชวิทยานุกูล 2 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
41 51519 นางสาวชนม์ชนก  ดรโชติ สกลราชวิทยานุกูล 2 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
42 51520 นางสาวชุติกาญจน์  ครองกิจศิริ สกลราชวิทยานุกูล 2 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
43 51521 นางสาวชุติกาญจน์  ศรีภูธร สกลราชวิทยานุกูล 2 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
44 51522 นางสาวฐิตาพร  ศรีวงษา สกลราชวิทยานุกูล 2 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
45 51523 นางสาวฐิติชญา  สวยศรี สกลราชวิทยานุกูล 2 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
46 51524 นางสาวณัชวดี  ต้นน้อย สกลราชวิทยานุกูล 2 ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี
47 51525 นางสาวณัฐทัชพร  อังคุนันท์ สกลราชวิทยานุกูล 2 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
48 51526 เด็กหญิงธนวรรณณ์  วงศ์จิรัฐิติ สกลราชวิทยานุกูล 2 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
49 51528 นางสาวนภัสวรรณ  สรวิศมงคล สกลราชวิทยานุกูล 2 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
50 51529 นางสาวบุญญาดา  พลแสน สกลราชวิทยานุกูล 2 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
51 51530 นางสาวบูรณิมา  พรพุทธคุณรักษา สกลราชวิทยานุกูล 2 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
52 51531 นางสาวพัชรี  ค าโสมศรี สกลราชวิทยานุกูล 2 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
53 51533 นางสาวพิชญาภา  พรหมประกาย สกลราชวิทยานุกูล 2 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
54 51534 นางสาววนาลัย  สมยา สกลราชวิทยานุกูล 2 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
55 51535 นางสาววริศรา  ไชยพันโท สกลราชวิทยานุกูล 2 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
56 51536 นางสาวศรัณย์พร  อุดมเดช สกลราชวิทยานุกูล 2 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
57 51537 นางสาวสุพิชญา  แงวอ่อง สกลราชวิทยานุกูล 2 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
58 51538 เด็กหญิงสุรางค์พิมล  ค ามุงคุณ สกลราชวิทยานุกูล 2 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
59 51541 นางสาวอาทิตยา  แสนรัตน์ สกลราชวิทยานุกูล 2 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
60 51542 นางสาวอาทิตยาภรณ์  ธรรมปัทม์ สกลราชวิทยานุกูล 2 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์



แผนการเรียน หมายเหตุ

ประเภท โรงเรียนเดิม  (โควตา) ปีการศึกษา 2565  (ฉบับแก้ไขแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน)

บัญชีแนบท้ายประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิมอบตัวเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร

มอบตัวด้วยระบบออนไลน์ วันท่ี 3 - 4 เมษายน 2565 ท่ีเว็บไซต์ http://portal.ifreshy.net หรือ http://iedu.inl.in.th

