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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  สกลนคร

ชมภศูรี33979 นายกนัตพงศ์ 1
ลิงลม33980 นายชนกนัต์ 2
แสนโคตร33981 นายชนาธปิ 3
บุษบงษ์33982 นายฐิตโิชติ 4
เจริญ33983 นายธนกฤต 5
วงศ์กลุ่ม33984 นายธติพิงศ์ 6
ทองใส33985 นายนัฐภมูิ 7
ทองศิลา33986 นายพงศ์เทพ 8
พันธส์าย33987 นายภีรเดช 9
คนงาม33988 นายวรพล10
กลมเกลยีง33989 นายวรินทร11
เชือกณุะ33990 นายสทิธนินท์12
ท่ากดุเรือ33992 นายสวุิจักขณ์13
นาสงวน33993 นายอภิรักษ์14
รักษาแสง33994 นายอคัรวิศ15
แง่พรหม33995 นางสาวกนกรดา16
หนูเลก็33996 นางสาวกรณัฑรัตน์17
เปรอืงค้า33997 นางสาวกญัญาวีร์18
สลางสงิห์33998 นางสาวจิตรานุช19
คาํวิชิต33999 นางสาวชลรดา20
เบ้าจังหาร34000 นางสาวณฐักมล21
สงวนนาม34001 นางสาวทติย์ตยิา22
พุฒพันธุ์34002 นางสาวธนพร23
ไผ่โสภา34003 นางสาวธญัญาเรศ24
มังกร34004 นางสาวปรียาพร25
เมนิไธสง34005 นางสาวพรพิชญา26
อปุโคตร34006 นางสาวพิชชาพร27
วงศ์ก้อม34007 นางสาวภาวิตา28
มีสทิธิ34008 นางสาวเมริศา29
วงษ์นรา34009 นางสาวรานันทา30
วังสนัเทยีะ34010 นางสาววรรณพร31
คณิตสาร34011 นางสาววิรยากร32
แสนราช34012 นางสาวศิริภัสสร33
เหมะธลุนิ34013 นางสาวศุภวดี34
ดาลาศ34014 นางสาวสริิโสภา35
สวุมาตย์34015 นางสาวอนัญญา36
นนตระอดุร34016 นางสาวอรญิชยา37
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ตะนนท์34017 นายกติตนิันท์ 1
บุญรมย์34018 นายกติตศัิกดิ 2
ประมูลศิลป์34019 นายธนกร 3
ศรปีากดี34020 นายธเนศ 4
ทองยอด34021 นายธรีวัฒน์ 5
เนหล้า34022 นายปณวัตร 6
แก้วมะ34023 นายปิยะ 7
ทองศิลา34024 นายพงศ์กฤษณ์ 8
เฮียงราช34026 นายภผูา 9
อกัษรดี34027 นายรัตนพล10
พุฒสี34028 นายวงศธร11
แก้วดวงดี34029 นายวรปรัชญา12
ยอดจันทร์34031 นางสาวกนกพร13
เปียมวิรยิวงศ์34032 นางสาวกลัยกร14
หลาํ34033 นางสาวจิรชัญา15
งามสทิธิ34034 นางสาวชุตกิาญจน์16
เทพคาํดี34035 นางสาวณฐัวลัย17
อนิอุ่นโชติ34036 นางสาวณชิมยั18
สวุรรณจันทร์34037 นางสาวนันธดิา19
แก้วมศีรี34038 นางสาวบุรัสกรณ์20
วงษาจันทร์34039 นางสาวปอรดษิฐ21
สบุุญมา34040 นางสาวปิยากร22
ข่วงทพิย์34041 นางสาวพรปวีณ์23
ผลบุตร34042 นางสาวพิทยาภรณ์24
โพธสิาราช34043 นางสาวพินทุอร25
ธนัยาภิรกัษ์34044 นางสาวภัทรภร26
แสงลี34045 นางสาวรมติา27
ศิลาเดช34047 นางสาววิมลิน28
คาํไหล34048 นางสาววิลาวัณย์29
สลีา34049 นางสาวศุภาพิชญ์30
คาํหด34050 นางสาวสมติานัน31
ไชยแสง34051 นางสาวสริิชนก32
ไผ่โสภา34052 นางสาวสชุานันท์33
ศิรบิุตร34053 นางสาวสนุันทยา34
บุญทรง34054 นางสาวอรสิรา35
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รักเสมอวงค์34055 นายกองบุญ 1
ผวิดาํ34056 นายกนัตินันท์ 2
พิมพ์ลี34057 นายจิรเมธ 3
โยธาศรี34058 นายเจษฎา 4
ลิงลม34059 นายชยานันต์ 5
นาพะพล34060 นายชัยชนะ 6
พรมอนิทร์34061 นายณฐัวุฒิ 7
กนัหาป้อง34062 นายธนายุทธ 8
แสงเขยีว34063 นายปฏพิล 9
โชคดี34064 นายเผดมิชัย10
จันโทศรี34065 นายพสธร11
งันลาโสม34066 นายรัฐภมูิ12
ใจกว้าง34067 นางสาวขนัตยิา13
สบืเซ่ง34068 นางสาวจิรชัญา14
จู่มา34069 นางสาวชฎาทอง15
บังพะจาร34070 นางสาวชลธร16
อวนวัง34071 นางสาวชลธชิา17
ตามภักดพีานิชย์34072 นางสาวชิชย์ตะวัน18
อกัษรดี34073 นางสาวณฐัณิชา19
กลัยาวงศ์34074 นางสาวธนัชญา20
มาลาทอง34075 นางสาวธญัวรรัตน์21
ลาํเพย34076 นางสาวนิยุตา22
สหีาบุญ34077 นางสาวปทุมภร23
สรุะอนิทร์34078 นางสาวปรียากร24
คาํผง34079 นางสาวปาริตตรา25
จอมประมาณ34080 นางสาวปิยธดิา26
พลแพงขวา34081 นางสาวพรหมพร27
สาริคา34082 นางสาวพิชญา28
มาละอนิทร์34083 นางสาวพิมลพรรณ29
พันธส์าย34084 นางสาวเพชรลัดดา30
นันทะราช34085 นางสาวลัดดาวรรณ31
ระวิน34086 นางสาวศศิธร32
มีพรม34087 นางสาวสโรชิน33
แสนสาคร34088 นางสาวสริภัทร34
คาํหล้า34089 นางสาวอภิญญา35
บรรจง34090 นางสาวอภิญญา36
นนลือชา34091 นางสาวอลิชา37
พรมสอน34092 นางสาวอจัฉราพร38
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ณรงคช์ัย34093 นายเฉลิมชาย 1
เสอืสา34094 นายเดชนันท์ 2
โมศิริ34095 นายธนกฤต 3
หน่อแก้ว34096 นายปวริศ 4
ตะ๊มูล34097 นายพงศกร 5
สมโชค34098 นายพีระพัฒน์ 6
พิมพ์โกธา34099 นายภวูเนตร 7
บุญรักษา34100 นายศิริราช 8
วิยะพัฒน์34101 นายสธุรรม 9
วาจารัตน์34102 นายอโนมา10
ธรรมโส34103 นางสาวกวิสรา11
คนึงคดิ34104 นางสาวกานตธ์ดิา12
กติชัย34105 นางสาวชุตกิาญจน์13
นุ่มนวล34106 นางสาวโชตกิานต์14
น้อยหว้า34107 นางสาวโชตริส15
จอกทอง34108 นางสาวณชัชาพัชร์16
หมันหมาด34109 นางสาวณฎัฐณชิา17
ชินปัด34110 นางสาวณฐัณิชา18
แง่นาเหนือ34112 นางสาวดาว19
ธรีวัชนราวีร์34113 นางสาวนันทน์ภัส20
สทิธรัิตน์34114 นางสาวนาราภัทร21
อภิบาลศรี34115 นางสาวนิภาธร22
อนุรักษ์34116 นางสาวเบญจพร23
ไชยศรทีา34117 นางสาวปวินอร24
ทองสา34118 นางสาวพชรพร25
ปินใจ34119 นางสาวพิชญาภา26
คุณวงศ์34120 นางสาวพิมพลอย27
ทรายทอง34121 นางสาวภัทรวดี28
สพุรม34122 นางสาวมสัสกิานต์29
สงิขรณ์34123 นางสาวยุพิน30
คะปัญญา34124 นางสาวศตพร31
นามโยธี34125 นางสาวศิริประภา32
เตม็ตาวงศ์34126 นางสาวสพิุชฌาย์33
วงคพุ์ทธา34127 นางสาวอภิญญา34
ฆารพันธ์34128 นางสาวอภิวรรณ35
พลรกัษา34129 นางสาวอภิษฎา36
สวุรรณรินทร์34130 นางสาวอสมาภรณ์37
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ผงผาย34131 นายกติตชัิย 1
มีสมบัติ34132 นายจิรภัทร 2
กาจหาญ34133 นายชนาธปิ 3
สายมายา34134 นายชินกร 4
เผ่าพงษ์34135 นายณรงคก์รณ์ 5
สพุร34136 นายณรงคชั์ย 6
ทบัพิลา34137 นายดรัณ 7
แสนโคตร34138 นายธรีภัทร์ 8
ทองศรี34139 นายปวรรชัดล 9
ศรปัีญญา34140 นางสาวกชกร10
ศรชีัย34141 นางสาวกมลพร11
บุญประเสริฐ34142 นางสาวกญัญาพัชร12
ศรพีรหม34143 นางสาวเกวลิน13
เหมอืนนาดอน34144 นางสาวจารีรัตน์14
ศรจูีมพล34145 นางสาวจิรชัญา15
จารึกกลาง34146 นางสาวจิราภรณ์16
สตูรไชย34147 นางสาวฑฆิมัพร17
มาตไชยสงิห์34148 นางสาวฑติฐิตา18
โม้เเซง34149 นางสาวบุณยวีร์19
นิลสว่าง34150 นางสาวปนัดดา20
เพียศรี34151 นางสาวประทุมวรรณ21
พาลาํโกน34152 นางสาวปาลิตา22
วงคศ์รีจันทร์34153 นางสาวพรนัชชา23
มงิแสง34154 นางสาวพิมพ์รภัทร24
กงพาน34155 นางสาวพุทธติา25
ชินโคตร34156 นางสาวภัคจิรา26
พิมพะวงษ์34157 นางสาวภัทราพร27
สวุรรณหอม34158 นางสาวมนัสวี28
สจีาํปา34159 นางสาวรุ่งทวิา29
เหง้าโอสา34160 นางสาวรุ้งนภา30
ใจใหญ่34161 นางสาววัสสาสริิ31
พิมพ์ขวา34162 นางสาวศิริประภา32
ศรสีวรรค์34163 นางสาวศุทศัศา33
กระจ่างคนัถมาตร์34164 นางสาวสริิญญา34
อ่อนภเูขา34165 นางสาวหทยัชนก35
พรมชัย34166 นางสาวอรจิรา36
แสนสวาท34167 นางสาวอลีนา37
สเีเดง34168 นางสาวอจัจิมา38
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ทศภา34169 นายกรกฎ 1
อนิทะชัย34170 นายกฤษดากร 2
จันดสีี34171 นายจิระศักดิ 3
โคตรสมบัติ34172 นายธนภัทร 4
สมบตัิดี34173 นายนันทพัทธ์ 5
สรุภีร์34174 นายพงศกร 6
พรหมภักดิ34175 นายภาณุพงษ์ 7
เตระนะกาโย34176 นายภานุวัฒน์ 8
อ่อนสรุะทุม34177 นายภาสกร 9
วายะโยะ34178 นายศิละห์10
โยธะคง34179 นางสาวกญัญารัตน์11
ภดูวงดาษ34180 นางสาวขวัญข้าว12
สวุรรณชัยรบ34181 นางสาวจิดาภา13
ทาลุน34182 นางสาวชฎารัตน์14
อ่อนทา34183 นางสาวชรินดา15
ทนัแล้ว34184 นางสาวธนพร16
สงิห์ชา34185 นางสาวธนลกัษณ์17
พรมสะอาด34186 นางสาวธญัพิมล18
เทยีมราช34187 นางสาวธญัรดา19
เหล่าทอง34188 นางสาวธดิารัตน์20
หลักทอง34190 นางสาวนาํเพชร21
สขุทรัพย์34191 นางสาวนิสติา22
ศรปีระชัย34192 นางสาวนุชรดี23
หลวงนันท์34193 นางสาวประภาวดี24
สงูสนัเขต34194 นางสาวปริณดา25
ใจดวง34195 นางสาวปลิตา26
ปัญญาสม34196 นางสาวพรชิตา27
มีนาม34197 นางสาวภัทรนันท์28
จิตรจักร34198 นางสาวยุภาพร29
ยุพงษ์34199 นางสาวรพีพร30
ภผูาสทิธิ34200 นางสาววนิดา31
ยานุพรม34201 นางสาววรรณกานต์32
มาริชิน34202 นางสาววรศิรา33
กลางนา34203 นางสาวศิริญญา34
สารมานิตย์34204 นางสาวสริตา35
แสนพันนา34205 นางสาวสริิกญัญา36
ศรลีอืสทิธิ34206 นางสาวอนัญญา37
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เลขที ชอื-ชือสกลุเลขประจาํตวั

