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

เลขที ชอื-ชือสกลุเลขประจาํตวั

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  สกลนคร

นันทรีกรู32313 นายกฤตเมธ 1
สขุศีล32314 นายกษิเดช 2
ลิลาศ32315 นายชลวิชญ์ 3
มณีนพ32318 นายธติณิฏัฐ์ 4
โสภิพันธ์32319 นายธร์ีธวัช 5
ศรชีาติ32320 นายปีตภิทัร 6
ศรสีาํราญ32322 นายศุภกจิ 7
นามเดช32323 นายอติวิชญ์ 8
คาํจันทร์32324 นายอรรถพร 9
สว่างวงค์32325 นายอคัรเดช10
สรุเสยีง32326 นางสาวกนัยามาส11
มุลทา32327 นางสาวกลัยรัตน์12
วารกุะ32328 นางสาวจิรฐา13
วงศ์ศรียา32329 นางสาวจุฑามาศ14
ยุทธกิาล32330 นางสาวชคนัเนตร15
ปัญโญกจิ32331 นางสาวณฐัพัชร์16
แสงส่อง32332 นางสาวนภัสสรณ์17
คาํพิลา32333 นางสาวปิยนุช18
ภมร32334 นางสาวพิรยิากร19
รัตนมาศ32335 นางสาวภัทรฤทยั20
คาํภาศรี32336 นางสาวมนชยา21
ลูกจันทร์32337 นางสาววรรณพร22
โชตสินธ์32338 นางสาววันวิสา23
คาํพิสมัย32339 นางสาวศศิวิมล24
สมประสงค์32340 นางสาวศศิวิมล25
เมอืงขันธ์32341 นางสาวศุภากร26
วิชาเดช32342 นางสาวศิวาพร27
ณรงฤทธิ32343 นางสาวสริิกลัยา28
ชีวสทุธิ32344 นางสาวสทุธกิานต์29
ฤาชากูล32345 นางสาวอตพิร30
โคตรวิชา32346 นางสาวอภิชญา31
สโีสดา32347 นางสาวอจัฉริยา32
คูณศรี32348 นางสาวอารียา33
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บุตรสะอาด32349 นายกฤชกนก 1
ไชยวุฒิ32350 นายกฤษดา 2
ต้องเชือ32351 นายชยณฐั 3
สวุรรณศรี32352 นายนิตริฐั 4
ทวีพร32353 นายปิยวุฒิ 5
หัสดร32354 นายพนธกร 6
หูมดา32355 นายยุทธนา 7
ทนินา32356 นายโรจน์ศักดิ 8
พันธงั32357 นายสทิธชิัย 9
หวูกมิ32358 นายสริธร์ี10
โคตรพัฒน์32359 นายสกุฤษฎิ11
ศรพัีนธบุตร32360 นางสาวกฤตยา12
จงรู้ธรรม32361 นางสาวกานตธ์ดิา13
เกตพัุนธ์32362 นางสาวจณสิตา14
สายบวั32363 นางสาวจรินธร15
มากสมบูรณ์32364 นางสาวจิราภรณ์16
สรุินทะ32365 นางสาวจุฑาทพิย์17
หงษ์ทวี32367 นางสาวชุตกิาญจน์18
คาํสงิห์32368 นางสาวธนาพร19
สรุิยัน32369 นางสาวธญัชนก20
ถามะพันธ์32370 นางสาวนฑมล21
มงิมติร32371 นางสาวนริศรา22
สมฤทธิ32372 นางสาวปรีญาดา23
บัวผนั32373 นางสาวพรรณิภา24
ปูนกลาง32374 นางสาวพิมพ์ญาดา25
ชัยสทิธิ32376 นางสาวยุพารัตน์26
ศรเีสริม32377 นางสาววรภร27
พาลี32378 นางสาววรรณษา28
ดลชม32379 นางสาวศุภรัตน์29
ไพเรืองโสม32380 นางสาวสริภัทร30
วงคล์ะคร32382 นางสาวสริิอาภา31
คล้ายสรุิยวงศ์32383 นางสาวอรปรียา32
เคนทวาย33033 นางสาวณฐัชยา33
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มายอด32384 นายเตชินทร์ 1
แสงใส32385 นายธณรัฐ 2
อดุมลาภ32386 นายธนธรณ์ 3
ปกป้อง32387 นายธรีวัฒน์ 4
คาํแสนสขุ32388 นายธรีวิทย์ 5
มีพรม32389 นายนาวิน 6
พิมพานาม32390 นายพรพิพัฒน์ 7
ไชยดา32391 นายพลวัฒน์ 8
ปาละสทิธิ32392 นายราชัน 9
แสนสวาท32393 นายวิตตวิัต10
กาํลังดี32394 นายปัณณวิชญ์11
พรหมโสภา32395 นางสาวกลัยรัตน์12
อนิทร์ภวูงษ์32396 นางสาวจิราภรณ์13
คาํสขุ32397 นางสาวณฐัณิชา14
เคนดา32398 นางสาวณชิาภัทร15
กุลแก้ว32399 นางสาวธญัญรัศม์16
ศรกีงพาน32400 นางสาวนุชวรา17