ล าดับท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม ห้องเดิม

61 51543 นางสาวไอลดา  สายสมร สกลราชวิทยานุกูล 2 ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี
62 51544 นางสาวไอลดา  บุปผาชาติ สกลราชวิทยานุกูล 2 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
63 51545 เด็กชายกัณตภณ  ลีลาชัย สกลราชวิทยานุกูล 3 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
64 51547 เด็กชายณฐกร  ชาตะพรหม สกลราชวิทยานุกูล 3 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
65 51548 นายณัฐพัฒน์  หม่ันกุล สกลราชวิทยานุกูล 3 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
66 51549 เด็กชายแทนคุณ  มะลิวรรณ์ สกลราชวิทยานุกูล 3 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
67 51550 นายนภสินธ์ุ  จารศรีเพ็ง สกลราชวิทยานุกูล 3 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
68 51551 นายยศกร  สิงไกร สกลราชวิทยานุกูล 3 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
69 51552 เด็กชายสมัชญกัณฑ์  จางวาง สกลราชวิทยานุกูล 3 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
70 51553 เด็กชายสิรณันท์  เรืองสวัสด์ิ สกลราชวิทยานุกูล 3 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
71 51555 นายสิวะพัฒน์  พรมจันทร์ สกลราชวิทยานุกูล 3 ภาษาไทย - สังคมศึกษา
72 51556 นายอิศรพงศ์  วงค าแก้ว สกลราชวิทยานุกูล 3 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
73 51557 เด็กชายเอกวิชญ์  ชูพันธ์ สกลราชวิทยานุกูล 3 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
74 51558 นางสาวกุลญาดา  ยศรักษา สกลราชวิทยานุกูล 3 ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี
75 51559 นางสาวจิดาภา  วงศ์ค าสา สกลราชวิทยานุกูล 3 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
76 51560 นางสาวจิรสุดา  ผาเพียว สกลราชวิทยานุกูล 3 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
77 51561 เด็กหญิงชลิตา  อนันตะบุตร สกลราชวิทยานุกูล 3 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
78 51562 นางสาวชุติปภา  ไตรยราช สกลราชวิทยานุกูล 3 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
79 51563 นางสาวญาณิศา  ขันทีท้าว สกลราชวิทยานุกูล 3 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
80 51567 นางสาวบัณฑิตา  ข่วงทิพย์ สกลราชวิทยานุกูล 3 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
81 51568 นางสาวบุณิกา  จันทรังษี สกลราชวิทยานุกูล 3 ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี
82 51569 เด็กหญิงปลายฝน  แก้วจันลา สกลราชวิทยานุกูล 3 ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี
83 51570 เด็กหญิงปวริศา  ยีมิน สกลราชวิทยานุกูล 3 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
84 51571 นางสาวปวีณา  ตะนันท์ สกลราชวิทยานุกูล 3 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
85 51572 นางสาวพรชิตา  พลราชม สกลราชวิทยานุกูล 3 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
86 51574 นางสาวพัทธนันท์  สีมาคาม สกลราชวิทยานุกูล 3 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
87 51575 นางสาวพิมพิกา  อ่ิมสมโภช สกลราชวิทยานุกูล 3 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
88 51576 เด็กหญิงฟ้าใส  คารมย์กลาง สกลราชวิทยานุกูล 3 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
89 51577 นางสาวมัลลิกา  บุรีแสง สกลราชวิทยานุกูล 3 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
90 51578 เด็กหญิงวรินยุพา  ช่วยจันทร์ดี สกลราชวิทยานุกูล 3 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
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91 51579 เด็กหญิงวิรดา  อ๋องสกุล สกลราชวิทยานุกูล 3 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
92 51580 นางสาวศศิมา  สุบุญมา สกลราชวิทยานุกูล 3 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
93 51581 นางสาวสุปรียา  พรหมพินิจ สกลราชวิทยานุกูล 3 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
94 51582 นางสาวสุพิชฌาย์  ธีระ สกลราชวิทยานุกูล 3 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
95 51583 เด็กหญิงสุพิชญา  พิลาจันทร์ สกลราชวิทยานุกูล 3 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
96 51584 นางสาวอนุรดี  ใหมค า สกลราชวิทยานุกูล 3 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
97 52889 เด็กหญิงกาญจนาภา  ใยปางแก้ว สกลราชวิทยานุกูล 3 ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี
98 51585 เด็กชายกรวัฒน์  ฉิมวรรณ สกลราชวิทยานุกูล 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
99 51586 นายกษิด์ิเดช  แมดม่ิงเหง้า สกลราชวิทยานุกูล 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
100 51587 นายจิรเมธ  แก้วมะ สกลราชวิทยานุกูล 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
101 51588 นายเจษฎายุทธ  มีภูค า สกลราชวิทยานุกูล 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
102 51589 นายทีปกร  ปิยวัฒน์รุ่งโรจน์ สกลราชวิทยานุกูล 4 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
103 51590 นายธนฉัตร  ใบเหลือง สกลราชวิทยานุกูล 4 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
104 51591 นายปฏิญญา  นวลมณี สกลราชวิทยานุกูล 4 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส
105 51592 นายปริวัฒน์  ตีเฟ้ีอย สกลราชวิทยานุกูล 4 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
106 51594 นายสมัชญ์พล  อาจทุมมา สกลราชวิทยานุกูล 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
107 51596 นางสาวกชกร  เช้ือตาพระ สกลราชวิทยานุกูล 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
108 51597 เด็กหญิงกมลรัตน์  เหมชัย สกลราชวิทยานุกูล 4 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
109 51598 นางสาวกิตติยา  เครือตาแก้ว สกลราชวิทยานุกูล 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
110 51599 เด็กหญิงจารุกัญญ์  ขันธพัฒน์ สกลราชวิทยานุกูล 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
111 51600 นางสาวจุฑามาศ  จิตประเสริฐ สกลราชวิทยานุกูล 4 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
112 51601 นางสาวจุฬาลักษณ์  ฮ่มป่า สกลราชวิทยานุกูล 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
113 51602 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงแถลง สกลราชวิทยานุกูล 4 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
114 51603 เด็กหญิงชุติมา  กุยะรา สกลราชวิทยานุกูล 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
115 51604 นางสาวญาณิศา  พิทักษ์วงค์จินดา สกลราชวิทยานุกูล 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
116 51605 นางสาวฐิตารีย์  บรรณ์ติเจริญโชติ สกลราชวิทยานุกูล 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
117 51606 เด็กหญิงธนวรรณ  หาดทวายกาญจน์ สกลราชวิทยานุกูล 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
118 51607 นางสาวธัญวา  แก้วมะ สกลราชวิทยานุกูล 4 ภาษาไทย - สังคมศึกษา
119 51608 เด็กหญิงธีรกานต์  วรรณทอง สกลราชวิทยานุกูล 4 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
120 51609 นางสาวนภัสสร  หนูตอ สกลราชวิทยานุกูล 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
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121 51610 นางสาวนิชลานันท์  เครือบุดดี สกลราชวิทยานุกูล 4 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส
122 51611 เด็กหญิงปวิกาญฎา  มงคล สกลราชวิทยานุกูล 4 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
123 51612 นางสาวปิยะรัตน์  ฤทธ์ิรุ่ง สกลราชวิทยานุกูล 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
124 51613 เด็กหญิงปิยาภา  สุขศิริ สกลราชวิทยานุกูล 4 ภาษาไทย - สังคมศึกษา
125 51614 เด็กหญิงพิจิตรา  ชนะเกียรติไพศาล สกลราชวิทยานุกูล 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
126 51615 นางสาวมินรญา  อุปพงษ์ สกลราชวิทยานุกูล 4 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
127 51616 นางสาวยศวดี  ค้ึมยะราช สกลราชวิทยานุกูล 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
128 51617 นางสาววิรัมภา  ประจักษ์วงศ์ สกลราชวิทยานุกูล 4 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
129 51618 เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วบุตรดี สกลราชวิทยานุกูล 4 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
130 51620 นางสาวสราวลี  พิเชฐภูรี สกลราชวิทยานุกูล 4 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
131 51621 นางสาวสิรามล  ลาดบาศรี สกลราชวิทยานุกูล 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
132 51622 นางสาวสุพิชฌาย์  วงศ์กาฬสินธ์ุ สกลราชวิทยานุกูล 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
133 51624 นางสาวอชิราญาณ์  ฉัตรสุวรรณ สกลราชวิทยานุกูล 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
134 53039 นางสาวณัฐกมล  ทองแสง สกลราชวิทยานุกูล 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
135 53664 นางสาวณัฐธิตา  อินานันท์ สกลราชวิทยานุกูล 4 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
136 53665 นางสาวณัฐธิดา  อินานันท์ สกลราชวิทยานุกูล 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
137 51625 นายกฤษกรณ์  สุวรรณเทน สกลราชวิทยานุกูล 5 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
138 51626 นายกฤษณพงศ์  นามแสน สกลราชวิทยานุกูล 5 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
139 51627 เด็กชายคณิน  นนธิบุตร สกลราชวิทยานุกูล 5 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
140 51628 นายคูณ  ค าคุณค า สกลราชวิทยานุกูล 5 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
141 51630 นายธนากร  ประสงค์ดี สกลราชวิทยานุกูล 5 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
142 51631 เด็กชายบรรพต  ศรีหารักษา สกลราชวิทยานุกูล 5 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
143 51632 เด็กชายรฐพล  ค าสีเขียว สกลราชวิทยานุกูล 5 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
144 51633 นายวิชัยยุทธ์  ภูมิทอง สกลราชวิทยานุกูล 5 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
145 51634 นายอธิป  แสนนาวา สกลราชวิทยานุกูล 5 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
146 51635 เด็กชายอัมรินทร์  บุตะลา สกลราชวิทยานุกูล 5 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
147 51636 นายเอกรินทร์  ทองนิวัน สกลราชวิทยานุกูล 5 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
148 51637 เด็กหญิงกล่ินเกสร  ศรีทอง สกลราชวิทยานุกูล 5 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
149 51638 นางสาวกานต์ธิดา  แสนสุข สกลราชวิทยานุกูล 5 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
150 51639 เด็กหญิงกิรติกา  จันทโกมุท สกลราชวิทยานุกูล 5 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน



แผนการเรียน หมายเหตุ

ประเภท โรงเรียนเดิม  (โควตา) ปีการศึกษา 2565  (ฉบับแก้ไขแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน)

บัญชีแนบท้ายประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิมอบตัวเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร

มอบตัวด้วยระบบออนไลน์ วันท่ี 3 - 4 เมษายน 2565 ท่ีเว็บไซต์ http://portal.ifreshy.net หรือ http://iedu.inl.in.th

ล าดับท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม ห้องเดิม

151 51640 นางสาวขนิษฐา  ค ามา สกลราชวิทยานุกูล 5 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
152 51641 นางสาวจรรยพร  วัฒนาวารีกุล สกลราชวิทยานุกูล 5 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
153 51642 นางสาวจิราพัชร  ค าโคตร สกลราชวิทยานุกูล 5 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
154 51643 นางสาวเจนสุดา  ค าเพชร สกลราชวิทยานุกูล 5 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
155 51644 นางสาวชฎานันท์  โพธิรส สกลราชวิทยานุกูล 5 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
156 51645 นางสาวชนิกานต์  ศรีวิไล สกลราชวิทยานุกูล 5 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
157 51646 เด็กหญิงณภัทร  เลิศศรี สกลราชวิทยานุกูล 5 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
158 51647 นางสาวณัฐณิชา  ค าสาว สกลราชวิทยานุกูล 5 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
159 51648 เด็กหญิงณัฐนรี  กลีบแก้ว สกลราชวิทยานุกูล 5 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
160 51649 นางสาวณัฐนิชา  วัฒนะวรานนท์ สกลราชวิทยานุกูล 5 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
161 51650 นางสาวบุญญามาศ  เครือไชย สกลราชวิทยานุกูล 5 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
162 51652 นางสาวปริฉัตร  พลวงศ์ษา สกลราชวิทยานุกูล 5 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
163 51653 นางสาวปริญาภรณ์  ใหลอุดี สกลราชวิทยานุกูล 5 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
164 51654 นางสาวพรชิตา  สิทธิรักษ์ สกลราชวิทยานุกูล 5 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
165 51655 นางสาวพรรณภัค  ยะภักดี สกลราชวิทยานุกูล 5 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส
166 51656 นางสาวพิชชาพร  โนนตูม สกลราชวิทยานุกูล 5 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
167 51657 นางสาวพิชญา  เกษมสานต์ สกลราชวิทยานุกูล 5 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
168 51658 เด็กหญิงภัทรนันท์  บุญการี สกลราชวิทยานุกูล 5 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
169 51659 นางสาวมุทุตา  ใยวังหน้า สกลราชวิทยานุกูล 5 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
170 51660 เด็กหญิงรินรดา  พลศรีลา สกลราชวิทยานุกูล 5 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
171 51661 เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีหนองห้าง สกลราชวิทยานุกูล 5 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
172 51662 เด็กหญิงวิภาพันธ์  พงสุภา สกลราชวิทยานุกูล 5 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
173 51664 นางสาวอริสรา  ภูวะนะผา สกลราชวิทยานุกูล 5 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
174 52888 นางสาวสุลัตดา  บุรีแสง สกลราชวิทยานุกูล 5 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
175 52891 นางสาวศุลีพร  ต่างใจเย็น สกลราชวิทยานุกูล 5 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
176 52892 นางสาวสุชญา  สุริรมย์ สกลราชวิทยานุกูล 5 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
177 52893 นางสาวณิชานันท์  หดทะเสน สกลราชวิทยานุกูล 5 ภาษาไทย - สังคมศึกษา
178 51666 เด็กชายกรวิชญ์  อุปพงษ์ สกลราชวิทยานุกูล 6 ภาษาไทย - สังคมศึกษา
179 51667 เด็กชายกรวิน  อุปพงษ์ สกลราชวิทยานุกูล 6 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส
180 51668 นายจตุรวิทย์  ทาศรีภู สกลราชวิทยานุกูล 6 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส
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181 51669 นายชีวัธนัย  วงศ์ละคร สกลราชวิทยานุกูล 6 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
182 51670 นายดุลยพล  เวชวิฐาน สกลราชวิทยานุกูล 6 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
183 51671 นายแทนคุณ  โฮมวงศ์ สกลราชวิทยานุกูล 6 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
184 51672 นายธนโชติ  ปัญญาย่ิง สกลราชวิทยานุกูล 6 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
185 51673 นายนพคุณ  วงษ์ประชุม สกลราชวิทยานุกูล 6 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
186 51675 เด็กชายปภังกร  นามธิราช สกลราชวิทยานุกูล 6 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
187 51676 นายวรินทร  วรรณนิรันดร์ สกลราชวิทยานุกูล 6 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
188 51677 นายวัชรพงศ์  ส่งเสริม สกลราชวิทยานุกูล 6 ภาษาไทย - สังคมศึกษา
189 51680 เด็กชายศิวัช  บุญยืน สกลราชวิทยานุกูล 6 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
190 51681 เด็กชายศุภณัฐ  พิมพ์มีลาย สกลราชวิทยานุกูล 6 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
191 51682 เด็กชายสกลสุภา  ทิธรรมมา สกลราชวิทยานุกูล 6 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
192 51684 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิพัธนัมพร สกลราชวิทยานุกูล 6 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
193 51685 นางสาวจิดาภา  อุปพงษ์ สกลราชวิทยานุกูล 6 ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี
194 51686 นางสาวณัฐณิชา  ช่ืนสงวนสัตย์ สกลราชวิทยานุกูล 6 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส
195 51687 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทวีโชติ สกลราชวิทยานุกูล 6 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส
196 51688 นางสาวณัฐริกา  ราชพิลา สกลราชวิทยานุกูล 6 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส
197 51689 เด็กหญิงธัญสมร  ศรีนา สกลราชวิทยานุกูล 6 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
198 51690 นางสาวนภัส  ปาระคะ สกลราชวิทยานุกูล 6 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
199 51691 นางสาวนันทนา  ปิระนัน สกลราชวิทยานุกูล 6 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส
200 51693 นางสาวปรียาภรณ์  โพธิยา สกลราชวิทยานุกูล 6 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส
201 51694 นางสาวพรรณชนก  ใจกลาง สกลราชวิทยานุกูล 6 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
202 51695 นางสาวพิชชาพร  โคยอินทร์ สกลราชวิทยานุกูล 6 ภาษาไทย - สังคมศึกษา
203 51696 เด็กหญิงพิยดา  ดวงสุภา สกลราชวิทยานุกูล 6 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
204 51697 นางสาวภัทรกานต์  หมายมี สกลราชวิทยานุกูล 6 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส
205 51698 นางสาวเยาวเรศ  พลราชม สกลราชวิทยานุกูล 6 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส
206 51699 นางสาววัศยา  ชัยทัด สกลราชวิทยานุกูล 6 ภาษาไทย - สังคมศึกษา
207 51700 นางสาววัสสาสิริ  ดวงแก้ว สกลราชวิทยานุกูล 6 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส
208 51701 นางสาวศรัณย์พร  ค าสวัสด์ิ สกลราชวิทยานุกูล 6 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
209 51702 นางสาวสิริวิมล  พิทักษ์ชัยโสภณ สกลราชวิทยานุกูล 6 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
210 51703 นางสาวสุตาภัทร  ทาศรีภู สกลราชวิทยานุกูล 6 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์