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  สกลนคร

กนัยามาตร์34207 นายกฤตพิงษ์ 1
สารมานิตย์34208 นายก้องกดิากร 2
คาํคุณเมอืง34209 นายธนากรณ์ 3
ธงศรี34210 นายธรีภัทร 4
โคตรมุงคุณ34211 นายนิตริฐั 5
ธรรมลัย34212 นายปรัชญา 6
มาลาทอง34214 นายภานุรจุ 7
นามวงษ์ษา34215 นายวชิรวิชญ์ 8
งามงอน34216 นายแสงชัย 9
สงิหถนิ34217 นายอนุรักษ์10
สาขามุละ34218 นายอภิสทิธิ11
ช่วยทองสขุ34219 นางสาวกรีติกา12
โพธขิี34220 นางสาวจิรธดิา13
หลักคาํ34221 นางสาวจิราพร14
เกษสะอาด34222 นางสาวชลธร15
ไชยพร34223 นางสาวโชตริส16
สนุทร34224 นางสาวณฏัฐณชิา17
พิลาวัลย์34225 นางสาวปณิดา18
ผลทวี34226 นางสาวปรียพัชร19
พรมสร34227 นางสาวปัณฑารีย์20
ศรพีทุธา34228 นางสาวปาริษา21
เขอืนพงศ์34229 นางสาวปิติภา22
วงคก์าํ34230 นางสาวปิยาพร23
พลพรม34231 นางสาวพรทพิย์24
แก้ววิเชียร34232 นางสาวพิรญาณ์25
กลัยาวงศ์34233 นางสาวเพชรลดา26
บุญรุ่ง34234 นางสาวภัณฑริา27
ศิรบิุตร34235 นางสาวรจุีวรรณ28
คุณสมบตัิ34236 นางสาวสริิกาญจน์29
พรหมจักร์34237 นางสาวสจิุณณามาศ30
ยินดี34238 นางสาวสชุานุช31
แสงชาติ34239 นางสาวสณุสิา32
แม่นศิริ34240 นางสาวอทติยา33
แสงโพธิ34241 นางสาวอรศิรา34
ภศูรีน้อย34243 นางสาวอษิฎาอร35
แก้ววันนา34244 นางสาวเอมกิา36
พรมบุตร34937 นางสาวธดิารัตน์37

Secondary'56 : โปรแกรมสารสนเทศโรงเรยีนระดับมัธยมศกึษา



รายชือนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที /    ภาคเรียนที    ปีการศึกษา 
รหสัวิชา.............................ชือวิชา......................................................................นาํหนกั/หน่วยกิต.................