จันทร์ละคร32401 นางสาวบุญธชิา18
วรรณกาล32403 นางสาวภัคจิรา19
พรานพาน32404 นางสาวภัสราพร20
นามศรีฐาน32405 นางสาวมาตกิา21
จันทร์กระจ่าง32406 นางสาวรติมา22
บุญชาญ32407 นางสาวรัญชนา23
โคตรบุตร32408 นางสาววิภารัตน์24
สระแก้ว32409 นางสาวศิรประภา25
ไกยะ32410 นางสาวสมฤดี26
สารธะวงศ์32411 นางสาวสริินทรา27
เปมะโยธนิ32412 นางสาวสปุระภาดา28
บานสดชืน32413 นางสาวสรุารักษ์29
เสรัมย์32414 นางสาวหทยัชนก30
วงษ์หอม32415 นางสาวอธชิา31
แสนสมีนต์32416 นางสาวอภิชญา32
โบวส์32417 นางสาวอรกญัญา33
ลีทอง32418 นางสาวเอมกิา34
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ฮวดมาลัย32419 นายชัชวาลย์ 1
แสนอบุล32420 นายธชัพล 2
คาํจันทร์32421 นายปวริศ 3
ศุภษร32422 นายพงษ์ทวี 4
ทพิเนตร32423 นายวรวิทย์ 5
ศรเีครอืดง32424 นายวิภพ 6
ดวงสทีอง32425 นายศาตนันทน์ 7
แกน่ท้าว32426 นายศิวายุ 8
รุ่งเรืองเสรีชัย32427 นายเศรษฐสรร 9
อมิพัฒน์32428 นายอาทติย์10
สรุินทรเ์ลิศ32429 นายอทุยัภัทร์11
พละศักดิ32430 นางสาวกติยิากร12
แงวชัยภมูิ32431 นางสาวกุลนิษฐ์13
ปินใจ32432 นางสาวขวัญจิรา14
เขจรจิตร32433 นางสาวจอมนาง15
ราชาหงษ์32434 นางสาวจีระนันท์16
ฤาชากุล32435 นางสาวญาดา17
พรมอศิร32436 นางสาวณฐัธติา18
จันทร์ไทย32437 นางสาวณฐัวดี19
แกน่ท้าว32438 นางสาวดุสติา20
ยิมกระจ่าง32440 นางสาวนัฐติยา21
จันทร์เพง็32441 นางสาวปาริชาติ22
วุฒิสาร32443 นางสาวพรรวษา23
คาํแพง32444 นางสาวพิชรัตน์24
บัวพิมล32445 นางสาวเพญ็สริิ25
ทุมประพันธ์32446 นางสาวภาณมุาศ26
ขานวงศ์32447 นางสาวมานิตา27
แก้วมศีรี32448 นางสาววนัสสดุา28
พลมหีมู่32449 นางสาววรรณวิษา29
แสงลี32450 นางสาวศริญญา30
วังมหา32451 นางสาวศิรินทรา31
เริกชัย32452 นางสาวเสาวลักษณ์32
รักพงษ์ไทย32453 นางสาวอญัชิษฐา33
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คูณหาร32454 นายกนกพล 1
ไชยชมภู32455 นายกฤษกร 2
เพลาวัน32456 นายกติตพัิศ 3
เขยีวดวงดี32457 นายไกรวิชญ์ 4
วิชัย32458 นายขวัญแก้ว 5
ศรสีมรักษ์32459 นายจิรโชติ 6
ศรสีขุ32460 นายธนกร 7
เมาโหมด32461 นายปฏภิาณ 8
ศรมีา32462 นายพีรพัฒน์ 9
แสนเวียง32464 นายภชิูต10
โชตเิกยีรติ32465 นายศุภวิชญ์11
พันธโ์สภา32466 นางสาวกนกวรรณ12
โพยนอก32467 นางสาวกรรณกิาร์13
บริสาร32468 นางสาวกลัญาณี14
คาํคูณคาํ32469 นางสาวจารีรัตน์15
นาคบุตร32470 นางสาวจิตราภรณ์16
ช่องวารินทร์32471 นางสาวจีรนันท์17
คงแถลง32472 นางสาวชลิดา18
เชือกนุะ32473 นางสาวชาลิสา19
คุณวงค์32474 นางสาวฐานิกา20
แกน่นาคาํ32475 นางสาวณฏัฐา21
แสงบุราณ32476 นางสาวณฐักานต์22
เปรยีมดี32477 นางสาวธนภรณ์23
หมนืวัน32478 นางสาวธดิารัตน์24
นันทะจันทร์32480 นางสาวปุณยวีร์25
ปินใจ32481 นางสาวพัชรพร26
วงศ์กาฬสนิธุ์32482 นางสาวพิมลรัตน์27
สาครเจริญ32483 นางสาวรังศินี28
โลหะเลิศ32484 นางสาววราภรณ์29
ชาตะรักษ์32485 นางสาวศุภจิรา30
คุณวุฒิ32486 นางสาวสกลสภุา31
สยาม32487 นางสาวสฐิุตา32
ประชานันท์32488 นางสาวอรยมล33
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ปานเพชร32489 นายกฤตนัย 1