แผนการเรียน หมายเหตุ

ประเภท โรงเรียนเดิม  (โควตา) ปีการศึกษา 2565  (ฉบับแก้ไขแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน)

บัญชีแนบท้ายประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิมอบตัวเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร

มอบตัวด้วยระบบออนไลน์ วันท่ี 3 - 4 เมษายน 2565 ท่ีเว็บไซต์ http://portal.ifreshy.net หรือ http://iedu.inl.in.th

ล าดับท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม ห้องเดิม

211 51704 นางสาวไอญริณ  งามวิทยานนท์ สกลราชวิทยานุกูล 6 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส
212 52894 เด็กหญิงรมิดา  แก้วเสถียร สกลราชวิทยานุกูล 6 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
213 52895 เด็กหญิงชัญญารัตน์  สุนทรแก้ว สกลราชวิทยานุกูล 6 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส
214 52896 นายปรัตถกร  มานะโพน สกลราชวิทยานุกูล 6 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
215 53040 เด็กชายธีรภัทร์  แก้วศรีไตรย์ สกลราชวิทยานุกูล 6 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
216 51705 นายจาตุรนต์  ค าวันดี สกลราชวิทยานุกูล 7 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
217 51707 นายชลชาติ  วิดีสา สกลราชวิทยานุกูล 7 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
218 51708 เด็กชายฐิติกร  ติรอ านวย สกลราชวิทยานุกูล 7 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
219 51709 เด็กชายธนาธิป  ทาเงิน สกลราชวิทยานุกูล 7 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส
220 51710 เด็กชายปรเมศวร์  มุลี สกลราชวิทยานุกูล 7 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
221 51711 เด็กชายพงศทัต  ถ่ินตองโขบ สกลราชวิทยานุกูล 7 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
222 51712 เด็กชายพลากร  นรสาร สกลราชวิทยานุกูล 7 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
223 51713 นายภคิน  โวหารดี สกลราชวิทยานุกูล 7 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
224 51715 นายภูพาน  อันทระบุตร สกลราชวิทยานุกูล 7 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
225 51717 นายศิวัช  ชอบพิศ สกลราชวิทยานุกูล 7 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส
226 51719 เด็กชายสิทธิโชค  อ้วนโนราษฎร์ สกลราชวิทยานุกูล 7 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส
227 51720 นายสิรวิชญ์  ชาติผา สกลราชวิทยานุกูล 7 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
228 51721 นายสุทิวัส  ทองอินทร์ สกลราชวิทยานุกูล 7 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
229 51722 เด็กชายอัษฎายุธ  ป่ินใจ สกลราชวิทยานุกูล 7 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
230 51724 นางสาวกาญจนา  วิเศษศิลป์ สกลราชวิทยานุกูล 7 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส
231 51725 เด็กหญิงเกสรา  ดวงกุลสา สกลราชวิทยานุกูล 7 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
232 51726 เด็กหญิงชนัญญา  อรุณรัตน์ สกลราชวิทยานุกูล 7 ภาษาไทย - สังคมศึกษา
233 51727 เด็กหญิงณัฐรินีย์  แซ่เซียว สกลราชวิทยานุกูล 7 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
234 51728 นางสาวธัญวรัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนครสกลราชวิทยานุกูล 7 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
235 51729 นางสาวธันยพร  บุตราช สกลราชวิทยานุกูล 7 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
236 51730 เด็กหญิงนัทธมน  นิธิจรัสรักษ์ สกลราชวิทยานุกูล 7 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส
237 51731 เด็กหญิงปฏิญญา  ริทาสี สกลราชวิทยานุกูล 7 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
238 51732 นางสาวปริยากร  พลราชม สกลราชวิทยานุกูล 7 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส
239 51733 นางสาวปริศณา  กลางเสนา สกลราชวิทยานุกูล 7 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
240 51734 นางสาวปลิดา  จิตตฎ์จักร สกลราชวิทยานุกูล 7 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
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241 51735 เด็กหญิงปวีณ์ทิพย์  มุสิกะภวัต สกลราชวิทยานุกูล 7 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
242 51736 เด็กหญิงปาณิสรา  โยธานัก สกลราชวิทยานุกูล 7 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
243 51737 นางสาวพสิกา  ทานะขันธ์ สกลราชวิทยานุกูล 7 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
244 51738 เด็กหญิงมัลลิกา  รวมภักดี สกลราชวิทยานุกูล 7 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
245 51739 นางสาววีรานันท์  ปัญญาประชุม สกลราชวิทยานุกูล 7 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
246 51740 เด็กหญิงศรัณย์ญา  วาดเมือง สกลราชวิทยานุกูล 7 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
247 51741 นางสาวศรินทร์ลักษณ์  อุปพงษ์ สกลราชวิทยานุกูล 7 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
248 51742 นางสาวอนุธิดา  นาศฤงคาร สกลราชวิทยานุกูล 7 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
249 51743 นางสาวอังค์วรา  อุ่นสากล สกลราชวิทยานุกูล 7 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
250 52897 เด็กชายธราเทพ  อินานันท์ สกลราชวิทยานุกูล 7 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
251 51745 นายคฑาชัย  ศรีสุธรรม สกลราชวิทยานุกูล 8 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
252 51746 นายชนภิภัฏ  สิงห์รัง สกลราชวิทยานุกูล 8 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
253 51747 นายชยพล  ชัดเช้ือ สกลราชวิทยานุกูล 8 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
254 51748 นายชัยรุ่งเรือง  พละสุข สกลราชวิทยานุกูล 8 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
255 51749 เด็กชายชานนท์  ศรีส าราญ สกลราชวิทยานุกูล 8 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
256 51750 เด็กชายญาติพล  ศรีสถาน สกลราชวิทยานุกูล 8 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
257 51751 นายณัฐกิตต์ิ  กัลยาบาล สกลราชวิทยานุกูล 8 ภาษาไทย - สังคมศึกษา
258 51752 นายนัธทวัฒน์  นิจจะ สกลราชวิทยานุกูล 8 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
259 51753 เด็กชายปกรณ์  เสียงเพราะ สกลราชวิทยานุกูล 8 ภาษาไทย - สังคมศึกษา
260 51756 นายพลวัฒน์  นิทัศน์นราวุฒิ สกลราชวิทยานุกูล 8 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