เลขที ชอื-ชือสกลุเลขประจาํตวั

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  สกลนคร

บรรพต34245 นายจตรุภัทร 1
บุญทอง34246 นายจารวุัฒน์ 2
โคตรครีี34247 นายชัยนันท์ 3
ตรีศาสตร์34248 นายดนุพัฒน์ 4
แจ่มพิศ34249 นายพงศกร 5
ชนะหาญ34250 นายภานุวิชญ์ 6
พลางวัน34251 นายภริูทตั 7
สมีี34253 นายอดิศักดิ 8
อ่อนสรุะทุม34254 นายอศิรา 9
งามแฉล้ม34934 นายธนากร10
บุตรวงค์34255 นางสาวกณิกา11
หลักด่าน34256 นางสาวกลัยา12
สมุามาร34257 นางสาวชฎาพร13
รักจันทร์34258 นางสาวชนกนันท์14
เนตรมหา34259 นางสาวชนากานต์15
คูณดี34260 นางสาวชลธชิา16
ชาํนาญกุล34261 นางสาวชลธชิา17
สภุาษร34262 นางสาวซาร่า18
บุญโพธิ34263 นางสาวณฏัฐากร19
งามพรม34264 นางสาวณฐัณิชา20
พรหมวิชัย34265 นางสาวณฐัธชิา21
กวิพาวัน34266 นางสาวณฐัริญา22
แพงมา34267 นางสาวณฐัรจุา23
จันทร์โคตรแก้ว34268 นางสาวนภัสสร24
พรมมา34269 นางสาวนันทกิานต์25
วงคศ์รียา34270 นางสาวบุญญิตา26
เจียมพจมาน34271 นางสาวบูรจิต27
บัวระบตัิ34272 นางสาวเบญญาภา28
สว่างรัตน์34273 นางสาวปรีดาพร29
นะธศิรี34274 นางสาวปัญณดิา30
ทาทอง34275 นางสาวพรธติา31
ใสศรัทธา34276 นางสาวภัทรานุช32
แหวนแก้ว34277 นางสาวมลฑชิา33
ศรวีงษา34278 นางสาววัชรินทร์34
กวิภาวัน34279 นางสาวศศิธร35
พันวงษา34280 นางสาวอภิญญา36
เสนสขุ34281 นางสาวอภิญญา37

Secondary'56 : โปรแกรมสารสนเทศโรงเรยีนระดับมัธยมศกึษา



รายชือนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที /    ภาคเรียนที    ปีการศึกษา 
รหสัวิชา.............................ชือวิชา......................................................................นาํหนกั/หน่วยกิต.................

เลขที ชอื-ชือสกลุเลขประจาํตวั

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  สกลนคร

แมดสถาน34282 นายคณธดั 1
ชินพลชาย34283 นายธนวัฒน์ 2
ภมูสีวย34284 นายธติวิุฒิ 3
บุตรศรีนวน34285 นายพงศ์พัฒน์ 4
พรมเสนา34286 นายภพูานคาํ 5
รัตนศรี34287 นายวีรพัฒน์ 6
ไชยสาคร34288 นายสริภพ 7
ทศันัย34289 นางสาวกญัญาณฐั 8
มุ่งงาม34290 นางสาวคณศิร 9
ศรหีาพุฒ34291 นางสาวจันทร์ทพิย์10
ดแีดง34292 นางสาวชนาภา11
ไชยมาตย์34293 นางสาวชลริสา12
เสยีงลาํ34294 นางสาวชาลิสา13
พันธเ์ทยีม34295 นางสาวชุตกิาญจน์14
สรญ์สริุนทร์34296 นางสาวฐิตาภรณ์15
ศิรหัิตถ์34297 นางสาวณรีนุช16
บุญหงษ์34298 นางสาวนิศารัศมิ17
เทยีมราช34299 นางสาวปวีณา18
จันเกตุ34300 นางสาวปิยะพร19
สงัข์ขาว34301 นางสาวปุณณภา20
เเสนชัย34302 นางสาวเปรมกมล21
ทองใบ34303 นางสาวพัชราภรณ์22
วะกะกนั34304 นางสาวพินิจนาฎ23
ลีอดุม34305 นางสาวเพญ็พิชชา24
ถามะพันธ์34306 นางสาวภรณ์สดุารัตน์25
รวมญาติ34307 นางสาวภัคจิรา26
เป้งคาํภา34309 นางสาวรจุิรฐั27
แพงศรี34310 นางสาววรรณษิา28
สโีสดา34311 นางสาวสตรีรัตน์29
ราชดา34312 นางสาวสดุาพินิมล30
วงศ์ชมภู34313 นางสาวหน่อพิมพ์31
สงิห์ชัย34314 นางสาวอภิสรา32
แก้วคาํสอน34315 นางสาวอรณติา33
อนิวาริช34316 นางสาวอรปรียา34
อนิวาริช34317 นางสาวอรอมุา35
แสนศรแีก้ว34318 นางสาวอารียา36

Secondary'56 : โปรแกรมสารสนเทศโรงเรยีนระดับมัธยมศกึษา



รายชือนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที /    ภาคเรียนที    ปีการศึกษา 
รหสัวิชา.............................ชือวิชา......................................................................นาํหนกั/หน่วยกิต.................

เลขที ชอื-ชือสกลุเลขประจาํตวั

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  สกลนคร

สาวิสทิธิ34319 นายณฐักร 1
ไพรีรณ34320 นายธนภมูิ 2
แสนวิลัย34321 นายนวพล 3
ญาณรักษ์34322 นายพิฆเนศ 4
วงสวุรรณ34323 นายภชูนะ 5
แสงภักดี34324 นายภริูนทร์ 6
หลักทอง34325 นายศุภณัฐ 7
ผาเงิน34326 นายสปิปกรณ์ 8
ศิรบิุตร34327 นางสาวกลัยรัตน์ 9
พลเยียม34328 นางสาวคทัลียา10
อปุชา34329 นางสาวจิดาภา11
ใจกว้าง34330 นางสาวชมพูนุช12
พันธุร์ัตน์34331 นางสาวชวาลา13
กลมเกลยีง34332 นางสาวชุตกิาญจน์14
ฤทธธิรรม34333 นางสาวญาโญทยั15
ผนัอากาศ34334 นางสาวณฐัธดิา16
การีตมุ34335 นางสาวดวงพร17
ยนพันธ์34336 นางสาวธนารีย์18
จันคาํภา34337 นางสาวธวุดารา19
พรานเนอื34338 นางสาวนันทติา20
พิลานอก34339 นางสาวนาํผงึ21
บุญช้อน34340 นางสาวปณิชา22
สทุธิ34341 นางสาวปริสดา23
จดจาํ34342 นางสาวปาริชาต24
ชินนอก34343 นางสาวพัชริดา25
ป้องเศร้า34344 นางสาวพิมนรนิทร์26
เอน็เหล่าคาม34345 นางสาวพิมลรัตน์27
จุลยา34346 นางสาวพุทธาวรรณ28
อปุจันทร์34347 นางสาวรุ่งลาวัลย์29
พิชพันธ์34348 นางสาววรรณกานต์30
บุญแก้ว34349 นางสาววิลาสนิี31
ลาดบาศรี34350 นางสาวศรัญญา32
ธรรมวัตร34351 นางสาวศิริวิภา33
อนิทร์ธวิงศ์34352 นางสาวสริิกร34
มาตรวิเศษ34353 นางสาวสพิุชญา35
โกนสนัเทยีะ34354 นางสาวอจัฉรา36
นุ่นนาแซง34355 นางสาวอารยา37