ตรีศาสตร์32490 นายคณิศร 2
อุ่นจิตร32491 นายครรชิต 3
ไพคาํนาม32492 นายจิรวัฒน์ 4
อรรถสาร32493 นายฐิติ 5
สรรพอาสา32494 นายธนภัทร 6
สนทะนาวงค์32495 นายธนันชัย 7
ทุมรักษ์32496 นายปิตภิทัร 8
ไชยรา32497 นายภัคพงศ์ 9
บุญมาก32498 นายภัควัฒน์10
เดชโม32499 นายสทิธเิดช11
โพธสิาร32500 นายอนุภาพ12
คาํหวาน31877 นางสาวนาลดา13
แสนศึก32501 นางสาวกญัญารัตน์14
ปาทะวงค์32502 นางสาวจีรพรรณ15
วิสทุธสิาย32503 นางสาวจุฑามาศ16
ลาเทงิ32504 นางสาวชลิตา17
สงัข์ขาว32505 นางสาวธนิดา18
ช่างสอน32506 นางสาวธญัยพร19
ฮวดพรม32507 นางสาวนันทติา20
มูลครบุรี32508 นางสาวปนัดดา21
สแีดง32510 นางสาวภักดี22
แพงภงูา32511 นางสาวเภตรา23
พลรกัษา32512 นางสาวมลัลิสา24
ศรสีร้อย32513 นางสาววนิดา25
อุ่นอนิทร์32514 นางสาววนิดา26
สรุารักษ์32515 นางสาวศวิตา27
แสงลี32517 นางสาวศิริรัตน์28
ทวิาพัฒน์32519 นางสาวสดุารัตน์29
สทิธศิรี32520 นางสาวสธุนิี30
แก้วกจิ32521 นางสาวอนัญญา31
พระสลัก32522 นางสาวอาภัสรา32
จันทรจร32523 นางสาวฮานา33
มหาผล33039 นางสาวสดุารัตน์34
บรรเทา33963 นางสาวศุภธดิา35
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ดอนงัน32524 นายกติตธิร 1
ธวิโต32525 นายกติตพิงษ์ 2
ปาลา32526 นายเขมนันท์ 3
นามบุรี32527 นายจักรภัทร 4
ตระการ32528 นายชัชพงศ์ 5
ไพบูลย์32530 นายนราวิชญ์ 6
ปาระพิมพ์32531 นายปรัชญา 7
นิรัตน์ชัย32533 นายปวิธ 8
แก้วกงั32534 นายศุภกฤต 9
ป้องคาํสงิห์32536 นายสรุเดช10
ตวงวิทย์33037 นายชยาศิส11
ปานเชียวชาญ32538 นางสาวเกยีรตยิาภรณ์12
คาํสะใบ32539 นางสาวจรัสพร13
เจริญไชย32540 นางสาวจรินทร์ทพิย์14
ใจซอื32541 นางสาวจิรสัยา15
ภาวงศ์32542 นางสาวชนากานต์16
จันทะศรี32544 นางสาวณฐัณิชา17
เกดิเพช็ร32545 นางสาวณฐัณิชา18
แก้วเชียงหวาง32546 นางสาวทพิย์ปภา19
จองระหงษ์32547 นางสาวธติกิาญจน์20
ดอกรัง32548 นางสาวธนิิดา21
ธรุารัตน์32549 นางสาวนุชนภา22
หวูกมิ32550 นางสาวปาณิสษา23
ภดูวงดาษ32551 นางสาวไปรยา24
โสวัน32552 นางสาวพัชรี25
มาละอนิทร์32553 นางสาวภัทรลดา26
เอกอุ่น32554 นางสาวภัทรียา27
ผดุงสี32556 นางสาววรศิรา28
ธานีกุล32557 นางสาววาสนา29
สารพัฒน์32558 นางสาวศศิกานต์30
หอมพันนา32559 นางสาวศันศนีย์31
มะลัยจันทร์32560 นางสาวสริุวัลย์32
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วงศ์เวียน32561 นายเกรียงศักดิ 1
ทุธนินต์32562 นายขจรยศ 2
งอยผาลา32563 นายณภัทร 3
อาจเอยีม32564 นายณฐัภัทร 4
บุญสวัสดิ32565 นายทกัษ์ดนัย 5
นามโคตร32566 นายธนวิทย์ 6
ศรปีระชัย32567 นายภานุกร 7
อ่วนอ่อน32568 นายรุ่งเกยีรติ 8
ปักกาเวสา32569 นายวสพุล 9
ไชยศร32570 นายวิษณุ10
เพิมอาราม33961 นายกรณ์ดนัย11
วรโยธา32572 นางสาวกญัญาพัชร12
สารเลา32573 นางสาวกลัยกร13
ขมุเงิน32574 นางสาวกาญจนา14
วงศ์อนิทร์อยู่32575 นางสาวญาณษิา15
มลศิลป์32576 นางสาวธญิากรณ์16
คาํสงค์32577 นางสาวธดิารัตน์17
ศรบีุรินทร์32578 นางสาวนฤมล18
ไชยแสง32579 นางสาวนันทนิี19
วงศ์คาํจันทร์32580 นางสาวนิดานุช20
จันทจร32581 นางสาวปาริชาต21