261 51758 นายพีระพัฒน์  อ่อนทา สกลราชวิทยานุกูล 8 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
262 51759 นายพุทธา  ฐิตะฉัตร สกลราชวิทยานุกูล 8 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส
263 51760 เด็กชายภาณรินทร์  เดชศิริ สกลราชวิทยานุกูล 8 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
264 51761 เด็กชายวรวุฒิ  สีแสนตอ สกลราชวิทยานุกูล 8 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
265 51762 เด็กชายศุภโชค  หอมสมบัติ สกลราชวิทยานุกูล 8 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
266 51763 นายสิรภัทร  พันธ์กุล สกลราชวิทยานุกูล 8 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
267 51764 นายอภิรักษ์  ผาใต้ สกลราชวิทยานุกูล 8 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
268 51765 เด็กชายอัครพนธ์  สุตะโคตร สกลราชวิทยานุกูล 8 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส
269 51766 เด็กหญิงกัญญณัฐ  สีทาไข สกลราชวิทยานุกูล 8 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
270 51767 นางสาวเฌอริตา  สุพร สกลราชวิทยานุกูล 8 ภาษาไทย - สังคมศึกษา
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271 51769 นางสาวณัฐณิชา  ชาไชย สกลราชวิทยานุกูล 8 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
272 51770 นางสาวนัฐริกา  พรมน้อย สกลราชวิทยานุกูล 8 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
273 51771 นางสาวพรสุดา  ศรีสุข สกลราชวิทยานุกูล 8 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
274 51772 นางสาวพลอยลดา  ยาทองไชย สกลราชวิทยานุกูล 8 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
275 51773 นางสาวพลอยอัปสร  ทองแดง สกลราชวิทยานุกูล 8 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
276 51774 นางสาวพัชราภรณ์  สุวันที สกลราชวิทยานุกูล 8 ภาษาไทย - สังคมศึกษา
277 51775 นางสาวพัณณิตา  คงคชวรรณ์ สกลราชวิทยานุกูล 8 ภาษาไทย - สังคมศึกษา
278 51776 เด็กหญิงพิมมารดา  โรจนชีวานนท์ สกลราชวิทยานุกูล 8 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
279 51777 นางสาวเพชรดา  วิริยะอุดมผล สกลราชวิทยานุกูล 8 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
280 51778 นางสาวรัชณีกร  ง่ามขวา สกลราชวิทยานุกูล 8 ภาษาไทย - สังคมศึกษา
281 51779 นางสาววราริน  วิชาสูง สกลราชวิทยานุกูล 8 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
282 51780 เด็กหญิงศิรดา  สกลจันทร์ สกลราชวิทยานุกูล 8 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
283 51782 นางสาวสวิตตา  เพียรพัง สกลราชวิทยานุกูล 8 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
284 51783 นางสาวสุภาวดี  เช้ือจารย์ชิน สกลราชวิทยานุกูล 8 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
285 51784 นางสาวโสภิดา  คึมยะราช สกลราชวิทยานุกูล 8 ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี
286 52171 นางสาวณิชาภัทร  เนียรมงคล สกลราชวิทยานุกูล 8 ภาษาไทย - สังคมศึกษา
287 52172 นางสาวกัลยา  แก้วศรีไตร สกลราชวิทยานุกูล 8 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
288 51786 เด็กชายกฤตภาส  เจริญสุขสบายดี สกลราชวิทยานุกูล 9 ภาษาไทย - สังคมศึกษา
289 51787 เด็กชายกิตติกวิน  มาตราช สกลราชวิทยานุกูล 9 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส
290 51788 นายเจษฎา  ค าตลบ สกลราชวิทยานุกูล 9 ภาษาไทย - สังคมศึกษา
291 51789 นายณฐกร  แก้วเกาะสะบ้า สกลราชวิทยานุกูล 9 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
292 51791 นายธนวัฒน์  วงค์กาญจน์ สกลราชวิทยานุกูล 9 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
293 51794 เด็กชายปกรณ์  ธัญจิรานุกูล สกลราชวิทยานุกูล 9 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส
294 51795 นายพงษ์พิพัฒ  จันทรังษี สกลราชวิทยานุกูล 9 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
295 51796 เด็กชายพีระนนท์  บัวพันธ์ สกลราชวิทยานุกูล 9 ภาษาไทย - สังคมศึกษา
296 51797 นายเพชรกล้า  ศรีคราม สกลราชวิทยานุกูล 9 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
297 51798 นายภานุวัตร  วิชนา สกลราชวิทยานุกูล 9 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
298 51799 นายศุภกฤต  ทองโคตร สกลราชวิทยานุกูล 9 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
299 51800 นายศุภวิชญ์  จุงอินทะ สกลราชวิทยานุกูล 9 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
300 51801 นายเศรษฐชัย  ชมภูราษฎร์ สกลราชวิทยานุกูล 9 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
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301 51802 นายอัษฎายุธ  เมษา สกลราชวิทยานุกูล 9 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
302 51804 นางสาวขวัญชนก  นารอง สกลราชวิทยานุกูล 9 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
303 51805 นางสาวชลิดา  ลอยร่อน สกลราชวิทยานุกูล 9 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
304 51806 นางสาวชัญญานุช  กิตติกุลโรจน์ สกลราชวิทยานุกูล 9 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
305 51809 เด็กหญิงณิชา  บุญเนาว์ สกลราชวิทยานุกูล 9 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส
306 51810 นางสาวทรรศดาภรณ์  ต่อเติม สกลราชวิทยานุกูล 9 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
307 51812 นางสาวธาริณี  ทัศนพงศ์ สกลราชวิทยานุกูล 9 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
308 51814 เด็กหญิงประวีณมัย  จันทะลุน สกลราชวิทยานุกูล 9 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
309 51815 เด็กหญิงพิชญาภา  กาญจนรัชต์ สกลราชวิทยานุกูล 9 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส
310 51817 นางสาวภานุมาศ  ค าพรหมมา สกลราชวิทยานุกูล 9 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
311 51818 เด็กหญิงมัญชุพร  ทันอินทร์อาจ สกลราชวิทยานุกูล 9 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
312 51819 เด็กหญิงวริดศรา  ปิยะโคตร สกลราชวิทยานุกูล 9 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส
313 51820 เด็กหญิงวริศรา  เข็มขาว สกลราชวิทยานุกูล 9 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
314 51821 นางสาววิชญาพร  คึมยะราช สกลราชวิทยานุกูล 9 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
315 51824 นางสาวอาภา  ยะไชยศรี สกลราชวิทยานุกูล 9 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
316 51825 เด็กชายกริชชัย  ฮวดพรหม สกลราชวิทยานุกูล 10 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
317 51826 นายกฤตพัฒน์  หาญมนตรี สกลราชวิทยานุกูล 10 ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี
318 51827 นายกฤษฎา  ลีนาลาด สกลราชวิทยานุกูล 10 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
319 51828 นายกฤษฏ์ิภูบดี  จิตรมนตรี สกลราชวิทยานุกูล 10 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
320 51829 นายกิตติภูมิ  ทวีโชคอ านวย สกลราชวิทยานุกูล 10 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
321 51832 นายณภัทร  จันทร์บัว สกลราชวิทยานุกูล 10 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
322 51833 นายณรงค์  วังคีรี สกลราชวิทยานุกูล 10 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
323 51834 นายณัฐพล  รักษาพล สกลราชวิทยานุกูล 10 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
324 51835 นายธนดล  พิมพ์พัด สกลราชวิทยานุกูล 10 ภาษาไทย - สังคมศึกษา
325 51836 นายนรากร  รุ่งจินตนา สกลราชวิทยานุกูล 10 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
326 51837 นายบดิศวร  อุดมเดช สกลราชวิทยานุกูล 10 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
327 51838 นายภูธเนศ  ศรีสมัย สกลราชวิทยานุกูล 10 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
328 51839 นายรัฐธรรม  ศรีวิลัย สกลราชวิทยานุกูล 10 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
329 51841 นางสาวกมลชนก  โฆษณสันติ สกลราชวิทยานุกูล 10 ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี
330 51842 เด็กหญิงกีรติกานต์  กรพันธ์ สกลราชวิทยานุกูล 10 ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี
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331 51843 นางสาวขวัญมนัส  ฉายจรุง สกลราชวิทยานุกูล 10 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
332 51844 นางสาวจิรตา  คัดทะจันทร์ สกลราชวิทยานุกูล 10 ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี
333 51845 นางสาวชนิสรา  ธิอัมพร สกลราชวิทยานุกูล 10 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
334 51847 นางสาวณัฏฐณิชา  กุณสิทธ์ิ สกลราชวิทยานุกูล 10 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
335 51848 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  อินอุเทน สกลราชวิทยานุกูล 10 ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี
336 51849 นางสาวธัญชนก  สิทธิวงศ์ สกลราชวิทยานุกูล 10 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส
337 51850 นางสาวธัญญลักษณ์  มาลัย สกลราชวิทยานุกูล 10 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส
338 51851 เด็กหญิงธิติศิริ  การกิจเจริญกุล สกลราชวิทยานุกูล 10 ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี
339 51852 เด็กหญิงนพมาศ  หลาบโพธ์ิ สกลราชวิทยานุกูล 10 ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี
340 51853 นางสาวนวรัตน์  สว่างพฤกษ์ สกลราชวิทยานุกูล 10 ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี
341 51854 นางสาวนันท์นภัส  ธีรนันทน์ สกลราชวิทยานุกูล 10 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
342 51855 นางสาวพรไพลิน  ธงยศ สกลราชวิทยานุกูล 10 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
343 51856 เด็กหญิงพัณณิตา  ค าตลบ สกลราชวิทยานุกูล 10 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
344 51857 เด็กหญิงพิชานันท์  ลาจันทร์ สกลราชวิทยานุกูล 10 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
345 51859 นางสาวรวิษฎา  สุวรรณเทน สกลราชวิทยานุกูล 10 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
346 51860 นางสาวรวิสรา  ชวนาพิทักษ์ สกลราชวิทยานุกูล 10 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
347 51861 นางสาววรัญชลี  วงค์แสนสี สกลราชวิทยานุกูล 10 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
348 51863 เด็กหญิงศรัณย์พร  ข้ามแปด สกลราชวิทยานุกูล 10 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส
349 51864 นางสาวสุพิชญา  กาลบุตร สกลราชวิทยานุกูล 10 ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี
350 52899 นายธนะชัย  โคตรธรรม สกลราชวิทยานุกูล 10 ภาษาไทย - สังคมศึกษา
351 53041 นางสาวอลิลลดา  ยอดนารี สกลราชวิทยานุกูล 10 ภาษาไทย - สังคมศึกษา
352 53042 นายวิศวรุตต์ิ  ผาอินทร์ สกลราชวิทยานุกูล 10 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
353 51865 นายกฤตกร  ไชยค า สกลราชวิทยานุกูล 11 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
354 51866 นายกิตติเชษฐ์  ฉัตรวิไล สกลราชวิทยานุกูล 11 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
355 51867 นายณฐกล  แก้วเกาะสะบ้า สกลราชวิทยานุกูล 11 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
356 51868 เด็กชายต่อตระกูล  รุ่งกิตติกานต์ สกลราชวิทยานุกูล 11 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
357 51869 นายทวีโชค  ฮามพันเมือง สกลราชวิทยานุกูล 11 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
358 51870 เด็กชายเทพนคร  กงสะกาง สกลราชวิทยานุกูล 11 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
359 51871 นายธนภัทร  ปรนันท์พิริยะ สกลราชวิทยานุกูล 11 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
360 51872 เด็กชายธนารัตน์  ระวังศร สกลราชวิทยานุกูล 11 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส
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361 51873 เด็กชายธีรเดช  แสนหูม สกลราชวิทยานุกูล 11 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
362 51874 นายนรุตม์ชัย  วิชาทัพ สกลราชวิทยานุกูล 11 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
363 51875 นายเพ่ิมพงษ์  ภูละคร สกลราชวิทยานุกูล 11 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
364 51876 เด็กชายรัชต์ภูมิ  โม่หิน สกลราชวิทยานุกูล 11 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
365 51877 นายรัฐกร  แสนโสดา สกลราชวิทยานุกูล 11 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
366 51878 เด็กชายราเชนทร์  วรเมธลาภิณ สกลราชวิทยานุกูล 11 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
367 51879 นายลัทธพล  แสนโสม สกลราชวิทยานุกูล 11 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
368 51880 นายวรภัทร  สอนซ้าย สกลราชวิทยานุกูล 11 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
369 51881 นายวายุ  ยาสาไชย สกลราชวิทยานุกูล 11 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
370 51882 นายสิทธินนท์  แสนหูม สกลราชวิทยานุกูล 11 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
371 51883 นางสาวกรรวี  ผาฤพล สกลราชวิทยานุกูล 11 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส
372 51885 นางสาวกัญญารัตน์  อัตตวนิช สกลราชวิทยานุกูล 11 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
373 51886 นางสาวเกวลิน  ใยวังหน้า สกลราชวิทยานุกูล 11 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
374 51888 นางสาวจิดาภา  ประเสริฐการ สกลราชวิทยานุกูล 11 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
375 51889 นางสาวจีรนันท์  ตงศิริ สกลราชวิทยานุกูล 11 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
376 51891 นางสาวญาณิสา  สระพิน สกลราชวิทยานุกูล 11 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
377 51892 นางสาวดวงหทัย  แพงดี สกลราชวิทยานุกูล 11 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
378 51893 นางสาวทินสิริ  แก้วเนตร สกลราชวิทยานุกูล 11 ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี
379 51895 นางสาวบุลภรณ์  ลาดบาศรี สกลราชวิทยานุกูล 11 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
380 51896 เด็กหญิงปพิชญา  อุปพงษ์ สกลราชวิทยานุกูล 11 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
381 51897 นางสาวพรพิชญา  ทัศคร สกลราชวิทยานุกูล 11 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส
382 51898 นางสาวพัชรินทร์  ยาทองไชย สกลราชวิทยานุกูล 11 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
383 51899 นางสาวภัทรธิดา  โหตไทยสงค์ สกลราชวิทยานุกูล 11 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
384 51900 นางสาวภาวิตา  แก้วไกรศร สกลราชวิทยานุกูล 11 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
385 51901 นางสาวยลรดี  วงศ์กาฬสินธ์ุ สกลราชวิทยานุกูล 11 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
386 51902 นางสาววีร์สุดา  ผ่านสุวรรณ สกลราชวิทยานุกูล 11 ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี
387 51903 นางสาวสุพิชญา  รัตนโกสุม สกลราชวิทยานุกูล 11 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
388 51904 นางสาวสุภัชชา  ปราณีวงษ์ สกลราชวิทยานุกูล 11 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
389 53043 นายรณกร  แก้วพรม สกลราชวิทยานุกูล 11 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
390 53044 นางสาวอุมาพร  ถ่ินนาวัน สกลราชวิทยานุกูล 11 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
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391 51905 นายกฤติพงษ์  ศรีมาศ สกลราชวิทยานุกูล 12 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
392 51906 เด็กชายเกษมพัฒน์  แวงดีสอน สกลราชวิทยานุกูล 12 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
393 51907 เด็กชายขวัญนคร  ศรีสุทัศน์ สกลราชวิทยานุกูล 12 ภาษาไทย - สังคมศึกษา
394 51908 เด็กชายฐิติโชติ  ชัยโสม สกลราชวิทยานุกูล 12 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
395 51909 เด็กชายธาวิน  ไชยมาตย์ สกลราชวิทยานุกูล 12 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
396 51910 เด็กชายนัทธวัฒน์  แก้วก่า สกลราชวิทยานุกูล 12 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
397 51911 นายนิธิภัทร  เหมืองห้า สกลราชวิทยานุกูล 12 ภาษาไทย - สังคมศึกษา
398 51912 เด็กชายปัณณวิชญ์  ไชยภูมิ สกลราชวิทยานุกูล 12 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
399 51913 นางสาวนภัสชิชญาณ์  สีนวลแล สกลราชวิทยานุกูล 12 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
400 51914 นายพีรณัฐ  วงศ์วิเศษ สกลราชวิทยานุกูล 12 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
401 51915 เด็กชายพีรภัทร  ค าชมภู สกลราชวิทยานุกูล 12 ภาษาไทย - สังคมศึกษา
402 51916 เด็กชายภนาย  เกษจุโลม สกลราชวิทยานุกูล 12 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
403 51917 เด็กชายภัทรดล  ชัยชาญ สกลราชวิทยานุกูล 12 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
404 51918 เด็กชายรัฐภูมิ  ชัยฉลอง สกลราชวิทยานุกูล 12 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
405 51921 เด็กชายศุภกฤต  แสงจันทร์ สกลราชวิทยานุกูล 12 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
406 51922 นายสัณหณัฐ  มาดีคาน สกลราชวิทยานุกูล 12 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
407 51923 นางสาวกรรณิการ์  พรหมเคน สกลราชวิทยานุกูล 12 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
408 51925 เด็กหญิงญารินทร์  สมิงแก้ว สกลราชวิทยานุกูล 12 ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี
409 51926 นางสาวฐิติรัตน์  โอฐละออ สกลราชวิทยานุกูล 12 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
410 51927 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีสวัสด์ิ สกลราชวิทยานุกูล 12 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
411 51928 เด็กหญิงณัฐนันท์  นนทะลุน สกลราชวิทยานุกูล 12 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
412 51929 เด็กหญิงต้นข้าว  โสมสิทธ์ิ สกลราชวิทยานุกูล 12 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส
413 51931 เด็กหญิงธนภรณ์  ท านุราศรี สกลราชวิทยานุกูล 12 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
414 51932 นางสาวนภชนก  พิลาโฮม สกลราชวิทยานุกูล 12 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
415 51934 เด็กหญิงปิยะธิดา  ชีพอุดม สกลราชวิทยานุกูล 12 ภาษาไทย - สังคมศึกษา
416 51935 เด็กหญิงพัชรีรัชต์  นนท์มหา สกลราชวิทยานุกูล 12 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
417 51936 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ช่วยจันทร์ดี สกลราชวิทยานุกูล 12 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
418 51937 เด็กหญิงภาสินี  ย่ิงเจริญลาภ สกลราชวิทยานุกูล 12 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
419 51938 นางสาววิราศิณี  วะชุม สกลราชวิทยานุกูล 12 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
420 51939 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ดาบน้อยอุ่น สกลราชวิทยานุกูล 12 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
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421 51940 นางสาวสิริขวัญ  ลีทอง สกลราชวิทยานุกูล 12 ภาษาไทย - สังคมศึกษา
422 51941 นางสาวสิริรัตน์  ดวงผุย สกลราชวิทยานุกูล 12 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
423 51942 เด็กหญิงสุธีธิดา  ภูมิชัย สกลราชวิทยานุกูล 12 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
424 51943 นางสาวหทัยชนก  ยมสีด า สกลราชวิทยานุกูล 12 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
425 51944 นางสาวอนัญญา  ปินตา สกลราชวิทยานุกูล 12 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
426 53045 นางสาวรชฎา  บุนนท์ สกลราชวิทยานุกูล 12 ภาษาไทย - สังคมศึกษา
427 51946 เด็กชายธีรภัทร  จิตจักร สกลราชวิทยานุกูล 13 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
428 51947 นายพงศพัศ  เปล่ียนเอก สกลราชวิทยานุกูล 13 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
429 51948 เด็กชายภาณุเดช  เพชรเฟ่ืองฟ้า สกลราชวิทยานุกูล 13 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
430 51949 นายภูเบศ  รุจิโรจน์อ าไพ สกลราชวิทยานุกูล 13 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
431 51951 เด็กชายรัฐภูมิ  วีระสัย สกลราชวิทยานุกูล 13 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
432 51952 นายศิริชัย  กางทอง สกลราชวิทยานุกูล 13 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
433 51953 นายศิวนารถ  วงศ์สาพาน สกลราชวิทยานุกูล 13 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
434 51954 นายศุภณัฐ  บรรเทาทุกข์ สกลราชวิทยานุกูล 13 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
435 51955 นายศุภวิชญ์  สุขสอาด สกลราชวิทยานุกูล 13 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
436 51956 นายสหชาติ  โมราราช สกลราชวิทยานุกูล 13 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
437 51958 นางสาวกุลภัสสร์  ดลรุ่ง สกลราชวิทยานุกูล 13 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
438 51959 เด็กหญิงชนท์ฤดี  โยตะศรี สกลราชวิทยานุกูล 13 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
439 51960 นางสาวญาดา  พิทักษ์ศฤงคาร สกลราชวิทยานุกูล 13 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
440 51961 เด็กหญิงณัฐธิดา  พงศ์สุขเกษม สกลราชวิทยานุกูล 13 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
441 51962 นางสาวธัญญา  สังข์ทอง สกลราชวิทยานุกูล 13 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
442 51965 นางสาวปภาดา  เรืองวรบูรณ์ สกลราชวิทยานุกูล 13 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
443 51967 เด็กหญิงพิรญาณ์  เถ่ือนแก้ว สกลราชวิทยานุกูล 13 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
444 51969 เด็กหญิงริสา  อินธิแสน สกลราชวิทยานุกูล 13 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
445 51971 นางสาววรวลัญช์  วงศ์อามาตย์ สกลราชวิทยานุกูล 13 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
446 51974 นางสาวอัครยา  อัครจันทร์ สกลราชวิทยานุกูล 13 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
447 51976 นายฉัตรดนัย  นาคะอินทร์ สกลราชวิทยานุกูล 14 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
448 51978 เด็กชายธนโชติ  พิมมะรัตน์ สกลราชวิทยานุกูล 14 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
449 51982 นางสาวขวัญชนก  อุดมเดชาเวทย์ สกลราชวิทยานุกูล 14 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
450 51984 เด็กหญิงชมพูนุช  ไชยเชษฐ์ สกลราชวิทยานุกูล 14 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
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451 51985 เด็กหญิงซาราห์ วิคทูเรีย  รูธ สกลราชวิทยานุกูล 14 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
452 51986 นางสาวฐิตากานต์  แก้วอินธิ สกลราชวิทยานุกูล 14 ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี
453 51987 นางสาวณัฐจิตกานต์  เพชรรัตน์ สกลราชวิทยานุกูล 14 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
454 51988 เด็กหญิงณัฐธิดา  ค าศรีพล สกลราชวิทยานุกูล 14 ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี
455 51992 นางสาวเบญจมาภรณ์  ดาศรี สกลราชวิทยานุกูล 14 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
456 51995 นางสาวพรรณวดี  เจียรสุมัย สกลราชวิทยานุกูล 14 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
457 51996 นางสาวพิมพ์ชนก  เมืองแสน สกลราชวิทยานุกูล 14 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
458 51998 เด็กหญิงภาณิน  ฟองอ่อน สกลราชวิทยานุกูล 14 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
459 51999 นางสาวเมธชนุตม์  บุญใบ สกลราชวิทยานุกูล 14 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
460 52000 นางสาววรัญญา  พลราชม สกลราชวิทยานุกูล 14 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
461 52003 เด็กหญิงอิษฎาอร เรโกะ  วาตานาเบ้ สกลราชวิทยานุกูล 14 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
462 52009 นายณัฐพงศ์  ธีระนานันท์ สกลราชวิทยานุกูล 15 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
463 52014 นายพลากร  ลีลาชัย สกลราชวิทยานุกูล 15 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
464 52015 นายพันธวัฒน์  สกนธวัฒน์ สกลราชวิทยานุกูล 15 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
465 52017 เด็กชายพิทยุตม์  บรรเทา สกลราชวิทยานุกูล 15 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
466 52018 เด็กชายพีรธัช  อามาตย์ทอง สกลราชวิทยานุกูล 15 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
467 52019 นายภัสพรรษา  วังค า สกลราชวิทยานุกูล 15 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
468 52021 นายรพีวิชญ์  ไชยมัชชิม สกลราชวิทยานุกูล 15 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
469 52023 นายสตางค์  โนยราช สกลราชวิทยานุกูล 15 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
470 52027 นางสาวณัฐชนัญ  เมฆกกตาลพีระ สกลราชวิทยานุกูล 15 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
471 52028 นางสาวณัฐชยา  สนทอง สกลราชวิทยานุกูล 15 ภาษาไทย - สังคมศึกษา
472 52030 นางสาวนภัสสร  วงศ์กาฬสินธ์ุ สกลราชวิทยานุกูล 15 ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี
473 52031 นางสาวปณิดา  บุตรเวส สกลราชวิทยานุกูล 15 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
474 52032 นางสาวป่ินชนก  ขุนยงค์ สกลราชวิทยานุกูล 15 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
475 52033 เด็กหญิงวริสา  พรชนกนาถ สกลราชวิทยานุกูล 15 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์