Secondary'56 : โปรแกรมสารสนเทศโรงเรยีนระดับมัธยมศกึษา



รายชือนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที /    ภาคเรียนที    ปีการศึกษา 
รหสัวิชา.............................ชือวิชา......................................................................นาํหนกั/หน่วยกิต.................

เลขที ชอื-ชือสกลุเลขประจาํตวั

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  สกลนคร

วิชัยสตูร34356 นายกฤตธิี 1
โสภางาม34357 นายเกยีรตศิักดิ 2
พรมทตั34358 นายพีรณัฐ 3
ศรมีุกดา34359 นายรัฐศักดิ 4
แสงใสแก้ว34360 นายสนัติ 5
ไชยแสง34361 นายอดิเทพ 6
ปุยวงค์34362 นายอภินันท์ 7
ก้อนคาํใหญ่34363 นางสาวกชพร 8
เสนามงคล34364 นางสาวกนกวรรณ 9
ครองยุติ34365 นางสาวกฤตยิา10
แสงจันทร์34366 นางสาวจตรุพร11
ทองภาคิน34367 นางสาวจิณห์นิชา12
โคตมี34368 นางสาวจิรนันท์13
จุฬพุงศ์34369 นางสาวชนาภา14
แก้ววงษา34370 นางสาวชลธชิา15
วงษ์อนันต์34371 นางสาวณฐัณิชา16
ปัญญาชัย34372 นางสาวธดิาศิริ17
แสนกงั34373 นางสาวนภาพร18
อกุ34374 นางสาวนันทดิา19
หอมเหลก็34375 นางสาวนิยตา20
นนทต์า34376 นางสาวปารณีย์21
อดุรพันธ์34377 นางสาวปาลิตา22
ยิงคาํแหง34378 นางสาวพัชรีพร23
ลาํลอง34380 นางสาวแพรวา24
ศรสีขุดี34381 นางสาวแพรวา25
แก้วแสนเมอืง34382 นางสาวภัทราพร26
สรุินราช34383 นางสาวภารจุีร์27
มาริชิน34384 นางสาวระวิพร28
เสษฤทธิ34385 นางสาวศิรประภา29
คาํแพงทอง34386 นางสาวศิริวรรกัษ์30
ทองวงค์34387 นางสาวศุภาพิชญ์31
นนดารา34388 นางสาวสขุรดา32
แสงชาติ34389 นางสาวสนุิสา33
คาํทนต์34390 นางสาวอรอนงค์34
บุญโยธา34391 นางสาวอรศิรา35
แสงภักดี34392 นางสาวอารยา36

Secondary'56 : โปรแกรมสารสนเทศโรงเรยีนระดับมัธยมศกึษา



รายชือนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที /    ภาคเรียนที    ปีการศึกษา 
รหสัวิชา.............................ชือวิชา......................................................................นาํหนกั/หน่วยกิต.................

เลขที ชอื-ชือสกลุเลขประจาํตวั

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  สกลนคร

นามบุรี34393 นายจิรภัทร 1
เสนเสนา34394 นายฐิตคุิณ 2
เทยีงทศัน์34395 นายทรัพย์ทวี 3
สมารมิตร34396 นายทศภาค 4
โภคสมบูรณ์34397 นายธรรณธร 5
นันทะจันทร์34398 นายนัทธวัฒน์ 6
จันทร์โคตร34399 นายปัณณวัฒน์ 7
สมุนทา34400 นายปิตกิร 8
ชนะนิล34401 นายเมธาสทิธิ 9
ธโิสภา34402 นายวชิรวิชย์10
เมอืงสอง34403 นายศิวเวท11
มลศิลป์34404 นางสาวกมลเนตร12
สดีาคาํ34405 นางสาวคุณติา13
ปัญญาใส34406 นางสาวจารวุรรณ14
พรหมโคตร34407 นางสาวชนากานต์15
อยัราวงศ์34408 นางสาวชนุตร์หทยั16
จันปัดถา34409 นางสาวณฐัธรีา17
เดชโยธา34410 นางสาวธนัญชนก18
เทพเดช34411 นางสาวธดิารัตน์19
ธรรมสมบตัิ34412 นางสาวนลินี20
บางทราย34413 นางสาวเบญจพร21
พ่อไชย์34414 นางสาวปรวี22
ดรีะดา34415 นางสาวประกายวรรณ23
เกษลี34417 นางสาวปาริฉัตร24
ถ้อยคาํดี34418 นางสาวพาลินี25
แสนชาติ34420 นางสาวยุพารัตน์26
สเุมธเีนติคุณ34421 นางสาวเยาวณี27
ภเูวียนวงศ์34422 นางสาวรัชนก28
ฮวดคนัทะ34423 นางสาวรุ้งนภา29
นามมูลตรี34424 นางสาวศิรยาภา30
นาลิวงค์34425 นางสาวศิริรัตน์31
แก้วมะรณุ34426 นางสาวสดุาทพิย์32
เฉลิมสขุ34427 นางสาวสภุาวดี33
เปลยีนเอก34428 นางสาวอรจิรา34
รปูสอาด34429 นางสาวอุมากร35

Secondary'56 : โปรแกรมสารสนเทศโรงเรยีนระดับมัธยมศกึษา



รายชือนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที /    ภาคเรียนที    ปีการศึกษา 
รหสัวิชา.............................ชือวิชา......................................................................นาํหนกั/หน่วยกิต.................

เลขที ชอื-ชือสกลุเลขประจาํตวั

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  สกลนคร

สวุงศ์34430 นายกติตศัิกดิ 1
สอนคาํมี34431 นายชินันพร 2
นันธจิารย์34432 นายณฐัภมูิ 3
ผวิบาง34433 นายวีรภทัร 4
โคตรธรรม34434 นายศุภากร 5
แซ่เจง็34440 นายจิรกติติ 6
โยธาศรี34441 นายชัยภัทร 7
ต้นคาํ34442 นายโชคพิพัฒน์ 8
กนัดุล34443 นายเตโชดม 9
วงศ์ถามาตย์34444 นายภาสวิชญ์10
วงศ์ถามาตย์34445 นายภาสวุฒิ11
นฤมิตร34446 นายอคัรินทร์12
สวุรรณไขศรี34436 นางสาวณฐัชานันท์13
นิตธิรรม34437 นางสาวนิติยากร14
อตุหลุด34438 นางสาวพิชญธดิา15
ทองมูล34439 นางสาวเพียงฟ้า16
ศรคีาํ34447 นางสาวณฐัณิชา17
นาเมอืงรกัษ์34448 นางสาวปิยฉัตร18
พิมพาเลีย34449 นางสาวพิมพาภรณ์19
ปาละสทิธิ34450 นางสาวรามาวดี20
ชาชุมวงศ์34451 นางสาวศิริกุล21
บรรณทพิย์34452 นางสาวอยัยา22

Secondary'56 : โปรแกรมสารสนเทศโรงเรยีนระดับมัธยมศกึษา
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  สกลนคร

แสงศรี34453 นายกรนันท์ 1
บุญถงึ34454 นายเกยีรตปิวุฒิ 2
จันทะศรี34455 นายคุณนิธิ 3
วงคก์ะโซ่34456 นายปภังกร 4
มูลไชยสขุ34457 นายวสษิฐ์พล 5
อตุพุฒ34458 นายอนิกรณ์ 6
วันนาพ่อ34459 นายอภิสทิธิ 7
อนิเสอื34460 นางสาวกญัญาณฐั 8
ยาสาํโรง34461 นางสาวกญัญารัตน์ 9
ประทุมมาศ34462 นางสาวกลัยรัตน์10
ปันรุ่ง34463 นางสาวกติตยิาภัทร11
สามแสง34464 นางสาวจุฑาทพิย์12
กุลชาติ34466 นางสาวเจษวรินทร์13
คาํลือชา34467 นางสาวชุตมิา14
ป้อมมารดอน34468 นางสาวณฏัฐณชิา15
แกน่ท้าว34469 นางสาวณฐัณิชา16
อดุมกนั34470 นางสาวณฐันรี17
วันทา34471 นางสาวปณิตา18
วงษาศรี34472 นางสาวพิมพิศา19
แก้วกจิ34473 นางสาวภณิตา20
กาญจนจิต34474 นางสาวมารีมาศ21
บุตรโคตร34475 นางสาวมรัินตี22
จันทร์ละคร34476 นางสาววันวิสา23
บรรณ์ทพิย์34477 นางสาวศศิวิมล24
เขยีวดวงดี34478 นางสาวสริินญา25
ธรรมสงิห์34479 นางสาวสพัุฒรา26
ชาลีกุล34480 นางสาวสพิุชญา27
เนตรวงค์34481 นางสาวอนุธดิา28

Secondary'56 : โปรแกรมสารสนเทศโรงเรยีนระดับมัธยมศกึษา
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  สกลนคร

ปิยกะโพธิ34482 นายกอบกู้ 1
อาวรวาน34483 นายชญามนิ 2
หาริตะวัน34484 นายชุติพนธิ 3
มุมธรีุ34485 นายณฐัชนน 4
ใบภักดี34486 นายณฐัดนัย 5
แพงบุดดา34487 นายทปีกร 6
จรัสจินดาเนตร34488 นายธนวัฒน์ 7
โหมดม่วง34489 นายธรีภัทร 8
มาระมงิ34490 นายนิธกิร 9
พิมพ์มะสอน34491 นายปก10
โคตรหัสดี34492 นายรัฐนันท์11
นามวงษ์34493 นายสริวุฒิ12
ทบัทมิดาํ34494 นางสาวกฤตยิาณี13
เหล่ามีชัย34495 นางสาวจิตตราภรณ์14
มุรานนท์34496 นางสาวจิรชัญา15
อนิทะไชย34497 นางสาวจิราธปิ16
มูลขาว34498 นางสาวชนัญญา17
ส่งเสริม34499 นางสาวธนัตดา18
นิยมพงษ์34500 นางสาวธวัลรตัน์19
คาํเรืองศรี34501 นางสาวเปมิกา20
ชูแก้ว34502 นางสาววราลักษณ์21
แสงจันดา34503 นางสาวศิริกาญจน์22
ประกอบจิตร34504 นางสาวสริิยากร23
สวุรรณเขต34505 นางสาวสภัุสสรา24
อดุทุม34506 นางสาวอลิชา25
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สานุศิษย์34507 นายชยกร 1
บุตรละคร34508 นายฌัชชพล 2
มีแสง34509 นายณรงคเ์ดช 3
ธรรมรส34510 นายณฐัภมูินทร์ 4
จันทร์เตม็34511 นายปราชญ์ 5
เรืองสวัสดิ34512 นายพัฒนนท์ 6
นามกาสา34513 นายพัสกร 7
สขุกุล34514 นายเมธาวิน 8
ลักษณศรี34515 นายวิรพัฒน์ 9
สะตะ34516 นายศักยวิชญ์10
เพิมอาราม34517 นายสรวิชญ์11
เทยีนแก้ว34518 นายสร้างภพ12
ลือชัย34519 นายอนาคามี13
โคตรวิชา34520 นายอภิวิชญ์14
สราญรมย์34521 นางสาวจิดาพา15
สญูราช34522 นางสาวจิราวรรณ16
เเผ่นทอง34523 นางสาวชลลดา17
เขยีวคาํ34524 นางสาวญาณนิ18
สงคราม34525 นางสาวญาณศิา19
จันทร์หนองสรวง34526 นางสาวณฐัจิรา20
หัดที34527 นางสาวณฐันันท์21
แก้วกนัหา34528 นางสาวธญัอร22
พัฒนขจร34529 นางสาวพรชนก23
สภุา34530 นางสาวพัชรพร24
สนุารักษ์34531 นางสาวพิยะดา25
สมบูรณ์34532 นางสาวภัสสร26
ฟองออ่น34533 นางสาวภาณนิ27
แสงสี34534 นางสาวศศิรญา28
กติศิรีวรพันธุ์34535 นางสาวโศภิษฏช์ล29
เรืองอร่าม34536 นางสาวอชิรญา30
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ไพรพฤกษา33991 นายสวุรรณภมูิ 1
มณีโชติ34537 นายจักรินทร์ 2
พักตะไชย34538 นายธนกฤต 3
ชูลกัษณ์34539 นายธรีธรรม 4
บุดดสีวุรรณ์34541 นายอนันทโชค 5
กวดวงศ์ษา34542 นางสาวกฤตกมล 6
ทพิมาตย์34543 นางสาวกุลิสรา 7
องักลมเกลียว34544 นางสาวจิณณณ์ัชญา 8
อ้วนสาเล34545 นางสาวจิรภญิญา 9
พรมจันทร์34546 นางสาวชัญญานุช10
แสนโสภา34548 นางสาวณฐัวลัญช์11
เจียรนัยพลอย34549 นางสาวณชิา12
ตาสว่าง34550 นางสาวปราณปรียา13
จิตใส34551 นางสาวพิตต้า14
ทพิยาภิวัฒน์34552 นางสาวพิลาสนิี15
ผ่องเเผ้ว34553 นางสาวภัทราวดี16
สจีันดี34554 นางสาวลลิตา17
มุลทา34555 นางสาววรศิรา18
ฤาชากุล34556 นางสาววาริศา19
จันทร์พร34557 นางสาวศศิพิมพ์20
ใจดี34558 นางสาวศิริประภา21
ก้องเวหา34559 นางสาวศุภาพิชญ์22
สายแก้ว34560 นางสาวสพิุชญา23
ดนัยสวัสดิ34561 นางสาวอาฑติยา24
โถแพงจันทร์34562 นางสาวอาทติยา25
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เทพจรรยา34563 นายกรวิชญ์ 1
เทศจาํปา34564 นายจิรภาส 2
จิตสมนึก34565 นายชลฑติ 3
แสนมะณี34566 นายชิษณพุงศ์ 4
บุราณสาร34567 นายธนธรณ์ 5
จันทศรี34568 นายธราเทพ 6
ประทุมจันดี34569 นายธร์ีธวัช 7
วรรณพัฒน์34570 นายนพรัตน์ 8
บรรณการกจิ34571 นายปรีดปิราโมทย์ 9
แกน่ท้าว34572 นายปวริศ10
กอนจร34573 นายพชรดนัย11
วงศรชูี34574 นายรวิน12
บุบผาลา34575 นายวัชรพงษ์13
ขนัแก้ว34576 นายศรัณย์14
นันธานี34577 นายศักดนินท์15
ลุนรักษ์34578 นายอคัรโยธนิ16
พิมพ์บูรณ์34579 นายอคัรวินท์17
บัวทอง34580 นางสาวกรวรรณ18
ศิรพิงษ์34581 นางสาวกติญิาดา19
บุญตะวัน34582 นางสาวกตินิันท์20
แสนจันทร์34583 นางสาวจารวุรรณ21
กองอาํไพ34584 นางสาวชญาทพิย์22
นาใจดี34585 นางสาวชมพู่23
ภวูิชิต34586 นางสาวชาลิสา24
แก้วคง34587 นางสาวญาณศิา25
อาํมาตสมบัติ34588 นางสาวณภัทร26
ยอดจันทร์34589 นางสาวณฐัฐินันท์27
อุ่นแก้ว34590 นางสาวณฐัวดี28
สทุธปิระภา34591 นางสาวธญัสนิี29
ศรโีคตร34592 นางสาวธนัย์นิดา30
สงวนรักษ์34593 นางสาวธนัยพร31
วรรณรอด34594 นางสาวเบญญาภา32
ศรสีว่าง34595 นางสาวปิยะวรรณ33
งามงอน34596 นางสาวพงศ์ภรณ์34
คะสทีอง34597 นางสาวพรทพิา35
มอรต์นั34598 นางสาวมงิมาริสา36
กนัยาวงค์34599 นางสาวสชุาดา37
สมบตัิดี34600 นางสาวสรัุลดา38
ยามาดะ34601 นางสาวสวุรรณภา39
อาลัย34602 นางสาวอนุธดิา40
พันกาฬสนิธุ์34603 นางสาวอรจิรา41
โยปัดทุม34604 นางสาวอารยา42
สว่างรัตน์34605 นางสาวอาริยา43
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กณิรีแซ34606 นายกรวีร์ 1
ทวีทรัพย์34607 นายกติตศัิกดิ 2
ทองนอก34608 นายณฐักาญน์ 3
อรุะหิน34610 นายธรีภัทร 4
คณะวาปี34611 นายประเสรฐิศักดิ 5
อฐันาค34612 นายพุฒิพงศ์ 6
สพีะนาม34613 นายภริูพัฒน์ 7
กนัยายุทธ34614 นายรัตนวิทช์ 8
เสนา34615 นายวีรพงศ์ 9
ลีพรม34616 นายศิวกร10
พรมโสภา34617 นายอคัรชัย11
สนัราช34618 นางสาวกนกลักษณ์12
สลับแก้ว34619 นางสาวกณัฐิกา13
ทองผิว34620 นางสาวกติตยิา14
วารีย์34621 นางสาวขวัญฟ้า15
จันสพัุนธ์34622 นางสาวจิรภทัร16
ปอนศรี34623 นางสาวชลชนก17
แก้วประเสรฐิ34624 นางสาวญาณนัธร18
เรียงคุณ34625 นางสาวญาณศิา19
ชาวลาํปาง34626 นางสาวญาดาวดี20
เขาไตร34627 นางสาวญานิศา21
สขุจิต34628 นางสาวธพัิชชา22
ขนุโย34629 นางสาวนภัญสร23
โมธรรม34630 นางสาวบุรัสภรณ์24
ทองเสนา34631 นางสาวปริญญา25
ศรวีงษา34632 นางสาวปวีณา26
พิมบูลย์34633 นางสาวปาริฉัตร27
อารีย์34634 นางสาวฝนทพิย์28
มีพรหม34635 นางสาวพลอยไพลิน29
สเีเดง34636 นางสาวพัชจิรา30
มนิพาว34637 นางสาวพัทธธ์รีา31
ประทุม34638 นางสาวพัสรา32
ภคูาํวงค์34639 นางสาวพิมพิกา33
ไกรจันทร์34640 นางสาวพิไลวรรณ34
สวัสดี34641 นางสาวภันฑริา35
อนนท์34642 นางสาวมณฑติา36
ดดัผ่อง34643 นางสาววรรณศิา37
เผงิผา34644 นางสาวศิริวรรณ38
คุณสทิธิ34645 นางสาวศุภิสรา39
ปัสสาวงศ์34646 นางสาวสจิุณณา40
กาํทองดี34648 นางสาวอมรศิริ41
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  สกลนคร