ดวงมาล32582 นางสาวพัชรินทร์22
แพงศรี32583 นางสาวพันธท์พิย์23
ยอดต้น32584 นางสาวมณรัีตน์24
แก้วอุ่นเรือน32585 นางสาววราภรณ์25
แก้วคาํสอน32586 นางสาววิชชุดา26
ฤกษเ์รืองฤทธิ32587 นางสาวศรตุา27
สรุารักษ์32588 นางสาวศลิษา28
ต้นคาํ32589 นางสาวสายจัย29
แก้วนาง32590 นางสาวสชุานันท์30
จุลบาท32591 นางสาวสณุพีร31
ระหันสมิ32592 นางสาวสวุภา32
ชิณสทิธิ32594 นางสาวอาริสา33
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ชูแก้ว32595 นายกษิตนิาถ 1
บุดดี32596 นายเกยีรตศิักดิ 2
วิชนา32597 นายชนาธปิ 3
โคตรสโุน32598 นายณฐัพล 4
แก้วอคัฮาด32599 นายทศัพล 5
ชามะลิ32600 นายธรีนันท์ 6
ภทูุมมี32602 นายปฏพัิทธ์ 7
ขนัละ32603 นายพลธพร 8
แพงแยง32604 นายพิพรรธ 9
ทบัพิลา32605 นายพุทธกิร10
เอนใหลลดิ32606 นายมานะชัย11
คนัธี32607 นายสริพงศ์12
อุ่นแก้ว32608 นายสรุเดช13
ตามประสี32609 นางสาวจิรชัญา14
อนิเตมิ32610 นางสาวชไมภรณ์15
ยาํยวน32611 นางสาวชลิตา16
สารโภคา32612 นางสาวตตยิา17
ชินบุตร32613 นางสาวนันทภรณ์18
คชเกรง็32614 นางสาวนันทยิา19
ศรโีสดา32616 นางสาวนิภาพร20
บัวสาย32617 นางสาวภัคจิรา21
สทิธสิาร32618 นางสาวมณัฑนา22
ประชานันท์32619 นางสาวเมธญิา23
แก้วอาสา32620 นางสาวลดาวรรณ24
ชุมพล32621 นางสาววรนุช25
บุราณลือ32622 นางสาววราลักษณ์26
บุญมา32623 นางสาววิภาวินี27
หูมดา32624 นางสาววิลาวัณย์28
วงคม่์วง32625 นางสาวศศิธร29
เป้าจันทกึ32626 นางสาวศิรประภา30
เอ้มะราช32627 นางสาวสชุาดา31
โพธคิาํ32628 นางสาวสภุาวดี32
ช่างสอน32629 นางสาวอลิตา33
ใจเปรียว32630 นางสาวอาทติตยิา34
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บุญอาํนวย32631 นายกนก 1
ถนิจันดา32632 นายกฤตนู 2
เเกน่ท้าว32633 นายเจตนิพัทธ์ 3
เหลืองรัตนาภรณ์32634 นายเจษฎา 4
ศรสีถาน32635 นายฐปนนท์ 5
แสนณรงค์32636 นายทนิภัทร 6
แก้วก่า32637 นายปิตพิงษ์ 7
ศิรกิลุ32638 นายพัชรกร 8
แผ่นบุตร32639 นายพัชรพล 9
ขาระคนัชัย32640 นายภีรพล10
จารนุัย32641 นายวรวุฒิ11
ธโินชัย32642 นายสปุรีชา12
ภมูวิรรณ32643 นายอนันทวัฒน์13
ยาเขียว32644 นางสาวกนกรตัน์14
ฮัสสนั32645 นางสาวกรรณกิาร์15
ศรพีอ32646 นางสาวกาญสดุา16
หนองห้าง32647 นางสาวขวัญมนัส17
พรหมมาสขุ32648 นางสาวจนิสตา18
เป้าจันทกึ32649 นางสาวจุไรรัตน์19
อปุชา32650 นางสาวญาณศิา20
มุขเสอื32651 นางสาวณชัชา21
แก้วฝ่าย32652 นางสาวธรี์วรา22
มหาราช32653 นางสาวนิภาดา23
แสงสว่าง32655 นางสาวปิยะนันท์24
สงิห์เสนา32657 นางสาวภตูะวัน25
ทพินงค์32659 นางสาวศศิธร26
สรุะสาย32660 นางสาวสดุารัตน์27
มาหอม32661 นางสาวสพุรรษา28
ไพโสภา32662 นางสาวอรจิรา29
สารกุล32663 นางสาวอรทยั30
ไทยเจริญ32664 นางสาวเอมอมร31
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อยู่เยน็32665 นายจักรภัทร 1
พิมพาเลีย32666 นายจิรโชติ 2
โสภาพ32667 นายฉัตรบดนิทร์ 3
หันจางสทิธิ32668 นายณภัทร 4
บุญคง32669 นายธนากร 5
นามตาแสง32670 นายปองพล 6
ชุมแวงวาปี32671 นายปาฏหิาริย์ 7
จรกรรณ์32672 นายภัคพล 8
สตัถาผล32673 นายภวูนาถ 9
อาจทะตัน32674 นายวัชรพล10
ศรคีาํวงษ์32675 นายวัลลภ11
ชุมภแูสง32676 นายเสกสรรค์12
รังวารี32677 นายอานนท์13
กุลวงศ์32678 นางสาวกชนันท์14
ตปัุนนา32679 นางสาวกนกรตัน์15
วงคค์าํภู32680 นางสาวกมลรส16
สมพงษ์พัฒน์32681 นางสาวกญัญาภัทร17
พลอาจ32682 นางสาวกานตม์ณี18
ไชยวงศ์32683 นางสาวเกษรนิทร์19
บุตตะวัง32684 นางสาวจันทนา20
สอนสขุ32685 นางสาวณฏัฐณชิา21
สพัโส32686 นางสาวณฐัณิชา22
ป้องปิน32687 นางสาวทพิตยิา23
โภคทรัพย์32688 นางสาวนริศรา24
พรหมงอย32689 นางสาวนัฐกาญจน์25
สวัสดวิงศ์ไชย32690 นางสาวนิติศิริ26
แสนภมูี32691 นางสาวนิภาภรณ์27
เวียงแก32692 นางสาวพีรดา28
สรุาชวงค์32693 นางสาวพีรยา29
แสงศิลา32694 นางสาววนุชริน30
ชัยธรรม32695 นางสาวศรัญญา31
ลีนาราช32696 นางสาวสชัุญญา32
แสงชาติ32697 นางสาวอภิญญา33
หล้าชนบท32698 นางสาวองัศุมา34
สนีวล32699 นางสาวอุษาวดี35
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วรรณพัฒน์32700 นายกฤษณะ 1
คมสนั32701 นายกติตชัิย 2
ผาชาตา32702 นายฐิตวิัฒน์ 3
แสงส่อง32703 นายไตรภพ 4
คาํพล32704 นายธนภัทร 5
มุ่งมาตร32705 นายนิตพิงศ์ 6
ป้อมภกรรณส์วัสดิ32706 นายพงศ์พัทธ์ 7
นันอดุร32707 นายพิทกัษ์เจดยี์ 8
มายูร32708 นายพุฒิพงศ์ 9
จันชมภู32709 นายมุ่งมนั10
ทองเรือง32710 นายรพีพัฒน์11
กาญจนกนัโห32711 นายศิวนนท์12
การีกลนิ32712 นายอนุพงศ์13
แก้วเทพ32713 นางสาวกนกวรรณ14
แขง็เเรง32714 นางสาวกลัญา15
ภมูนิอก32715 นางสาวกุลพัชร16
น้อยสวุรรณา32717 นางสาวณชัชานันท์17
เศรษฐดา32718 นางสาวณฐัวิภา18
ลาํเนานาน32720 นางสาวธญิาดา19
วงษ์มณี32722 นางสาวปราณี20
แสนนางชน32723 นางสาวปวันรตัน์21
คาํสะองิ32724 นางสาวปัณฑติา22
เพลิดพราว32725 นางสาวปิยะดา23
วงศ์ราํพันธ์32726 นางสาวพันธฑ์ริกา24
ธโิสภา32727 นางสาวภัทราภรณ์25
วงศาวัตร32729 นางสาวมทันา26
นามเกยีรติ32730 นางสาววชิรญา27
บุญบุดตะ32731 นางสาวศศิประภา28
ผาบงั32732 นางสาวสพัุตราภรณ์29
ขาวขนัธ์32733 นางสาวสภุลักษณ์30
คูณดี32734 นางสาวอทติยา31
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โคตรสา32735 นายกติตพิงษ์ 1
สงิห์สนิ32738 นายธญัชนก 2
คาระวงค์32739 นายบรรยงค์ 3
อมักลุ32740 นายปาฬมินร์ 4
วงคลุ์น32742 นายภัทรดนัย 5
คาํชู32743 นายรัชชานนท์ 6
ชานันโท32745 นายศุภชัย 7
หันจางสทิธิ32746 นายอภิสทิธิ 8
สายสขุ32748 นางสาวกญัญาสริิ 9
ใจแก้ว32749 นางสาวจีรนันท์10
ศรสีนุนท์32750 นางสาวชาญานุช11
กลัยา32751 นางสาวเชษฐ์ธดิา12
มะณกีนั32752 นางสาวญาราภรณ์13
อ่อนสรุะทุม32753 นางสาวณฤดี14
ราชูโส32754 นางสาวณฐัฐริยา15
จาํเริญเศษ32755 นางสาวณฐัณิชา16
ฮาดดา32757 นางสาวนภสร17
รองทอง32758 นางสาวนิศารัตน์18
ประชานันท์32759 นางสาวพรนภัส19
ฤกษง์าม32760 นางสาวพิชญา20
จาํปาศักดิ32761 นางสาวรัติกรณ์21
สายสมิ32762 นางสาวศรีกรณ์22
อคัราช32763 นางสาวสชัุญญา23
สทุธธิรรม32764 นางสาวสธุติา24
เมอืงพิล32766 นางสาวสรัุลดา25
บุญยืน32767 นางสาวอรสิรา26
แสงตสีุ32768 นางสาวอญัมณี27
วงคค์าํ32769 นางสาวไอรดา28
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รอดขนัเมอืง32770 นายเจริญทรัพย์ 1
สมัฤทธิ32771 นายธนวัฒน์ 2
ถาทุมมา32772 นายพีรภาส 3
การสอน32773 นายวิศวะ 4
สพัโส32774 นายสนัธญา 5
ผมน้อย32516 นางสาวศศิวิมล 6
นารีจันทร์32775 นางสาวกฤตยา 7
สวุรรณกจิ32776 นางสาวกุลนิษฐ์ 8
ทองมูล32777 นางสาวจีรดา 9
เเก้วไกรษร32778 นางสาวเจนจิรา10
ทะลา32779 นางสาวชนากานต์11
วังภมูใิหญ่32780 นางสาวชลธชิา12
ไพรีรนต์32783 นางสาวธดิารัตน์13
มนัคูณ32784 นางสาวนิชานันท์14
ธรรมศิริ32785 นางสาวปรัชญากร15
ปะวัดสา32786 นางสาวปัณญ์ทติา16
พันธท์บัทมิ32787 นางสาวพรทพิย์17
ทองเลิศ32788 นางสาวมมันา18
โคตรปัญญา32789 นางสาวสวุธดิา19
แสงอาทติย์32956 นางสาวอรณชิา20
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  สกลนคร

จดจาํ32790 นายโกศล 1
ประทุมพงษ์32791 นายจิรภัทร 2
ผวิบุญเรอืง32792 นายชุมพล 3
ธรรมธชักุล32793 นายณฐัภมูิ 4
ยาปัญยะ32794 นายนวมินทร์ 5
สรุารักษ์32795 นายปิยภัทร 6
ผาขาวบวช32796 นายภคพล 7
สภุาพักตร์32797 นายศิวกร 8
จันดสีี32798 นางสาวกรรณกิาร์ 9
ราชกรม32799 นางสาวขวัญจิรา10
ภักดีราช32800 นางสาวจีรนัย11
กติการ32801 นางสาวชมพูนุท12
ทดีงเยน็32802 นางสาวชลลดา13
อคัราช32803 นางสาวณฏัฐพร14
จันทจร32804 นางสาวณฐัธรีา15
สภุาชาติ32805 นางสาวณฐัริกา16
โคกสี32806 นางสาวณชิาภัทร17
แก้วสมศรี32807 นางสาวธนาวดี18
รัตนวงศ์32808 นางสาวนิธนิาฎ19
เกษเกษร32809 นางสาวเบญญาภา20
สงูสมุาลย์32810 นางสาวปริญศิริ21
หมนืแก้ว32811 นางสาวปริยากร22
โอทาตะวงศ์32812 นางสาวปาลิตา23
แสนสวาท32813 นางสาวปิยมาลย์24
ศรลีาพัฒน์32814 นางสาวพลอยชมพู25
คดิโสดา32815 นางสาวภัทรพรรณ26
แวดระเว32816 นางสาววงศ์ชนก27
บุบผาสวย32818 นางสาวศิรินภา28
ภมููลนา32819 นางสาวศิริยาภรณ์29

Secondary'56 : โปรแกรมสารสนเทศโรงเรยีนระดับมัธยมศกึษา
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  สกลนคร

อาสามูล32820 นายก้องสยาม 1
สทุธอิาจ32821 นายกติตวิุฒิ 2
สกุทน32822 นายฉัตรกรนิทร์ 3
บุญกรรม32823 นายโชคอภิสทิธิ 4
นันทราช32824 นายณฐักร 5
หงษ์คาํมี32825 นายธนธสั 6
แสงสว่าง32826 นายธรีธาดา 7
แก้วมาลา32827 นายนฤเบศ 8
โคตรวิชัย32828 นายนวพล 9
แกน่นาคาํ32829 นายปฏพัิฒน์10
พรหมสขุนัธ์32830 นายภควัต11
สมโชค32831 นายภมูริพี12
บุญรักษา32832 นายวรากรณ์13
พุดชา32833 นายสริิวัฒน์14
จันดาดาล32834 นายอรรถพร15
เคนพะนาน32835 นางสาวกญัญาภรณ์16
อดุทุม32836 นางสาวขวัญฤทยั17
สวุรรณรงค์32837 นางสาวจีรสิดุา18
ปานทอง32838 นางสาวฉัตรฑริตา19
น้อยเสม32839 นางสาวญานิสา20
ดอกคาํ32840 นางสาวฐิตาพร21
เหล่าจันทร์อนั32841 นางสาวณฐันันท์22
สมิวงค์32842 นางสาวณฐัวดี23
ประเสริฐการ32843 นางสาวนลินรัตน์24
โทขนั32845 นางสาวนันฑชิา25
คาํซองเมอืง32846 นางสาวปนัดดา26
ศรชีาหลวง32847 นางสาวปัณฑติา27
รสธรรม32848 นางสาวปานชนก28
คดเกยีว32849 นางสาวพรปวีณ์29
ไพรีรณ32850 นางสาวภิรัญญา30
เตมิสทุา32851 นางสาวสกุญัญา31
รินจันทร์32852 นางสาวสธุดิา32
ชาประดษิฐ์32853 นางสาวสภัุสสรา33
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อนุญาหงษ์32854 นายกฤษนัย 1
ทองภาคิน32855 นายกูนปฐมพงศ 2
ท่ากดุเรือ32857 นายฐิตศัิกดิ 3
โคกยะสพุรม32858 นายณฐัวุฒิ 4
สมแสน32859 นายนรากรณ์ 5
อตุรี32860 นายรามลิ 6
บุญเลิศ32861 นายเสฎฐวุฒิ 7
สระแก้ว32862 นายอธพิรรดิ 8
ทบัสมบตัิ32863 นางสาวกมลพรรณ 9
ยะสาร32864 นางสาวกรรณกิา10
สมบตัิดี32865 นางสาวกลัยารัตน์11
โสภาบุญ32866 นางสาวขวัญจิรา12
เงินพรัก32867 นางสาวขวัญพิชชา13
ศิขนิารัมย์32869 นางสาวณฏัฐธดิา14
ธรรมสมบตัิ32870 นางสาวณฐิัดา15
ภักดีศรีทอน32871 นางสาวดวงกมล16
ประการแก้ว32872 นางสาวธาราทพิย์17
มีชัย32873 นางสาวนงลักษณ์18
แสงกล้า32874 นางสาวนภัสรา19
พลเสน32875 นางสาวนิรมล20
โคตรจันทร์32876 นางสาวปณิดา21
แสงโยธา32877 นางสาวปลิดา22
โยตะสี32878 นางสาวเพชรมณี23
จันทาอ่อน32879 นางสาววัชรีพร24
คาํสะอาด32880 นางสาววินิชา25
เปรียมปิด32881 นางสาววิภารัตน์26
อุ่นจิตร32882 นางสาวศุภรัตน์27
เกดิสขุ32884 นางสาวสภุาวดี28
วงศ์อดุม32886 นางสาวอตกิานต์29
ยันตะพันธ์33952 นางสาวธญัวรัตน์30
พลเศษ33953 นางสาวชูพรรณ31
ภักดจิรงุ33954 นางสาวกาญจนา32
เหมะธลุนิ33958 นางสาวปัณฑติา33
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จันทร์ทะมา32887 นายกติศิกัดิ 1
หะไว32888 นายชฎายุ 2
คาํควร32889 นายณฐัวุฒิ 3
โพธจิักต์32890 นายภริูต 4
พรหมอตุม์32891 นายพชรพงศ์ 5
นาคทอง32892 นายพิชิตพงษ์ 6
ไพโสภา32893 นายภาณุวัฒน์ 7
อนัสขุ32894 นายวชิราวุธ 8
พรพรหม32895 นายวรวัช 9
ปัญจรักษ์32896 นายวัศวรรดิ10
สลีะวัน32897 นายอรรถพร11
นารีโภชน์32899 นางสาวกญัญาณฐั12
วรบุตร32900 นางสาวขวัญเนตร13
คาํภาวัน32901 นางสาวจันทมิา14
ทองทา32903 นางสาวจิราวัลย์15
อนิทร์หา32904 นางสาวชนาภรณ์16
แอบไธสง32905 นางสาวณฐัวดี17
สวัสดพิันธ์32906 นางสาวทกัษิณาพร18
โคตรปัญญา32907 นางสาวธญิาดา19
อนาวรรณ์32908 นางสาวนารีรัตน์20
วรรณทศั32909 นางสาวปณิดา21
พิมพาชัย32910 นางสาวปริชาต22
เขม็งามดี32911 นางสาวปิณธริา23
พูลแก้ว32912 นางสาวพัชรินทร์24
บุรมสทิธิ32913 นางสาวพิยดา25
ชัยศร32914 นางสาวมนัสนันท์26
ทองเหลือง32915 นางสาวยุวดี27
บัวใหญ่รักษา32916 นางสาวศศิประภา28
หาธรรม32917 นางสาวศิรธริาวรรณ29
มาสงู32918 นางสาวสริิยาภร30
หารประชุม32919 นางสาวสทุตัตา31
อนิทวรรณ32920 นางสาวอรณญัช์32
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บุตตะวัง32921 นายธนากร 1
สมุาลัย32922 นายธฤต 2
โพธลิะเดา32923 นายพลพล 3
โปร่งเมอืงไพร32924 นายภานุวัฒน์ 4
ดมีี32925 นายภริูนทร์ 5
นามนู32926 นายสรุวัช 6
ใจกว้าง32927 นางสาวกนกพรรณ 7
ชามนตรี32928 นางสาวกมลฉัตร 8
ฝนัถา32929 นางสาวกญัญาณฐั 9
ทพิหา32930 นางสาวกติตมิา10
น้อยพิทกัษ์32931 นางสาวกุญชญาดา11
ดาบพิมพ์ศรี32932 นางสาวจิดาภา12
สวุรรณคาํ32935 นางสาวชุตมิา13
วงศ์สองชัน32936 นางสาวณฐัวดี14
กถาวีวร32937 นางสาวธญัชนก15
ไชยต้นเชือ32938 นางสาวธดิาภรณ์16
สอนโพธิ32939 นางสาวปรัชนันท์17
แกน่ท้าว32940 นางสาวปวริศา18
แสงสว่าง32941 นางสาวปวริศา19
ครเกษม32942 นางสาวปวิชญา20
ทุมประดิษฐ์32943 นางสาวพรชิตา21
ผงึล้วน32944 นางสาวพรรณชิตา22
วัยเหนิดลอื32945 นางสาวพิมพ์ชนก23
แก้วมุงคุณ32946 นางสาวพิมลพักตร์24
ปัญญาประชุม32947 นางสาวภัทรสดุา25
ฐิตวรรณโณเนตร์32948 นางสาวมนัญชยา26
เวยสาร32949 นางสาวลักขณา27
คลิบีย์32950 นางสาวลัญ ุตา28
รัตนะ32951 นางสาวสรัญรส29
สาริบุตร32952 นางสาวสชุานันท์30
เจริญเตีย32954 นางสาวอภิญญา31
จาํเริญลาภ32955 นางสาวอรณชิา32
ตรงดี32957 นางสาวอรปรียา33
ฤทธวิงค์32958 นางสาวอคัรยา34
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วลีพิทกัษ์เดช32959 นายณภัทร 1
สงิห์หล้า32960 นายธรีนันท์ 2
แสงกล้า32961 นายนครามนิทร์ 3
องักลมเกลียว32962 นายพสษิฐ์ 4
ทศัมี32963 นายภชิูสะ 5
อดุทุม32964 นายศตวรรษ 6
เดชเสน32965 นายอภิรักษ์ 7
ทุมวงค์33978 นายรัชชานนท์ 8
กจิชนะการ32747 นางสาวกญัญารัตน์ 9
แสนเมอืง32966 นางสาวจริญญา10
กาญบุตร32967 นางสาวจารนุันท์11
ลแีตง32968 นางสาวจินฑจุ์ฑา12
พึงตน32969 นางสาวจีรนันท์13
จีนสมบูรณ์32970 นางสาวจุฑาสนิี14
ปัญจรัก32971 นางสาวฉัตรชนก15
ต่อนสรุา32972 นางสาวชนินาถ16
บัวภาคาํ32973 นางสาวชาลิสา17
เสาไธสงค์32974 นางสาวฐิตกิานต์18
ขนัตี32975 นางสาวณฐัริกา19
นามแสน32976 นางสาวทพิวรรณ20
วิปัดทุม32977 นางสาวทพิวรรณ21
พิมพ์เมอืงคุณ32980 นางสาวนันทการ22
อนิทะสร้อย32981 นางสาวนิชาดา23
สาริบุตร32983 นางสาวปาริชาติ24
สายทพิย์32984 นางสาวพรรณวรนิทร์25
พลสวุรรณ์32985 นางสาวพลอยชมพู26
โคตรปัญญา32986 นางสาวพัชริดา27
เจริญนา32987 นางสาวภัทราภรณ์28
มะหุวัน32988 นางสาววรรณภา29
อนัยะบาล32989 นางสาววันวิสา30
อตุตะมี32990 นางสาวศศิพิมพ์31
บังพะจาร32991 นางสาวสริินทรา32
ภเูยียมจิตร32992 นางสาวอชิรญา33
ดอกบัว32993 นางสาวอาทติยา34
จงเจริญ32994 นางสาวอานันตยา35
สารมนิต32995 นางสาวอสิรา36
ฝุ่ นเงิน33038 นางสาวจุฑามาศ37
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  สกลนคร

เหลาพรม32997 นายสริวิชญ์ 1
ธานีกุล33030 นายก้องกพ 2
โสภารัตน์32998 นางสาวกนกพร 3
สรุะพัน32999 นางสาวกนกอร 4
อดุรทกัษ์33000 นางสาวจุฬารักษ์ 5
เรืองเทศ33002 นางสาวชนาพร 6
กลาํมอญ33003 นางสาวชนาภา 7
วินิจสมุานนท์33005 นางสาวฐิตพิร 8
น้อยนาเพียง33006 นางสาวณฐวรรณ 9
เวฬวุนาธรณ์33007 นางสาวณฎัฐนิช10
ฤทธธิรรม33008 นางสาวณฐักานต์11
พิมพะวะ33009 นางสาวณฐิัดา12
เเก้วมะ33011 นางสาวทฆิมัพร13
ฟองออ่น33012 นางสาวธาริตา14
อ้วนอนิทร์33013 นางสาวปวันรตัน์15
จันทะลุน33014 นางสาวปานฉัตรชนก16
ใจช่วง33016 นางสาวภาวิตา17
บุญคาํ33017 นางสาววิยะดา18
จันทาวงษ์33018 นางสาวศศิธร19
พันธว์ัตร33019 นางสาวศุภาดา20
บัวพา33020 นางสาวสดุารัตน์21
บุญสอด33021 นางสาวสทุธดิา22
ธโิสภา33022 นางสาวสธุดิา23
ศรงีาม33023 นางสาวสนุิตา24
ธรรมอนิทร์33024 นางสาวหนงึฤทยั25
ทะลา33025 นางสาวอดลิกัษณ์26
ชนะมาร33026 นางสาวอธษิฐาน27
นามประมา33027 นางสาวอรนลิน28
ทองสาย33028 นางสาวอรสิรา29
เพียคาํ33029 นางสาวไอลดัดา30
สจักุล33032 นางสาวกุลนาถ31
ศุภสริิเชาวนนท์33036 นางสาวธนัย์รินดา32
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