
เลขที่ ชื่อ-สกุล

1 เด็กชายณัฐวุฒ ิ วังคะฮาต

2 เด็กชายธีรภัทร  มหาวงค

3 เด็กชายภัทรดนัย  คมึยะราช

4 เด็กชายภูตะวัน  แสงวงค

5 เด็กชายภูตะวัน  แสงออน

6 เด็กชายวชริะ  งอยภูธร

7 เด็กชายวิเชยีร  กานสันเทียะ

8 เด็กชายอภิรักษ  เจะวงศ

9 เด็กชายอภิสิทธิ์  พันวุฒิ

10 เด็กชายอานัด  เพ็ชรฤทธิ์

11 เด็กหญิงฉัตรชนก  ชมชื่น

12 เด็กหญิงชนาภา  รองเมือง

13 เด็กหญิงชนิดา  พลราชม

14 เด็กหญิงณัฐริกา  ศริชิมภู

15 เด็กหญิงธนพร  ปลัดศรีชวย

16 เด็กหญิงนัฎทนันท  เสือแสงทอง

17 เด็กหญิงนิภาพร  ภูพรมมา

18 เด็กหญิงเนตรชนก  ใยสิงสอน

19 เด็กหญิงบัณฑิตา  เพ็งสวาง

20 เด็กหญิงเบญญาภา  สมฤทธิ์

21 เด็กหญิงพรนภา  อินทสทิธิ์

22 เด็กหญิงพรพมิล  มงคล

23 เด็กหญิงมณรีัตน  คําคนซื่อ

24 เด็กหญิงวิภาภรณ  เทพเสนา

25 เด็กหญิงศศิวมิล  สุวรรณไตรย

26 เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขภูวงศ

27 เด็กหญิงสิรนิทรา  ขันหวาน

28 เด็กหญิงสิรปิระภา  อินทรพมิพ

29 เด็กหญิงสุชานันท  เอี้ยงรักขะ

30 เด็กหญิงสุดารัตน  บูคะธรรม

31 เด็กหญิงสุตาภัญ  มีทองเหลา

32 เด็กหญิงอนันตชนี  โคตรแสนดี

33 เด็กหญิงอรนุช  อุปพงษ

34 เด็กหญิงอรินดา  เพยีสา

35 เด็กหญิงเอกนุตตรีย  กุลสอนนาน

รายชื่อนักเรยีน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/1

 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
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เลขที่ ชื่อ-สกุล

1 เด็กชายจุฑาภัทร  วงศงาม

2 เด็กชายณัฐพล  ตระกูลมา

3 เด็กชายนันทกร  แสวงจิตร

4 เด็กชายปฐวีพงษ  ธัญญางค

5 เด็กชายผลิตโชค  มอมพะเนาว

6 เด็กชายภาณิน  ขวัญทอง

7 เด็กชายรัฐภูม ิ เจริญคร

8 เด็กชายราฏศักดิ์  นาศิริ

9 เด็กชายสมรรถวัฒน  ศรหีนองหาง

10 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไกสระแกว

11 เด็กหญิงกมลชนก  ประทุม

12 เด็กหญิงกรพิน  เพียลาดใหล

13 เด็กหญิงกรวิภา  เรืองวงษ

14 เด็กหญิงกัญญาพัชร  โคตรธรรม

15 เด็กหญิงเข็มยุรัตน  จิตรเจริญวรกจิ

16 เด็กหญิงจิรัชธดิา  ธุระกิจ

17 เด็กหญิงชฎาพร  คนหาญ

18 เด็กหญิงชนิสรา  ฤทธธิรรม

19 เด็กหญิงชลธิชา  ปญญาวัน

20 เด็กหญิงณฐพรรณ  วรราช

21 เด็กหญิงณัชญา  ศรีจูมลาย

22 เด็กหญิงณัฏฐณชิา  ขันขะ

23 เด็กหญิงณัฐชพร  นนสะเกตุ

24 เด็กหญิงณิชาภัทธ  ชาชุมวงค

25 เด็กหญิงธิดารัตน  นาคเอก

26 เด็กหญิงปานระพี  ศรแีสน

27 เด็กหญิงภัทรธิดา  ไตรธิเลน

28 เด็กหญิงโยษิตา  คําชมภู

29 เด็กหญิงศิริกานต  อิ่มเจือ

30 เด็กหญิงศุภาพิชญ  บัวภาคํา

31 เด็กหญิงศุภาวรรณ  แสนบรรดิษฐ

32 เด็กหญิงสุกัญญา  อุทัย

33 เด็กหญิงอริยา  นนทสะเกตุ

34 เด็กหญิงอังสุมา  ชัยนามล

35 เด็กหญิงอินทิรา  เภาโพธิ์

36 เด็กหญิงอาริตา  จันทรโอทาน

รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/2

 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
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เลขท่ี ชื่อ-สกุล

1 เด็กชายกิตติขจร  สทิธิพล

2 เด็กชายชิตพล  กองโพธิ์ชัย

3 เด็กชายณภัสร  อุปษิต

4 เด็กชายณัฐนันท  กุลบุตร

5 เด็กชายพงษฤทธิ์  จันทะคูณ

6 เด็กชายพศิน  มุลตองคะ

7 เด็กชายพพิรรธ  พลพาน

8 เด็กชายพรีภัทร  ออนชื่นชม

9 เด็กชายภานุพล  จาเพียราช

10 เด็กชายวทัญู  ผลบุตร

11 เด็กชายวีรภาพ  ศรีบุญเรือง

12 เด็กชายวุฒิศักดิ์  คุณปญญา

13 เด็กชายสุรชัย  ชินบุตร

14 เด็กชายอชริะ  สุประการ

15 เด็กหญิงกัลยา  เชื้อดวงผุย

16 เด็กหญิงจติรตา  ลาวงศเกิด

17 เด็กหญิงชนากานต  พมิล

18 เด็กหญิงชนารัตน  ชมชายผล

19 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ผวิขํา

20 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปาพรม

21 เด็กหญิงณัฐณิชา  เห็มบุรุษ

22 เด็กหญิงธสิาพัชร  แสนทม

23 เด็กหญิงนัฐถา  ออนจงไกร

24 เด็กหญิงน้ําฝน  สอนสมนึก

25 เด็กหญิงศศกิาญจน  ไชยรักษา

26 เด็กหญิงศิไวรัตน  เสนาไชย

27 เด็กหญิงสศกิานต  ซายสุพรรณ

28 เด็กหญิงสุภัตรา  พรมไพสน

29 เด็กหญิงสุภาวดี  เภาโพธิ์

30 เด็กหญิงอรจิตตรา  พรมทลิาด

รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 1/3

 โรงเรียนสกลนครพัฒนศกึษา
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เลขท่ี ชื่อ-สกุล

1 เด็กชายพรีกานต  บัวชุม

2 เด็กชายกองภพ  แสงสิงแกว

3 เด็กชายกิตติกร  คันทะนาต

4 เด็กชายกิตติภพ  อุปพงษ

5 เด็กชายชาตรี  ธารสวาง

6 เด็กชายธวัชชัย  จรกรรณ

7 เด็กชายนวพล  กาละพันธ

8 เด็กชายปญญากร  วงคเตชะ

9 เด็กชายปญญาฤทธิ์  โคตรผาย

10 เด็กชายพรีเดช  คําเมือง

11 เด็กชายพุทธินันท  ล่ําสัน

12 เด็กชายเพชรเอก  สมเพ็ชร

13 เด็กชายภัทรพงษ  นวยฮา

14 เด็กชายวรากร  ไผเครือ

15 เด็กชายศิวพงศ  ไกรยะสา

16 เด็กชายสุรทนิ  นารถโคษา

17 เด็กชายอภิรักษ  พรหมสาขา ณ สกลนคร

18 เด็กชายอัศนี  พรหมโคตร

19 เด็กหญิงฉัตรศิริ  เวยีงสิมา

20 เด็กหญิงทิฆัมพร  โคตรธรรม

21 เด็กหญิงนภาพร  กิมาลี

22 เด็กหญิงนวพร  สมรฤทธิ์

23 เด็กหญิงเนตรนภา   เสื้อกานคํา

24 เด็กหญิงพิมพขวัญ  พรหมโคตร

25 เด็กหญิงรัศนีกร  เมืองแสน

26 เด็กหญิงศินิทรา  มาหริน

27 เด็กหญิงศิรินญา  แกวพกิุล

28 เด็กหญิงสิริกุล  กอหาญ

29 เด็กหญิงสุภัสสร  บุตรแสง

30 เด็กหญิงธดิารัตน  คุณปญญา

รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 1/4

 โรงเรียนสกลนครพัฒนศกึษา
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เลขท่ี ชื่อ-สกุล

1 เด็กชายชาตชิาย  พรมไพสน

2 เด็กชายณัฐพรชัย  โคตรศรี

3 เด็กชายธนภัทร  แกวปญญา

4 เด็กชายปภังกร  เคนไชยวงศ

5 เด็กชายปญญาชัย  มหาวงค

6 เด็กชายพเิชษฐไชย  ภูขุมดิน

7 เด็กชายรชฏ  นอบไทย

8 เด็กชายสรยุทธ  ลีลาไชย

9 เด็กชายสิปปกร เพียสา

10 เด็กชายอภิเดช  นวลตา

11 เด็กชายอภิเทพ  ชมภูราษฎร

12 เด็กชายอมรเทพ  อินธิบาล

13 เด็กหญิงกมลชนก  เชื่อมชุมพล

14 เด็กหญิงคันธมาทน  ขวัญมี

15 เด็กหญิงชุติกาญจน  บัวระบัด

16 เด็กหญิงณัชชา  นันทะแพง

17 เด็กหญิงณัฐพร  การุณ

18 เด็กหญิงนฤมล  ภูละคร

19 เด็กหญิงน้ําเพชร  คุณระวงค

20 เด็กหญิงพนิดา  วาดเมือง

21 เด็กหญิงภัคคินีย  สุทธิวาลยสวัสดิ์

22 เด็กหญิงรวิสรา  บุญยก

23 เด็กหญิงวรรณิดา  ผิวออน

24 เด็กหญิงวันวษิา  วารี

25 เด็กหญิงศิรดา  ตายเนาวดง

26 เด็กหญิงสุนิตรา  ดากาวงค

27 เด็กหญิงสุประภาดา  อุตมูล

28 เด็กหญิงสุพัตรา  จันทรสอง

29 เด็กหญิงสุภาวดี  คานสี

30 เด็กหญิงอภิสรา  คําเกาะ

รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 1/5

 โรงเรียนสกลนครพัฒนศกึษา
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เลขท่ี ชื่อ-สกุล

1 เด็กชายกฤษฎา  คําภูษา

2 เด็กชายกิตติศักดิ์  พทัิกษกุล

3 เด็กชายกิติภูม ิ ศริิมาศ

4 เด็กชายจารุวัฒน  คุมพงษ

5 เด็กชายณัฐพล  ศรีคําดอน

6 เด็กชายตนตระกานต  พิชัยคํา

7 เด็กชายแทนคุณ  โคตรผาย

8 เด็กชายธนกฤต  พรหมสาขา ณ สกลนคร

9 เด็กชายธนชัย  นีละสมิต

10 เด็กชายธนวชิญ  ศรีบุญแปลง

11 เด็กชายปกรณ  ใยสิงหสอน

12 เด็กชายปฏภิาณ  โคตรธรรม

13 เด็กชายปาระม ี ปาระคะ

14 เด็กชายภัทรกฤต  เชื้อสําราญ

15 เด็กชายรัฐภูมิ  ชาแสน

16 เด็กชายศิรสิทธิ์  อุมภูธร

17 เด็กชายสราวุฒิ  แสงวงค

18 เด็กชายอัครพล  อัคเสริญ

19 เด็กชายอนิทุกร  สุวรรณ

20 เด็กหญิงชโยรส  ออนจงไกร

21 เด็กหญิงชุติมา  คึ้มยะราช

22 เด็กหญิงณัฐสุดา  ชุมเย็น

23 เด็กหญิงนันธิยา  วงศกาฬสินธุ

24 เด็กหญิงนิตยา  ผาดีนวล

25 เด็กหญิงพิชชาพร  วงศกาฬสินธุ

26 เด็กหญิงวิชุดา  แงวออง

27 เด็กหญิงสิรินญา  รันศรี

28 เด็กหญิงสุวนันท  ศริิฟอง

29 เด็กหญิงอธิชนัน  คุณปญญา

30 เด็กหญิงอิงอร  เสนามนตรี

รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 1/6

 โรงเรียนสกลนครพัฒนศกึษา
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เลขท่ี ชื่อ-สกุล

1 เด็กชายเจตนสