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

เลขที ชอื-ชือสกลุเลขประจาํตวั

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  สกลนคร

เครือเนตร33040 นายจุติ 1
ไชยราช33041 นายเทพทตั 2
สมบตัิศรี33042 นายธนกฤต 3
สวุรรณการ33043 นายธนสนิ 4
เสยีงลาํ33044 นายบวรพจน์ 5
วรสงิห์33045 นายพิชัยยุทธ 6
อาจหาญ33046 นายภมูพิงศ์ 7
พงษ์อมรพิพัฒน์33047 นายวชิระ 8
ประมวลเจริญกจิ33048 นายวริทธธิร 9
สายบวั33049 นายศุภสทิธิ10
เรืองฤาหาร33050 นางสาวกญัญารัตน์11
นาพะพล33051 นางสาวกลัยา12
บุตรราช33052 นางสาวกานตธ์รีา13
ศรสีาํราญ33053 นางสาวขวัญมนัส14
อมิดาํ33054 นางสาวจีรนาฎ15
ศรลีาศักดิ33055 นางสาวณฐักฤตา16
รัตนะ33056 นางสาวณฐัลดา17
นาคนิน33057 นางสาวธนพร18
ศรวีรขนัธ์33058 นางสาวธมลวรรณ19
แก้วพระโอะ๊33059 นางสาวธญัญเรศ20
ศรสีรรณ์33060 นางสาวนิศากร21
จันทร์สมคอย33061 นางสาวปวีณธ์ดิา22
สวุรรณเขตต์33062 นางสาวพัชรดา23
เจริญไชย33063 นางสาวพิชญาณ์24
บรรณการกจิ33065 นางสาวเพญ็นภา25
มีมุสทิธิ33066 นางสาวภควดี26
นวลสงิห์33067 นางสาวภัทร์ณรินทร์27
สวุรรณโคตร33068 นางสาวภัทรมน28
หลวงนันท์33070 นางสาวลลิตา29
ศรปีระชัย33071 นางสาววิรณุาพร30
ภพิูงคาร33072 นางสาวศรันย์นภสสร์31
แก้วลอดหล้า33073 นางสาวศศินันธา32
อดทน33074 นางสาวศิริกญัญา33
ทมิแก้ว33075 นางสาวศิรินธร34
จันตะเสน33076 นางสาวศุภาพิชญ์35
ครมึกลาง33077 นางสาวสริิวิมล36
ศรจีันทะจร33078 นางสาวสภัุชชา37
ใจบุญธรรม33079 นางสาวอภิชยา38

Secondary'56 : โปรแกรมสารสนเทศโรงเรยีนระดับมัธยมศกึษา
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งอกงาม33080 นายกติตชัิย 1
แพงศรี33081 นายจิรเดช 2
สขุพืช33082 นายจิรภัทร 3
ฤทธทิานันท์33083 นายธรรมสรณ์ 4
งันปัญญา33084 นายภัทรศัย 5
คาํขวา33085 นายภสูทิธิ 6
หัดที33086 นายวิทวัส 7
ปฏติังโข33087 นายศุภกร 8
ภาโนมยั33088 นายสาฬหะ 9
เมอืงพิล33090 นางสาวกนกพร10
ทองดอนเหมอืน33091 นางสาวขวัญจิรา11
บุราณเดช33092 นางสาวจินดาหรา12
จิตรเจริญ33095 นางสาวญาณทัฉรา13
แสงลี33096 นางสาวณฐัมน14
แก้วทาสี33097 นางสาวทศัณี15
แสงโยธา33098 นางสาวธาวินี16
แซ่ล้อ33099 นางสาวธมีาพร17
คาํน้อย33101 นางสาวนันทกานต์18
พรมประศรี33102 นางสาวบุษบง19
พิลาวงศ์33103 นางสาวปภานิน20
ภาคชัย33104 นางสาวปวีณธ์ดิา21
รักษาธรรม33105 นางสาวปวีณธ์ดิา22
คล้ายเพช็ร33106 นางสาวปาลิดา23
จันดสีี33107 นางสาวพลอยลลินณ์24
คูเปอร์33108 นางสาวพอลล่า25
จันทวงษ์33109 นางสาวพัณณติา26
กางทอง33110 นางสาวพิมลวรรณ27
สว่างวัน33111 นางสาวภิรมณ28
บูรณ์พิภพเพราพันธุ์33112 นางสาวภณูภัทร29
หิรัญทรัพย์33113 นางสาวรัตนพร30
กาจหาญ33114 นางสาววรรณษิา31
ศรชีัยนาท33116 นางสาวศิริพัชร์32
จันทะวงศ์33117 นางสาวสชุาดา33
สายกนั33119 นางสาวอารยา34

Secondary'56 : โปรแกรมสารสนเทศโรงเรยีนระดับมัธยมศกึษา



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

เลขที ชอื-ชือสกลุเลขประจาํตวั

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  สกลนคร

นามประมา33120 นายคณัศนันท์ 1
นิลรตันคุณ33121 นายณฏัฐพล 2
สวุรรณการ33122 นายธนากร 3
จันทร์ธานี33123 นายปิยวัฒน์ 4
ปาลา33124 นายภานุวัฒน์ 5
จักรสทิธิ33125 นายเมธาวี 6
แสนนา33126 นายศิริชัย 7
ท่าหาญ33127 นายศุภชัย 8
ฤกษด์ี33128 นายอภิวัฒน์ 9
แกน่ศักดศิิริ33129 นางสาวกนกศิริ10
อบมา33130 นางสาวกญัญาภัค11
จิมอาษา33131 นางสาวจิราพร12
พันธุส์งิห์33132 นางสาวจุไรรัตน์13
ทอีร่าม33133 นางสาวจุฑามณี14
ขนัดี33134 นางสาวจุฬารัตน์15
พรหมพินิจ33135 นางสาวเฌอปภาวรินทร์16
กองทองนอก33136 นางสาวญาณาธปิ17
แก้วลาย33137 นางสาวฐิตรัิตน์18
ฮวดพรม33138 นางสาวณชัชา19
สวุรรณชัยรบ33140 นางสาวธนัญวรัตน์20
อทุธแสง33141 นางสาวธดิารัตน์21
โสพิพันธ์33142 นางสาวเบญจวรรณ22
สมนาค33143 นางสาวประภัสสร23
นนชมภู33144 นางสาวปิยภรณ์24
ภักดีรกัษ์33145 นางสาวพัชราภา25
แดนรักษ์33146 นางสาวมนัสนันท์26
สดุาชม33147 นางสาววรรณนิษา27
ไพลดาํ33148 นางสาวศิริมาศ28
นันทลักษณ์33149 นางสาวศุภเอม29
ปาระวาสะ33150 นางสาวสาวิตรี30
จันดากูล33151 นางสาวสนิสนุา31
ถาบุตร33152 นางสาวสริินดา32
สขุกจิ33154 นางสาวสชุาดา33
ชาํนาญแก้ว33155 นางสาวสธุนิันท์34
ไชยศรี33156 นางสาวสภุนิดา35
ถาวร33157 นางสาวสรุะภา36
วันทุมมา33158 นางสาวอทติยา37
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ทพิย์แสง33159 นายกติตภิณ 1
เมอืงแวง33160 นายเขมทตั 2
อนันตส์ริิกลุ33161 นายเฉลิมวงศ์ 3
ประดบัศรี33162 นายธรีศักดิ 4
นิลแสง33163 นายบรรลอืศกัดิ 5
สดุยอด33164 นายผลิตโชค 6
วรรณพัฒน์33165 นายวีรวัฒน์ 7
ราชชารี33166 นายสถาพร 8
ผายทอง33167 นายอติวิชญ์ 9
มงิมติรวัน33168 นายอนุรักษ์10
ถาํวาปี33169 นางสาวกญัญาณฐั11
จันทะวงศ์33170 นางสาวกลัยรักษ์12
สร้อยพาน33171 นางสาวกงิกาญจน์13
เทศจาํปา33172 นางสาวกติตมิา14
คาํนาม33173 นางสาวเกวลิน15
เฝ้าเฟือย33174 นางสาวจันทรวิมณ16
แซ่ลอ33176 นางสาวชนาภา17
เสนารักษ์33177 นางสาวชลลัดดา18
สายสดุ33178 นางสาวชุตมิน19
ดวงสมศรี33179 นางสาวฐิตาภา20
ลีละครจันทร์33180 นางสาวณฏัฐ์นรี21
ทาบุดดา33181 นางสาวณฐัชุตา22
รัชธานี33182 นางสาวทพิย์ธารา23
ผลจันทร์33183 นางสาวนันทกิานต์24
ก้องเวหา33184 นางสาวเบญญาภา25
พรหมเสนา33185 นางสาวพรชิตา26
พิพัฒน์กลุ33187 นางสาวภัทราพร27
ศิรบิุตร33188 นางสาวรัตรวี28
ก้องเวหา33189 นางสาวลลิตา29
มุ่งหมาย33190 นางสาววชิราภรณ์30
เรมิศรี33191 นางสาววรษิา31
ศรมีชีัย33192 นางสาวศรสวรรค์32
บัวภาคาํ33193 นางสาวศุภาพิชญ์33
กรึกกระโทก33195 นางสาวสภุาวดี34
ละโป้33196 นางสาวเสาวภา35
บุญเรือง33198 นางสาวอุไรวรรณ36
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จันบุตรดี33199 นายชัชวาล 1
อดุหลุน33200 นายต่อลาภ 2
พันธุพ์รม33201 นายธนากร 3
เกดิสขุ33202 นายบุณยกร 4
สมมา33203 นายพิพัฒพงศ์ 5
จันทรักษ์33204 นายฤทธกิร 6
ดทีสีดุ33205 นายสรานุวัฒน์ 7
แสงย้อย33206 นายสราวุธ 8
ลาแสดง33207 นายสริภพ 9
โพธสิาราช34939 นายวสษิฐ์พล10
วงษ์รักไทย33208 นางสาวกมลจิรา11
ไกรศิริ33209 นางสาวกญัญาพัชร12
จันทะลา33210 นางสาวกานตมิา13
หล้าหิบ33211 นางสาวขวัญชนก14
สวุรรณศรี33212 นางสาวคณศิร15
พลสมิมา33213 นางสาวจันทราภรณ์16
นินทะราช33214 นางสาวจีระนันท์17
จ้อยจิตร33215 นางสาวชุตภิา18
คาํธสิี33216 นางสาวณฐัฐาพร19
คุณมี33217 นางสาวณฐัพร20
หิตะคุณ33218 นางสาวนิภาพร21
แสงโยธา33219 นางสาวปฏมิา22
พรมวัง33220 นางสาวประนัดดา23
โคสวุรรณ์33222 นางสาวปริยากร24
แสงเพชร33224 นางสาวพัชญาภา25
ป้องคาํสงิห์33226 นางสาวเพญ็พิชชา26
โคตรบญัชา33227 นางสาววรกานต์27
วรรณทอง33228 นางสาววัชราภรณ์28
อนุสเุรนทร์33229 นางสาววิชญาดา29
ปาสกติ33231 นางสาวศศิรา30
แสนสแีก้ว33232 นางสาวเสาวลักษณ์31
ป้องปิน33233 นางสาวอภิรดี32
วรรณพงษ์33234 นางสาวอภิสรา33
แสงนิล33235 นางสาวอรศิรา34
ขนัธวิชัย33236 นางสาวอฉัราพรรณ์35
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ศรสีรณ์33237 นายคตีกานท์ 1
มายอด33238 นายทวีชัย 2
พรหมวิชัย33239 นายธนกฤต 3
สมบตัิกาํไร33240 นายธรีพงษ์ 4
มุสกิะพันธ์33241 นายปกป้อง 5
หาญบุรษุ33242 นายปฐพี 6
บัวพันธ์33243 นายภานุวัฒน์ 7
รางวัลคาํ33244 นายภริูพัทธ 8
ยืนแก้ว33245 นายอธวิัฒน์ 9
วิพรหมหา33246 นายอทิธฤิทธิ10
คาํสลีา33247 นางสาวกรนันท์11
ภาโสม33248 นางสาวกลัยา12
คดัธะนิจ33249 นางสาวกานตมิา13
เลิศสงคราม33250 นางสาวกุลนารี14
แถลงคาํ33251 นางสาวจุฑารัตน์15
สอนนุชาติ33252 นางสาวชญานิษฐ์16
จันทร์เพชร33253 นางสาวชมพูนุช17
นามจันทร์33254 นางสาวชลดา18
แดงอไุร33255 นางสาวทนันทพ์ร19
พันธุบ์ุปผา33256 นางสาวทศันีย์20
บุบผาวาส33257 นางสาวนันทกิานต์21
หะเรญิ33258 นางสาวปฏมิา22
นาทองถม33259 นางสาวพรนภา23
อศัวภมูิ33260 นางสาวพิชญาภรณ์24
ศรบีุญแปลง33261 นางสาวพิทยาพร25
เมอืงชมภู33262 นางสาวแพชมภู26
แท่งแก้ว33264 นางสาววชิราภรณ์27
ดดัผ่อง33265 นางสาววรศิรา28
คาํพันธ์33266 นางสาววิรฬุห์ญา29
ศิรริกัษ์33268 นางสาวสริิกร30
นาโพธติอง33270 นางสาวสทุตัตา31
สวุรรณปา33271 นางสาวสพุรรณษา32
อนิทรสาคร33273 นางสาวอรทยั33
วงศ์อนันต์33274 นางสาวอรพรรณ34
สาคร33275 นางสาวอุมาพร35
หงษ์ทอง33969 นางสาววรพรรณ36
พรหมมาศ33973 นางสาวพีราดา37
หันสามารถ34935 นางสาวณฐัวรรณ38
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เลขที ชอื-ชือสกลุเลขประจาํตวั

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  สกลนคร

ปราโมทย์จิตร33276 นายเจษฎาพร 1
บูชาพันธ์33277 นายชยันต์ 2
โมลาศรี33278 นายณฎัภมูิ 3
สรุะเทวี33279 นายธนาคมิ 4
คดัทะเล33280 นายภานุวัตร์ 5
รมรนื33281 นายศุภณัฐ 6
ทองรักษา33282 นายอนุรักษ์ 7
แก้ววิเชียร33283 นายอภิรักษ์ 8
ว่องเพช็ชัย33284 นายอศิริยาภรณ์ 9
ธนิาทุวงษ์33285 นางสาวกนกพิมพ์10
จองระหงษ์33286 นางสาวกนกวรรณ11
ปิดตะการ33287 นางสาวกญัฑติา12
ศรชีาติ33288 นางสาวกนัยกร13
ละโป้33289 นางสาวกลัย์รัตน์ดา14
พิกุลทอง33290 นางสาวกาญจน์เกล้า15
วิเศษวิสยั33291 นางสาวกานตส์นิี16
วงศาจันทร์33292 นางสาวเกศรนิ17
ถามะพันธ์33293 นางสาวจงกลณี18
เพียกเพีย33294 นางสาวจรรยาภรณ์19
พลหาญ33295 นางสาวฉัตรยพร20
ด่านป้อม33296 นางสาวฐานิดา21
วิชาชัย33297 นางสาวธนพร22
นันทษิณาชาติ33298 นางสาวธติพิร23
โยระบัน33299 นางสาวนิรชา24
อนิทธสิาร33300 นางสาวประภากร25
อ่อนจันทร์33302 นางสาวปิยะนุช26
ยอดสะอึ33303 นางสาวพิชญา27
บุญลือ33304 นางสาวพิชญาภรณ์28
ผาบจุงกงุ33305 นางสาวพิมพ์สดุา29
เหมะธลุนิ33306 นางสาวกริณา30
ขนัอนิทร์33307 นางสาวภัสสร31
สามะที33308 นางสาวมณพร32
อ่อนแก้ว33309 นางสาววรนุช33
สขุอนิทร์33310 นางสาววรญัญา34
แก้วมะ33311 นางสาวศศิวิมล35
บุรมสทิธิ33312 นางสาวสชุานันท์36
ฝ่ายขนัธ์33313 นางสาวสวุิชาดา37
ธาระดษิฐ33314 นางสาวอธชินันญา38
คะสวุรรณ์33956 นางสาวพอฤทยั39

Secondary'56 : โปรแกรมสารสนเทศโรงเรยีนระดับมัธยมศกึษา
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เลขที ชอื-ชือสกลุเลขประจาํตวั

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  สกลนคร

ไชโสเสาร์32744 นายวิทวัส 1
แสงโยธา33315 นายธนเกยีรติ 2
ไชยศร33316 นายธนกร 3
สาํราญพัด33317 นายธนาชัย 4
งอยผาลา33318 นายธฤต 5
พาจันดี33319 นายพงศธร 6
อดุมพรม33320 นายพิตรพิบูลย์ 7
อาวะสาร33321 นายวัชรากร 8
โทเล33322 นายอโณทยั 9
อปัุชฌาย์33323 นายอภิวัฒน์10
สขุสี33324 นายอรงคก์รต11
สสีโุท33325 นางสาวกญัญาวีร์12
พันธช์ัย33326 นางสาวกลัยา13
ภาโนมยั33327 นางสาวจีรภทัร14
ประเสริฐสงัข์33328 นางสาวชนิตา15
พรหมโสภา33329 นางสาวชาศิณี16
ตาปนานนท์33330 นางสาวญาตา17
จันทรเสนา33331 นางสาวณฐัณิชา18
ลีหา33332 นางสาวณฐัริกา19
สพุะมูล33333 นางสาวดรัลพร20
มนตรีพิทกัษ์33335 นางสาวปัณณฐิ์ชา21
อนิภวูงษ์33336 นางสาวพริริสา22
ทองบุดดา33337 นางสาวพัทราวดี23
ดุลยะลา33338 นางสาวพิมพ์นารา24
เดชโฮม33339 นางสาวเฟืองรักษ์25
โภคา33340 นางสาวภษูนิสา26
คาํควร33341 นางสาวรัชนก27
นาํสยุ33342 นางสาวรุ่งลาวัลย์28
ไพเรืองโสม33343 นางสาวลภาภัทร29
ศรลีานิน33344 นางสาววรรณษิา30
จันทร์ใต้33346 นางสาวศดานันท์31
แสงลี33348 นางสาวศิริวรรณ32
นะวะศรี33349 นางสาวสภุาพร33
สวุรรณเวียง33350 นางสาวหฤทยั34
อนิพวง33351 นางสาวอรปรียา35
สตัตะพันธ์33352 นางสาวอญัชิสา36
บุญเลิศ33353 นางสาวอนิทริาภรณ์37
พร้อมพูน33971 นางสาวณฐักานต์38

Secondary'56 : โปรแกรมสารสนเทศโรงเรยีนระดับมัธยมศกึษา
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มุงคุณ33355 นายจิรวัฒิ 1
กองพันธ์33356 นายเจษฎา 2
ทะวงสู่33357 นายฐาปณพงศ์ 3
สมบูรณ์พร้อม33358 นายณภัทร 4
วงศ์ธร33359 นายดารากร 5
เผ่าพงค์33361 นายธนากร 6
ศรสีถาน33362 นายธวุานันท์ 7
สชุาลัย33363 นายพชรพล 8
ทุมนาหาด33364 นายพันธธ์ชั 9
หมวดนา33365 นายวสพุล10
คอนโคตร33366 นางสาวกญัญากร11
งามงอน33367 นางสาวขนิษฐา12
แสนวา33368 นางสาวขวัญธดิา13
สกัชาพรม33369 นางสาวจิรชัญา14
สนุา33370 นางสาวจุรีรตัน์15
ลาํพุทธา33371 นางสาวชญานิษฐ์16
ร่มสวุรรณ33372 นางสาวชลิตา17
จงเพง็กลาง33373 นางสาวชาลิสา18
ไชยเลิศ33374 นางสาวญาดา19
พันธเ์พชร33375 นางสาวฐานพร20
แสนวิลัย33376 นางสาวทนิิตา21
นิลแสง33377 นางสาวทพิย์วรรณ22
ธงอาษา33378 นางสาวปวีณา23
ศรคีทันาม33379 นางสาวพนัชกร24
จาํปาเป้า33380 นางสาวพรนภา25
ตธุรรม33381 นางสาวพิมพ์มาดา26
ยุตรินทร์33382 นางสาวพิมพ์มาดา27
พรรนืเรงิ33384 นางสาววราลี28
คาํทอง33385 นางสาวภัทรศยา29
ไชยสขุ33386 นางสาวภิรัญชญา30
สทิธกิลม33389 นางสาวศิรินทพิย์31
ธรรมศิล33390 นางสาวสชุานันท์32
บุญปัน33391 นางสาวสธุาวัลย์33
พรมจันทร์33392 นางสาวสรุตา34
บางสาํรวจ33393 นางสาวเอวิตา35
แสนสาคร33950 นางสาวพีรกานต์36
สบืสาํราญ33970 นางสาวรตินันท์37
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วัชรเสมากุล33394 นายกฤตณฐั 1
ศรชีัยเชิด33395 นายชัยยศ 2
แก้วอดุร33396 นายณฐัวุฒิ 3
ปานมีศรี33397 นายปวริศร์ 4
พวงพัว33398 นายพันธวัช 5
สายกนั33399 นายพุทธพิงศ์ 6
รมฤทธา33400 นายเมธาสทิธิ 7
สารีโพธิ33401 นายสทิธเิดช 8
พิมพ์กลม33402 นายสรุธชั 9
กณัหารัตน์33403 นายอภิชาติ10
นามเดช33964 นายณฐันนท์11
สวุรรณโคตร33404 นางสาวกมลชนก12
อ่อนมงิ33405 นางสาวขวัญจิรา13
วงษา33406 นางสาวจิรดา14
ธรุารัตน์33407 นางสาวจุฑาวดี15
พลกลาง33408 นางสาวชนาทพิย์16
เออือารีย์กุล33409 นางสาวชนิกา17
สวุรรณการ33410 นางสาวณฐักมล18
หารกลุ33411 นางสาวณฐัณิชา19
จันทะสมบตัิ33412 นางสาวณฐัริกา20
ยันตะพันธ์33413 นางสาวตะวัน21
อุ่นอก33414 นางสาวธญัสดุา22
คาํขรุี33415 นางสาวบณัฑติา23
ชนะกจิ33416 นางสาวเบญจลักษณ์24
เเม้นหมาย33417 นางสาวปณิดา25
ไกรพล33419 นางสาวพิญดา26
บรรยงค์33420 นางสาวรัชชนันท์27
แสงลี33421 นางสาวโรซานน่า28
พินิจมนตรี33422 นางสาวลักขณา29
ทุ่งฝนภมูิ33424 นางสาววรศิรา30
แสนพล33425 นางสาววิจิตรา31
กงชัยยา33426 นางสาววินิดา32
จงรกัชอบ33427 นางสาวศศิประภา33
สภีมูี33428 นางสาวศิริภา34
คาํสะใบ33429 นางสาวสราสนิี35
แก้วเหลก็ไหล33430 นางสาวสธุางครั์ตน์36
ภอูาพิศ33951 นางสาวจิราวรรณ37
ศรเีครอืดง34940 นางสาวพลอยชฎา38

Secondary'56 : โปรแกรมสารสนเทศโรงเรยีนระดับมัธยมศกึษา



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

เลขที ชอื-ชือสกลุเลขประจาํตวั

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  สกลนคร

ลักษณะศรี33433 นายกฤษณะ 1
พลรกัษา33435 นายจิตตพิล 2
วงดา33436 นายธนาธปิ 3
สนุารักษ์33438 นายเมธาธมัม์ 4
ดวงเเก้ว33439 นายยศกร 5
ไชยบุบผา33440 นายวายุ 6
สมโชค33441 นายสภิุศักดิ 7
จ่องกา่33442 นายอรรถพร 8
นันทะวงค์33975 นายคฑาวุธ 9
กนกหงส์33444 นางสาวกรรญพร10
ไชยรัตน์33445 นางสาวกวินทพิย์11
จันทร์ขาว33446 นางสาวกุสมุา12
ไฮวัง33447 นางสาวจิรญัญา13
ศรสีาํราญ33448 นางสาวญาณศิา14
จันทร์หนองสรวง33449 นางสาวญาณสิา15
โง้นทุ่ม33450 นางสาวณฐันิชา16
จุทะมติ33451 นางสาวณฐัมน17
พรหมสขุนัธ์33452 นางสาวธญัสดุา18
หอมพันนา33453 นางสาวธนัญาพร19
มงคลมะไฟ33454 นางสาวนรินทร20
แสงลี33455 นางสาวปริฉัตร21
จวบกระโทก33456 นางสาวปรียาภัทร22
พรมวิเชียร33457 นางสาวปาลิตา23
สขีมุเหลก็33458 นางสาวพนิตาพร24
ใสสอาด33460 นางสาวพิมพ์อร25
สรุินทร์33462 นางสาวมณฑกานต์26
เเสนอบุล33463 นางสาวมงิขวัญ27
รัตนวิเชียร33464 นางสาวยลดา28
พรมวัง33466 นางสาวระพีพรรณ29
วงคเ์ตชะ33467 นางสาววิจิตราภรณ์30
ธรุารัตน์33468 นางสาวศิรดา31
ปรารถ33469 นางสาวศิริรัตน์32
อดุคาํดี33470 นางสาวสมุนชากาณ33
สบืสนุทร33471 นางสาวสมุนิตรา34
ปราระกา33472 นางสาวโสรญา35
นิมน้อย33972 นางสาวชัญญานุช36
บุญเสรมิ33977 นางสาวกลัยรัตน์37

Secondary'56 : โปรแกรมสารสนเทศโรงเรยีนระดับมัธยมศกึษา
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ไพเรืองโสม33473 นายกรีติ 1
จันทร์มาเมอืง33474 นายชัยยุทธ 2
บ่อแก้ว33475 นายชาญณรงค์ 3
สาพรเจริญ33476 นายณฐัวุฒิ 4
บัวหล้า33477 นายธราธาร 5
รักษาเมอืง33478 นายธวัชชัย 6
สมทรัพย์33479 นายนัฐวุฒิ 7
คุ้มสไีว33480 นายปภังกร 8
ศิรบิุตร33481 นายพิพัฒน์ 9
สพิีมเมอืง33482 นายภานุพงษ์10
อมิบุญสุ33483 นางสาวกญัญาณฐั11
สกุทน33484 นางสาวกุลธดิา12
อรัญหล้า33485 นางสาวเกวลิน13
นรัฐกจิ33486 นางสาวจุฑาทพิย์14
แก้วก่า33487 นางสาวชลติกรานต์15
แก้วสะเทอืน33488 นางสาวฐิตนิันท์16
ทะจรสมบตัิ33489 นางสาวณปภัช17
ศรหีรงิ33490 นางสาวณพชร18
ภธูร33491 นางสาวดวงฤดี19
ทพิย์โกมล33492 นางสาวทพิยดา20
สมบูรณ์พร้อม33493 นางสาวธาราทพิย์21
ประชานันท์33494 นางสาวธดิารัตน์22
ศรสีถาน33495 นางสาวนันทน์ภัส23
รัตนกร33496 นางสาวนันทน์ภัส24
อรัญโสตร์33497 นางสาวนิชธาวัลย์25
ศรสีถาน33498 นางสาวนิพาดา26
เประกนัยา33499 นางสาวปรียาภัทร27
คาํเพราะ33500 นางสาวพรหมภรณ์28
ศิรพิงษ์33501 นางสาวเพชรวราพร29
เถาว์ชาลี33502 นางสาวมณรัีตน์30
บุญยืน33503 นางสาวรุ่งไพลิน31
อย่างสวย33504 นางสาวศศิวิมล32
ผูกธรรม33505 นางสาวศิริวรรณ33
กนัธฤทธิ33506 นางสาวศุภาพิชญ์34
ไชยทาํ33508 นางสาวสภัุสสร35
ภักดีราช33509 นางสาวสวุนันท์36
แสนอบุล33510 นางสาวอภิญญา37
ผ่านชมภู33511 นางสาวอจัฉราพร38
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  สกลนคร

ผาขาวบวช33512 นายก้องภพ 1
เครือพิมพ์33513 นายกติยิากร 2
เดนิด่วน33514 นายเกรียงไกร 3
ไพโสภา33515 นายชิษณชุา 4
ชาแก้ว33516 นายธนโชติ 5
คาํควร33517 นายภาณุวัฒน์ 6
เหมะธลุนิ33518 นายรัฐศาสตร์ 7
แววศรี33519 นายวงศกร 8
สารทอง33520 นายสหรถั 9
คาํตานิตย์33965 นายเสฏฐวุฒิ10
คุณวงค์33522 นางสาวกชกร11
สพิุส33523 นางสาวกนกพร12
อนิทนู33526 นางสาวขวัญพิชชา13
เงินกลาง33527 นางสาวจิราพร14
พรหมอนิทร์33528 นางสาวชไมพร15
สพัโส33529 นางสาวญาณศิา16
พัดสอน33530 นางสาวฐิตรัิตน์17
สอีงัรตัน์33532 นางสาวทพิวรรณ18
เพิมพูน33534 นางสาวปทติตา19
สดุชาวงค์33535 นางสาวปุณญาพร20
สายมายา33537 นางสาวพรชนก21
ประยงคห์อม33538 นางสาวพัชริตา22
สสีว่าง33539 นางสาวพูนสขุ23
ศรม่ีวง33540 นางสาวภัทรธดิา24
พรหมวิชัย33541 นางสาวมุกดาภรณ์25
แพงแก้ว33542 นางสาวเยาวลักษณ์26
จันทร์สระบัว33543 นางสาววรศิรา27
ศรจีันทร์33544 นางสาววิยะดา28
ใจกว้าง33545 นางสาวศศิวรรณ29
ฝ่ายอนิทร์33546 นางสาวสณัห์ฤทยั30
คาํชาลี33547 นางสาวสริิวรรณ์31
ป้องปิน33548 นางสาวหนงึฤทยั32
อนิทรพาณชิย์33549 นางสาวอมรรัตน์33
ประกอบแสง33966 นางสาวธยิาดา34
วันทาวงค์33967 นางสาวณฐัฐาพร35
ชินบุตร33968 นางสาวณฐันีย์36
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สรุินทะ33551 นายชวรินทร์ 1
สวุรรณสงิห์33552 นายชัยมงคล 2
บุบผาสวย33553 นายณฐัพงศ์ 3
ธงศรี33555 นายธชัชา 4
ขยันกจิ33556 นายพรเทวา 5
พันธว์งศา33557 นายพลวัตร 6
พรหมสาขา ณ สกลนคร33558 นายพิช ุตม์ 7
แสงกล้า33559 นายภควัฒน์ 8
คล่องดี33560 นายอฉัริยาวุธ 9
สรุเจริญเวชกุล33957 นายธาวิน10
ล้านสา33561 นางสาวกมลพรรณ11
ญาตสิงักดั33562 นางสาวเกศรนิ12
สารมานิตย์33564 นางสาวจิณัฐตา13
สดุตะมา33565 นางสาวจุตพิร14
ทรัพย์สมบตัิ33566 นางสาวชนัญญา15
คาํคูณ33567 นางสาวชรินทร์ทพิย์16
เหล่าภทูอง33568 นางสาวดวงดารา17
วิชัย33569 นางสาวธญัรัตน์18
บาลลา33570 นางสาวนริศรา19
แก้วดวงสี33571 นางสาวพรกมล20
จันทร์อ่อน33572 นางสาวพรวลัย21
ฉาบไธสง33573 นางสาวพิชชาอร22
โคตรขาํ33574 นางสาวพีรดา23
โสภัย33575 นางสาวภัครดี24
นนทะการ33576 นางสาวมนตส์ายชล25
หาญธงชัย33577 นางสาวยลรดี26
แสงโยธา33578 นางสาววรฤทยั27
คาํภา33579 นางสาววิชญาดา28
วงศ์สามารถ33581 นางสาวศรัญญา29
ภเูมด็33582 นางสาวศิราพร30
ทพิย์ทอง33583 นางสาวสริิวิมล31
บัณฑติ33584 นางสาวสพิุชชา32
ดแีท้33585 นางสาวสมุษิา33
อาสานอก33586 นางสาวอนินทติา34
โกกลิารัตน์33587 นางสาวอนุสรา35
โคตรปัญญา33588 นางสาวอรชพร36
บุญเกอื33589 นางสาวอคัรมณี37
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โพสาวัง33590 นายเจษฎาภรณ์ 1
พิลาน33591 นายณฐัพล 2
ดาริวงษ์33592 นายณฐัวุฒิ 3
นามสมบตัิ33593 นายเดชาธร 4
ทานา33594 นายธนพัฒน์ 5
ริศรี33595 นายนิธกิร 6
ทองใบ33596 นายพีรพัฒน์ 7
บุญณะสทิธิ33597 นายวีรภทัร 8
เมฆศรี33598 นายศตวรรษ 9
ดวงชัย33599 นายอธปิ10
เหมอืนเหลา33600 นางสาวกติยิานนท์11
พูนกติติสขุ33601 นางสาวเกดศิรนิทร์12
ป้องวิเชียร33602 นางสาวจิรตัตนิันท์13
ทองปาน33603 นางสาวชญภา14
โพสาวัง33604 นางสาวทยิดา15
รักษาราช33605 นางสาวธษิตยา16
พลชา33606 นางสาวนภาพร17
โพธติาทอง33607 นางสาวนฤตา18
เขอืนกองแก้ว33608 นางสาวนวพร19
มงคล33609 นางสาวพรพิมล20
ภาคะ33610 นางสาวพัชราภรณ์21
วรรณนา33611 นางสาวพิศลยา22
บุตรสริุนทร์33612 นางสาวภคพร23
สนัตวงศ์33613 นางสาวภัทรนันทร์24
ทานะขนัธ์33614 นางสาวภัทราวดี25
ศรลีาวงศ์33615 นางสาววรชัยาศินี26
บัวลาํลาํ33616 นางสาววรษิา27
มนมา33617 นางสาววันวิสาข์28
ปัญญาวัน33618 นางสาวศศิภรณ์29
แสงโยธา33619 นางสาวสปุาณี30
ศรทีวีกาศ33620 นางสาวสภุานัน31
สรุิวงขนั33621 นางสาวสภุาวดี32
จันทร์แดง33622 นางสาวหทยัรัตน์33
สายสดุ33623 นางสาวอตกิานณ์34
พิมสอน33624 นางสาวอธติยิา35
ลีเอาะ33625 นางสาวอมลีดา36
สขุพงศ์33626 นางสาวอรปรียา37
คาํสลีา33627 นางสาวองิลดา38
เนาวราช33628 นางสาวไอรดา39
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พาวังราช33629 นายกฤตภาส 1
มาละอนิทร์33630 นายกติตชัิย 2
ปุณริบูรณ์33631 นายชิโนรส 3
สพัโส33632 นายฐิตกิร 4
ปามุทา33634 นายธรีะเทพ 5
พนมจันทร์33635 นายนภภู 6
สแีสน33636 นายบุณยกฤต 7
คูวัฒนสชุาติ33637 นายภพเหม 8
โชนอนุ33638 นายภริูพงษ์ 9
พรเอนก33639 นายรัชพล10
วิมลชัยฤกษ์33640 นายวรดร11
บุญเพิม33641 นายวัชรพงษ์12
วันเสน33642 นายสรวิชญ์13
ลีลาด33644 นางสาวจันทร์ทมิา14
รักษากมุาร33645 นางสาวฉัตรมาดา15
นาเมอืงรกัษ์33646 นางสาวชญานิศ16
สงิห์วงศ์33647 นางสาวธญัวรรณ17
เเสนสวุรรณ33648 นางสาวประภัสสร18
บุญสาร33649 นางสาวพิชญาภา19
บุตรดวีงศ์33650 นางสาวพุฒกลัยา20
ทวีพัฒน์33651 นางสาวเพญ็พิชชา21
คาํกอง33652 นางสาวเพียงธนัน22
คาํมะวาปี33653 นางสาวภัทราพร23
พิลาวงศ์33654 นางสาวสริินยา24
บุญเรือง33655 นางสาวสดุโสภา25
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กุมภิโร33656 นายกติตนิันท์ 1
วงคส์าย33657 นายจีรศักดิ 2
นาคบุตรศรี33658 นายนวมินทร์ 3
ทาณะระ33659 นายภมูิ 4
วิชัย33660 นายภวูิศ 5
เวียงคาํ33662 นายโรจนศักดิ 6
กงซยุ33663 นายสรุเกยีรติ 7
สมนาม33664 นางสาวกมลนัทธ์ 8
คาํปัญโญ33665 นางสาวกมลลักษณ์ 9
สอนสมนึก33666 นางสาวฉัตรชนก10
แดงพันธ์33667 นางสาวฉัตรญา11
ขุ่ยร้านหญ้า33668 นางสาวช่อขวัญ12
แกมนิรัตน์33669 นางสาวชาลิสา13
ถงึคาํภู33670 นางสาวญาณนัธร14
ร่าเรงิ33671 นางสาวทพิย์วาริน15
ตรีเมอืงปัก33672 นางสาวธญัชนก16
แสงทอง33673 นางสาวเบญจพร17
ไชยจันทร์33674 นางสาวปพิชญา18
สตัถาผล33675 นางสาวปัทมาภรณ์19
แมดคาํ33676 นางสาวภัทรลดา20
อนิรยี์33677 นางสาวศิริวัลยา21
หอมไสย33678 นางสาวศิริสกลุ22
สจัจาสยั33679 นางสาวศิวัชญา23
ประดบัศิลป์33680 นางสาวสณุฏัฐา24
พุทธกลุ33681 นางสาวสนุันทนิี25
มันตาพันธุ์33682 นางสาวสมุติา26
พลราชม33683 นางสาวอนุสยา27
ผดุงศักดภิักดี33684 นางสาวอศัลยา28
กาญจนพิมาย33685 นางสาวอยัลดา29
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บรรลอื33686 นายจารภัุทร 1
แก้วลือ33687 นายชัยชนะ 2
แกน่ไชย33688 นายณชัพล 3
ศรธีริาช33689 นายดรัณภพ 4
บุญทรง33690 นายปรมินทร์ 5
สนันเออื33691 นายพีระพงศ์ 6
รอดขนัเมอืง33692 นายภวูพล 7
สสีงิห์33693 นายรณกร 8
เพิมพูล33694 นายรังสโิรจน์ 9
คงคะดี33695 นางสาวกรกนก10
สาระบลิ33696 นางสาวกญัญาพร11
ไชยสตัย์33697 นางสาวกลัยวรตัน์12
ทศศะ33698 นางสาวกุลนัดดา13
ทุมไมล์33699 นางสาวจารณุี14
นาคยี์33700 นางสาวชญานุตน์15
รัตนวงศ์33701 นางสาวชนม์ชฎา16
ทราชเซล33702 นางสาวซาร์ร่า17
เขยีวคาํ33703 นางสาวณชิาภัทร18
กลมลี33704 นางสาวธนัยพร19
ขุ่ยร้านหญ้า33705 นางสาวปนัสยา20
ศรพีทุธา33706 นางสาวปราญชลี21
สาริยา33707 นางสาวปิยธดิา22
ศรปีระทุมวงศ์33708 นางสาวพลอยชมพู23
นรินทร์33709 นางสาวพัณณติา24
ธโิสภา33710 นางสาวพิมพ์มาดา25
ชาปัด33711 นางสาวภัทรธดิา26
ผนิเเก้ว33712 นางสาวยิงลักษณ์27
โคตรปัญญา33714 นางสาวสชุาดา28
แกน่การ33715 นางสาวสภุาพร29
ไชยรบ33716 นางสาวสวุิกรานต์30
มูลมองมี33717 นางสาวสวุิมล31
ป้องแก้ว33718 นางสาวอภิชญา32
เจริญท้าว33719 นางสาวอภิญญา33
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เจนนิงส์33721 นายคมกรชิ ไรอนั 1
วรสงิห์กฤดา33722 นายธนากร 2
ขนัทอง33723 นายธนาคาร 3
แก้วอุ่นเรือน33724 นายธญัพิสษิฐ์ 4
สายขนุ33725 นายนัทพงษ์ 5
ธรรมจิตร์33726 นายนาธาน 6
โคตรหาชัย33727 นายปกรณ์เกยีรติ 7
ชาตะรักษ์33728 นายเพชรพิทกัษ์ 8
แสนสาํราญ33729 นายภัทรธร 9
เขยีวสงัข์33730 นายภริูณัฐ10
ประทุมวัน33731 นายรัฐภมูิ11
หิรัญราษฎร์33732 นายราเมศวร์12
พานิน33733 นายวรพงศ์13
ปาละสานต์33734 นายวาคมิ14
โลนุช33960 นายธร์ีธวัช15
วรกฎ33736 นางสาวกลัย์สดุา16
ลาดนอก33737 นางสาวขนิษฐา17
ทองป้อง33738 นางสาวขวัญรัตน์18
ศรรีกัษา33739 นางสาวจีราภรณ์19
ไชยยศ33741 นางสาวทพิย์สดุา20
สมองดี33743 นางสาวธนภรณ์21
เหมะธลุนิ33744 นางสาวธราภรณ์22
ดแีสง33745 นางสาวธญัญาศิริ23
สพัโส33746 นางสาวธณัญาลักณ์24
เทพคาํดี33747 นางสาวธติกิานต์25
คชทร33748 นางสาวนัทธมน26
รักษาบุญ33750 นางสาวปรินทร์ดา27
ธรรมติกาแดง33752 นางสาวพรทพิย์28
แสนโคตร33753 นางสาวพัชรวรรณ29
คาํลุน33754 นางสาวพัชราภา30
ทบัไทย33755 นางสาวพิมพรรษา31
ไชยนุ33756 นางสาวภัทรียา32
บุญศิริ33757 นางสาวมาริณี33
ขาวเสนา33758 นางสาวรสา34
พันธวงษ์33760 นางสาวละอองดาว35
พันธเ์สถยีร33761 นางสาววรพิชชา36
ชาวประมง33762 นางสาววรนิญา37
นามวงษ์33763 นางสาววรศิรา38
จารภุาคย์ชานนทน์33764 นางสาวสญัชญาภัทร์39
ชายศรี33765 นางสาวสพุรรษา40
เมอืงซอง33976 นางสาวกรกนก41
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สายสอน33766 นายณฐัพล 1
อนิทร์คาํน้อย33768 นายภวูนัย 2
โคตรสโุน33769 นายรัฐศาสตร์ 3
พาทอง33770 นายศุภอรรถ 4
บุญทวีไพศาล33064 นางสาวพิรดา 5
บัววันเพญ็33100 นางสาวธวีรา 6
ศรลีาวงศ์33118 นางสาวอานันตยา 7
อทุุมภา33221 นางสาวปรัชดา 8
ผลจันทร์33771 นางสาวกญัชพร 9
ศาลากาล33772 นางสาวกญัญาพัชร10
จาํปาสทิธิ33773 นางสาวกานตธ์ดิา11
ชัยสนัน33774 นางสาวกติตยิา12
ทองสอดแสง33775 นางสาวกุลธดิา13
บุรานนท์33777 นางสาวชลธดิา14
วุฒามนตรี33778 นางสาวชุตมิา15
ป้องกนั33779 นางสาวญาดาวดี16
แสงศรเีรือง33780 นางสาวธวัลรตัน์17
แสงดี33781 นางสาวธณีริสรา18
แสงย้อย33782 นางสาวนฤมล19
ซองวงศ์ษา33783 นางสาวนัฐริสา20
กุดนอก33784 นางสาวปนัดดา21
อสุ่าห์33785 นางสาวปานวาด22
คาํมะโนชาติ33787 นางสาวพรชิตา23
วิเศษโวหาร33788 นางสาวภัทรนันท์24
วงคว์าลย์33789 นางสาวมนัสนันท์25
บุตรสวุรรณ์33790 นางสาวริชราพร26
ยุทธคราม33791 นางสาวรุ่งอรณุ27
ทศันิตย์33792 นางสาววัศยา28
แขง็แรง33793 นางสาววิไลลักษณ์29
สมัฤทธิ33795 นางสาวอรจิรา30
ศรเีครอืดง33796 นางสาวอรปรียา31
สมบตัิกาํไร33797 นางสาวอรปรียา32
ฝงูใหญ่33798 นางสาวอุรสัยา33
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สงิห์สาธร33434 นายจักรินทร์ 1
อ่วมฉิม33799 นายณฐัวุฒิ 2
วันดี33800 นายปิยวัช 3
พรมวิเชียร33801 นายพีรพัฒน์ 4
แก้วหานาม33802 นายภานพ 5
บุญยัง33803 นายอาํนาจเจริญ 6
วิภาคะ33962 นายพิทกัษ์พล 7
แก้วสโีท33974 นายธรีภัทร 8
เพิมพูล33443 นางสาวกมลวรรณ 9
นาไชย33459 นางสาวพลอยชมพู10
ยิงนอก33804 นางสาวกติตญิาภรณ์11
เกอืกลู33805 นางสาวจารนุันท์12
รักษาแสง33806 นางสาวจิราภรณ์13
ป้องคาํสงิห์33807 นางสาวจุฑาทพิย์14
อ่อนสรุะทุม33808 นางสาวจุฑาทพิย์15
ปาทา33809 นางสาวชนัญชิดา16
หอมไสย33810 นางสาวชนาธนิาถ17
วงคอ์นุ33812 นางสาวณฐัธยา18
ฝุ่ นทอง33813 นางสาวณรีนุช19
พงศธรวรโชติ33814 นางสาวดวงฤดี20
วงศ์ปลาทอง33815 นางสาวปนัดดา21
จันดากูล33816 นางสาวปริมรยา22
ระหวยหา33817 นางสาวพัณณติา23
แสงเขยีว33818 นางสาวภัคธมิา24
พะตะวงค์33819 นางสาวเมษา25
วงศ์กระต่าย33820 นางสาวรัตนพร26
แสวงกจิ33821 นางสาววิภาพร27
หะรังศรี33822 นางสาววิภาพร28
อร่าม33823 นางสาวศิริภัสสร29
แก้วมะดนั33824 นางสาวศุภากร30
เผ่าสหีา33826 นางสาวสกุฤตา31
หงษ์ทอง33827 นางสาวสนุันตา32
สมิมาหลวง33828 นางสาวสพัุตรา33
บุญลี33829 นางสาวสภัุสสรา34
ฮาบละคร33830 นางสาวอรชร35
บอราเกร์ิด33908 นางสาวปภาวรินท์36
โตจะโป๊ะ34936 นางสาวธดิาเทพ37
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คนัธี33521 นายสริพัทธ์ 1
ไชยทะ33554 นายธนบดี 2
วอแพง33832 นายกติตนิันท์ 3
แก้วเจริญ33833 นายณฐัวุฒิ 4
พันเดช33834 นายทนิภัทร 5
บัวมาศ33835 นายปาราเมศ 6
นาทาม33836 นายปิยะบุตร 7
ลือชัย33837 นายราเชนทร์ 8
แสงสพุรรณ34938 นายธรีโชติ 9
มุ่งหมาย33461 นางสาวภานิดา10
ด้านซอม33536 นางสาวผลัฏฐา11
สนิอยู่33838 นางสาวกวินธดิา12
ภมูศิรแีก้ว33839 นางสาวชนัษฎา13
ศรสีถาน33840 นางสาวชัชฎาพร14
อดุมพร33841 นางสาวชุตมิณฑน์15
เกกาฤทธิ33842 นางสาวณฎัฐณชิา16
วันทาวงษ์33843 นางสาวทรงพร17
จันทะศรี33844 นางสาวธดิารัตน์18
สระแจ่ม33845 นางสาวธมีาพร19
ศรสีถาน33846 นางสาวปวีณา20
ไชยมูล33847 นางสาวปาริชาติ21
อ่อนตา33848 นางสาวปิยะฉัตร์22
บุตรแสง33849 นางสาวพิชชาภา23
พรรณวงษ์33850 นางสาวพิรญาณ์24
ฮมแสน33851 นางสาวพิรศิา25
มูลจันทร์33852 นางสาวรัตนมน26
สมบตัิกาํไร33853 นางสาววรศิรา27
ลอยฟ้า33854 นางสาววันวิสา28
วรรณพัฒน์33855 นางสาววิจิตรา29
ใบภักดี33856 นางสาววีญารัตน์30
สภีมูี33857 นางสาวศศิตา31
นาบุญ33858 นางสาวศิรประภา32
เครือเขอืนเพชร33859 นางสาวสนุิตา33
เนอืงจากจันทร์33860 นางสาวสพิุชญา34
พลพีูล33861 นางสาวสภัุทรา35
พรมสทิธิ33862 นางสาวสภุานัน36
ดดัผ่อง33863 นางสาวอภิชญา37
ป้องทอง33864 นางสาวอาชลีย์38
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วงบาํหลาบ33866 นางสาวกญัญาณฐั 1
ประธาน33867 นางสาวกติตมิา 2
ปะจิตตงัโข33868 นางสาวกุลนันทน์ 3
กล้าหาญ33869 นางสาวจันจิรา 4
หันประดษิฐ์33870 นางสาวจิณณพัต 5
แก้วก่า33872 นางสาวชนกวนัน 6
รู้บุญ33873 นางสาวชนัญญา 7
วงคแ์ก้ว33874 นางสาวชลธชิา 8
นนกระโทก33875 นางสาวชาลิสา 9
พลสนัต์33876 นางสาวณทัปารณีย์10
สาํนึก33877 นางสาวนภัสวรรณ11
บุญรักษา33878 นางสาวบุญพิทกัษ์12
ชุ่มเรืองศรี33879 นางสาวประภาศิริ13
ยอดจันทร์33880 นางสาวปรียาภรณ์14
คุณวงค์33881 นางสาวปาริฉัตร15
ศรทีอง33882 นางสาวพีรดา16
ลุนภา33883 นางสาวภัทรวดี17
ถาบุตร33884 นางสาวภริูชญา18
ชนะบุญ33886 นางสาววิลัยภรณ์19
หอมทุมมา33887 นางสาวศิริกญัญา20
สายคาํ33888 นางสาวสดิาพร21
คาํคุณคาํ33889 นางสาวสริิประภา22
เชือวังคาํ33890 นางสาวสริิมา23
ศรสีนุทร33891 นางสาวสนุิดา24
พันเสนา33892 นางสาวสวุรีย์25
เหมะธลุนิ33893 นางสาวอนันตญา26
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พรมวงษ์33894 นายณฐพร 1
โหรานิคม33895 นายณฐัพงษ์ 2
แสงอรณุ33896 นายธราธร 3
อปุทนัสี33898 นายอนันตส์ทิธิ 4
อนิทรพานิชย์33959 นายปรมินทร์ 5
ศรไีพศาล33865 นางสาวกญัจน์ณิชา 6
วัสสา33899 นางสาวกติตยิา 7
ดวงเงิน33900 นางสาวกุลนิษฐ์ 8
ศรสีม33901 นางสาวจารีรัตน์ 9
คาํควร33902 นางสาวจารวุรรณ10
ชนะสะแบง33903 นางสาวฐิตกิมล11
ขนัธต์รี33904 นางสาวณชิา12
อาจคง33905 นางสาวธติสิดุา13
สวุรรณศรี33906 นางสาวนันธชิา14
บุญเกอื33907 นางสาวเนตรนภา15
บัวขนั33909 นางสาวประภัสสร16
ปักกาเวสา33910 นางสาวปรารถนา17
ศรโีคตร33911 นางสาวพัสตราภรณ์18
มิสาธรรม33912 นางสาวพิมพ์ชนก19
ทวีโชติ33913 นางสาวภราดา20
เขยีวรี33915 นางสาวลลิดา21
บุตรเพง็33916 นางสาววิชญาดา22
ป้องคาํสงิห์33918 นางสาวศศิธา23
ลือชาพลู33919 นางสาวศศิพิมพ์24
ภู่ชัยภมูิ33920 นางสาวสธุานันท์25
ทาศรีภู33921 นางสาวสพุรรษา26
ทองออ่น33955 นางสาวบุราณี27
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บ่างศรีวงศ์33922 นายจุรจิตต์ 1
ฮุงหวล33923 นายทวีทรัพย์ 2
อนิธริาช33925 นายธญัญวัฒน์ 3
หอมเมอืง33926 นายธรีเมธ 4
ใบภักดี33927 นายธร์ีธวัช 5
พึมชัย33928 นายธร์ีธวัช 6
เครือพันธ์33930 นายพงศกร 7
รปูคม33931 นายพัทธพล 8
โพธพัินธุ์33932 นายพันธมติร 9
โคตรพัฒน์33933 นายภานุวัฒน์10
สามหมอ33934 นายวีระวัฒน์11
คุณารักษ์33935 นายสาริษฐ์12
วอลส์33831 นางสาวเอม็ม่า13
วิเศษ33914 นางสาวภัคจิรา14
คุณพาที33936 นางสาวกฤษณา15
ทองโคตร33937 นางสาวกณัตศิา16
ศรหีาคาํ33938 นางสาวกลัยรัตน์17
ภู่ระหงษ์33939 นางสาวชาลิสา18
ราชพลี33940 นางสาวปรีญาพร19
สายมายา33941 นางสาวพิมระพัตร์20
เลิฟรอ็ค33942 นางสาวโมร์เกรนิ โจดี21
สายสงิห์33944 นางสาววรญัญา22
แกน่ท้าว33945 นางสาวศิรินภา23
พรมลี33946 นางสาวสกลุรตัน์24
ชมระกา33947 นางสาวสาวิกา25
มาตรา33948 นางสาวสณุศิา26
ประเสริฐสงัข์33949 นางสาวอญัมณี27
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