กระสนัดี34649 นายกรวิชญ์ 1
แสงเงินดี34650 นายบูชิต 2
วัชรเสถยีร34651 นายพชร 3
หันสามารถ34652 นายภานุวัฒน์ 4
โสภาคาํ34653 นายระตวิัฒน์ 5
คชราช34655 นายศรยุทธ 6
พรมสรุิย์34656 นายสขุสรร 7
ปะโกทะสงัข์34662 นายเกริกชัย 8
ฝ่ายพาน34663 นายเจษฎากร 9
มะโนวัน34664 นายต้นกล้า10
วงศ์ลลิา34665 นายทรงพล11
พวงสมบัติ34666 นายพงศ์ชยุตม์12
นันอดุร34667 นายภเูบศ13
คะโยธา34668 นายภมูชินก14
พรมเมอืง34669 นายสทิธพิล15
ศรรีะวงษ์34670 นายอชิรวิทย์16
จันทวัตร34657 นางสาวกติตญิาภรณ์17
นนทม์ุติ34658 นางสาวจิรชัญา18
ไยราช34659 นางสาวพัชราภรณ์19
แก้วสลีา34660 นางสาวรุ้งพราว20
หุนติราช34661 นางสาววิรลัยุพา21
ถนอมผวิ34671 นางสาวญาตานุช22
กาญจนะกนัโห34672 นางสาวณฐัจิรา23
ศิรบิุตร34673 นางสาวดาราพร24
สขุเกดิ34674 นางสาวธญัญรัตน์25
วระชัย34675 นางสาวนฤมล26
ประครองญาติ34676 นางสาวนาํทพิย์27
ดรณุพันธ์34677 นางสาวนิชาดา28
ชลชราศิลป์34678 นางสาวนิรนุช29
ศรลีะโคตร34679 นางสาวพิชญา30
สบืสนุทร34680 นางสาวเพชรนภา31
อยู่ทอง34681 นางสาวเพลงขวัญ32
คามเขต34682 นางสาววิมุตตยิา33
วงศ์เฉลิมศักดิ34683 นางสาวศิรประภา34
ปลูกชาลี34684 นางสาวศุภาพิชญ์35

Secondary'56 : โปรแกรมสารสนเทศโรงเรยีนระดับมัธยมศกึษา



รายชือนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที /    ภาคเรียนที    ปีการศึกษา 
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  สกลนคร

สธีงชัย34685 นายธนโชติ 1
เพง็พิภาค34686 นายธนภัทร 2
อุ่นใจ34687 นายพิชัยยุทธ 3
มุ่งโตกลาง34688 นายมรกต 4
บุญรินทร์34689 นายราเชนทร์ 5
ศรผีดุง34690 นายเอกกวี 6
ธวิะโต34691 นางสาวจันทกานต์ 7
แสนวันดี34692 นางสาวจิรภทัร์ 8
อทุาํกา34693 นางสาวจิรญัญา 9
อปุจันทร์34694 นางสาวจุฑากรณ์10
อมิบุญสุ34695 นางสาวจุฬาลักษณ์11
ไชยทองพันธ์34696 นางสาวชลธชิา12
พวงแก้ว34697 นางสาวชลธชิา13
นาคาํ34698 นางสาวญาณดิา14
ชนืชม34699 นางสาวทอไหม15
เจริญศักดิ34700 นางสาวธญัชนก16
คุณแก้ว34701 นางสาวธดิารัตน์17
โคงัน34702 นางสาวนันทยาภรณ์18
บุญปก34703 นางสาวนารีรัตน์19
สารธะวงค์34704 นางสาวปพิชญา20
แดงงาม34705 นางสาวประภาสริิ21
สรุาชวงศ์34706 นางสาวปุณยนุช22
เเถลงศรี34707 นางสาวพัชรนันท์23
ดวงเคน34708 นางสาววรญัญา24
ตามประสี34709 นางสาววราภรณ์25
หันจางสทิธิ34710 นางสาววัชรีพร26
นรินทร์ศรี34711 นางสาววิรดา27
บุสาํโรง34712 นางสาวศศิประภา28
หาริตะวัน34713 นางสาวศิตา29
สารมานิตย์34714 นางสาวศิรดา30
ศรปีะกะ34715 นางสาวศิริวรรณ31
หล้าบุดดี34716 นางสาวสปุรียา32
สวุรรณชัยรบ34717 นางสาวสภัุชญา33
วรรณพัฒน์34718 นางสาวอภิสรา34
พรหมภักดี34719 นางสาวอรปรียา35
อนิทจิันทร์34720 นางสาวองัคณา36
พันธห์ลง34721 นางสาวอาทติยา37
ตอจับต้น34722 นางสาวอาริษา38

Secondary'56 : โปรแกรมสารสนเทศโรงเรยีนระดับมัธยมศกึษา
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  สกลนคร

เรมิรักษ์34723 นายกติตศัิกดิ 1
เกอืทาน34724 นายเจษฎา 2
บุตราช34725 นายณฐัดนัย 3
คาํมะฮุ่ง34726 นายนิธวิัฒน์ 4
กริิยะ34727 นายพีรภัทร 5
ภเูดช34728 นายภาคภมูิ 6
เเสนนาเรยีง34729 นายรัชพล 7
คล้ายลักษณ์34730 นายศุภกฤต 8
สายวัน34731 นายอดิเรก 9
บุญคุณการณ์34732 นางสาวกมลชนก10
กวยตะคุ34733 นางสาวกรรณกิา11
รัตนะรุ่งมงคล34734 นางสาวกรวรรณ12
สสีถาน34735 นางสาวกุลณัฐดา13
ภิคะวงษ์34736 นางสาวจิดาภา14
กุลตา34737 นางสาวจุฑามาศ15
พงษ์ประเทศ34738 นางสาวชลธชิา16
ไพคาํนาม34739 นางสาวณฐักมล17
สทุธบิริบาล34740 นางสาวณฐัชา18
เพิมสขุ34741 นางสาวดารินทพิย์19
แก้วหลกัคาํ34742 นางสาวทพิานัน20
ถมวัฒนศิลป์34743 นางสาวธรรมรส21
แวงอบุล34744 นางสาวนันทชิา22
พรมร้อยโพธิ34745 นางสาวนิชากร23
แสงโพธิ34746 นางสาวนิตติญา24
ขลีุ34747 นางสาวนิตติวานันท์25
วระจันทร์34748 นางสาวปณิดา26
คงแถลง34749 นางสาวปาริชาต27
พรมร้อยโพธิ34750 นางสาวปาลิตา28
ปิตะพงษ์34751 นางสาวพัชรินทร์29
ปัญญาวงค์34752 นางสาวพีรดา30
คาํพิลา34753 นางสาวภัททยิา31
ทองหน่อหล้า34754 นางสาววิภาดา32
ยอดเจริญ34755 นางสาวศิริกานต์33
ศรดีารักษ์34756 นางสาวศิลัญรัตน์34
ผลบุตร34757 นางสาวสริภัทร35
ปานเดชา34759 นางสาวอรยิา36
แหนส่วย34760 นางสาวอนิทุอร37
บุญมาก34761 นางสาวไอรดา38

Secondary'56 : โปรแกรมสารสนเทศโรงเรยีนระดับมัธยมศกึษา
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ศิรบิูรณ์34762 นายธนวัต 1
ทาออ่น34763 นายปณชัย 2
หลักตา34764 นายภาคนิ 3
ดอนนาํขาว34765 นายภานุวัฒน์ 4
จันทรเสนา34766 นางสาวกลัยาณี 5
ชูชุม34767 นางสาวเกวลิน 6
นิกุลราํ34768 นางสาวจิรชัยา 7
แก้วกงิ34769 นางสาวจิราภรณ์ 8
ชาชมราช34770 นางสาวชนิดาภา 9
ไชยทองพันธ์34771 นางสาวชุตมิาพร10
สรุิยะ34772 นางสาวโชตกิา11
อฐิเขต34773 นางสาวณฎัฐธดิา12
แผงฤทธิ34774 นางสาวณฐัณิชา13
ภกูองไชย34775 นางสาวธวรรณรัตน์14
ภิเพก34776 นางสาวธญัจีรา15
สบืศรี34777 นางสาวธญัสดุา16
วุฒิตะสาร34778 นางสาวธดิารัตน์17
ชุมคาํลือ34779 นางสาวนฤมล18
สายทวี34780 นางสาวนลินนิภา19
พลเศษ34781 นางสาวนาํทพิย์20
อนิทร์แสง34782 นางสาวบุษราพร21
ศรสีธุรรม34783 นางสาวปราริชาติ22
สบืสาํราญ34784 นางสาวพัทธนันต์23
มนิพาว34785 นางสาวพัทธวรรณ24
ประเสริฐสงัข์34786 นางสาวพิมพ์ชนก25
ศรลีาราช34787 นางสาวพิมพ์นารา26
สมิมาแก้ว34788 นางสาวภัทรธดิา27
พรมหากุล34789 นางสาวภัทราพร28
พรมศร34790 นางสาวศศินา29
วรสทุธิ34791 นางสาวศุภกานต์30
รัชชุศิริ34792 นางสาวสโรชา31
คาํพิลา34793 นางสาวสรัิตตา32
มุลเมืองแสน34794 นางสาวสริิภัทร33
บุตรสงีาม34795 นางสาวสจิุรา34
บุญวิจิตร34796 นางสาวอภิชญา35
แสนจันทร์34797 นางสาวอรปรีญา36
ทวีทรัพย์34798 นางสาวอรฤดี37

Secondary'56 : โปรแกรมสารสนเทศโรงเรยีนระดับมัธยมศกึษา
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ศิรบิุญ34799 นายเจริญชัย 1
โพธทิอง34800 นายธนพล 2
บุษผาวาส34801 นายธรีภัทร 3
อนุสี34802 นายยศภัทร 4
งานสาํเรจ็34803 นายศรัณย์ 5
วงศ์ประทุม34804 นางสาวกนกวรรณ 6
โอภาตะวงศ์34805 นางสาวกฤตกิา 7
อปุคุณ34806 นางสาวกญัญ์วรา 8
อนิธเิสน34807 นางสาวกญัญามณี 9
อคัฮาด34808 นางสาวเกวลิน10
ทศันิยม34809 นางสาวเกษศิรินทร์11
ศักขณิาดี34810 นางสาวขวัญธดิา12
สมบูรณ์34811 นางสาวจิรนาถ13
กุละนาม34812 นางสาวชญาดา14
สขุสยั34813 นางสาวชลธชิา15
พรมชัย34815 นางสาวญาณฆบุตร16
อ่อนสรุะทุม34816 นางสาวณชัชา17
คุณมี34817 นางสาวณฐัณิชา18
ศรเีมืองบุญ34818 นางสาวณฐัากาญจน์19
จันทร์สงิห์หาญ34819 นางสาวทพิย์ญาดา20
บุญปก34820 นางสาวธนพร21
ด้วงนุ้ย34821 นางสาวธญัชนก22
มาริสา ไมเยอร์34822 นางสาวธญัญ่า23
ชัยเทศ34823 นางสาวธนัย์ชนก24
แกน่ท้าว34824 นางสาวนิพาดา25
จันทะรัต34825 นางสาวนุสรา26
พันรัตนะ34826 นางสาวปาริตา27
จิตธรรม34827 นางสาวพระจันทร์28
ชานันโท34828 นางสาวพัชราภรณ์29
อนิทะกจิ34829 นางสาวพัทธรินทร์30
นวนรักษา34830 นางสาวพิมดาว31
กาํมหาวงษ์34831 นางสาวภัทรนันท์32
โพนศิลา34832 นางสาวยศวดี33
คุณสมบตัิ34833 นางสาวยุพาพิน34
ปาฐวงศ์34834 นางสาววราภรณ์35
คาํมาวงษ์34835 นางสาววิจิตรา36
มุงธสิาร34836 นางสาววิลาสนิี37
ช่างสอน34837 นางสาวศุภิสรา38
สขุรี34838 นางสาวศุภิสรา39
สรุินทร์34839 นางสาวสริดา40
รามจันทร์34840 นางสาวสริิจรรยา41
พานโน34841 นางสาวสชุาดา42
ธลุารัตน์34842 นางสาวอธชิา43
โคตรบวั34843 นางสาวอรสิรา44
ภหูงษ์34844 นางสาวอวัสดา45

Secondary'56 : โปรแกรมสารสนเทศโรงเรยีนระดับมัธยมศกึษา
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วงคล์ะคร34845 นายธนดล 1
กาํมหาวงษ์34846 นายนันทพัิฒน์ 2
เพียคาํ34847 นายเอกวิทย์ 3
กองเตม็34848 นางสาวกวินนาถ 4
กาจันทร์34849 นางสาวกญัญาณฐั 5
วรรณพัฒน์34850 นางสาวกญัญาวีร์ 6
แสนสาํราญ34851 นางสาวกลัยกร 7
สนสวุรรณ์34852 นางสาวกานตมิา 8
ชนืตา34853 นางสาวคริษฐา 9
บุตรพรม34854 นางสาวจามรี10
คมิ34855 นางสาวจียอน11
จันทะนัด34856 นางสาวจุฑามาศ12
กจิชนะการ34857 นางสาวชนิตว์13
ศรเีรือน34858 นางสาวฐิตกิานดา14
พุทธา34859 นางสาวณฎัฐนิชา15
แจ่มจันทร์34860 นางสาวณฐัธพร16
พันโยสี34861 นางสาวณชิาภัทร17
เตอตุรวง34862 นางสาวทดัตะวัน18
พาวงศ์34863 นางสาวทวิากร19
ศรรีาชเหล่า34864 นางสาวธดิา20
มนักสกิรณ์34865 นางสาวนภัสนันท์21
ชูรตัน์34866 นางสาวนลิน22
พันธกุ์ล34867 นางสาวนิภาธร23
เถายะบุตร34868 นางสาวปพิชญา24
จันทประสาร34869 นางสาวปัณญริตา25
อทุุมภา34870 นางสาวปิญาพร26
อนิพไล34871 นางสาวปิยนันท์27
สายสดุ34872 นางสาวพรทพิย์28
แสนจันแดง34873 นางสาวเพียงอาํพร29
สารีเรือง34874 นางสาวภควดี30
นนทส์ะเกตุ34875 นางสาวภัทรธดิา31
สามพร้าว34876 นางสาวภัทรศยา32
นนทะคาํจันทร์34877 นางสาววรศิรา33
ตาระบัตร34878 นางสาววีรดา34
เรืองไชย34879 นางสาวศศินา35
พิมพ์จันทร์34880 นางสาวศิริพรรณ36
พันธะสา34881 นางสาวสมติา37
ล้อมฤทธิ34882 นางสาวสริิกลัยา38
สรุินทราช34883 นางสาวสภุานัน39
สบืเสาะนาม34884 นางสาวสรัุมภา40
ไลยกาล34885 นางสาวอญาริญดา41
โยธาขนัธ์34886 นางสาวอรณชิาภา42
มูลสาร34887 นางสาวอรณนุีช43
สนิค้า34888 นางสาวอรอมุา44
พรหมอนิทร์34889 นางสาวอรญัญา45
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เลขที ชอื-ชือสกลุเลขประจาํตวั

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  สกลนคร

สมบูรณ์พร้อม34890 นายกฤตพร 1
เสน่ห์ศรี34891 นายกรีติ 2
ปูเงิน34892 นายจิตรภาณุ 3
โพธริาช34893 นายชโยดม 4
พรมหมอก34894 นายชินกร 5
แสงโยธา34895 นายชุติวัต 6
ลาํลึกเมอืง34896 นายณฐัพล 7
ประทุมพงษ์34897 นายณฐัวัฒน์ 8
จันทร์สพัุนธ์34898 นายธราเทพ 9
ชาริมา34899 นายธตินิันท์10
โนนคู่เขตโขง34900 นายธปิก11
เชียนมนั34901 นายธรีเดช12
เสนสวุรรณ34902 นายธรีวิทย์13
จันทร์สขุ34903 นายนวัตถกรณ์14
นามไตร34904 นายปิยภัทร15
พิทกัษ์วาปี34905 นายพัสกร16
โคตรปัจจิม34906 นายเพช็รพิพัฒน์17
อปุนันท์34907 นายวชิรวิทย์18
ปุ้มไสว34908 นายวรวุฒิ19
เทพประจักษ์34909 นายวีรยา20
จารเุบญจรัตน์34910 นายวีรวัฒน์21
ขาวสนิท34911 นายสทิธพิร22
มงคลนาํ34912 นายอษัฎาวุธ23
โพธใิคร34913 นางสาวกชกร24
สนิพานิช34914 นางสาวกลัยรัตน์25
ลิลาศ34915 นางสาวคคนัมพร26
อษุาพันธ์34916 นางสาวณฏัฐา27
ศรปัีญญา34917 นางสาวณฐัฐาวีระยา28
ดวงใจ34918 นางสาวณฐัสดุา29
วาริคิด34919 นางสาวธดิารัตน์30
สวุรรณเขตต์34920 นางสาวนันทชิา31
ทองรัตน์34921 นางสาวปนัดดา32
สาขามุละ34922 นางสาวปานเลขา33
ธะดาดษิฐ์34923 นางสาวพริมรตา34
ดมีาก34924 นางสาวพัฒนะมณฑ์35
มงคลพันธุ์34925 นางสาวมนีรัตน์36
สงัข์เงิน34926 นางสาวรวิวรรณ37
หิริโกกุล34927 นางสาววรศิรา38
สพิีมเมอืง34928 นางสาววรษิฐา39
ดวงเงิน34929 นางสาวศิริกลัญา40
มากเฟือง34930 นางสาวสริิวิมล41
พรหมสาขา ณ สกลนคร34931 นางสาวสรีิ42
ธะนะคุณ34932 นางสาวสชุาดา43
สาลากาล34933 นางสาวอภิชญา44
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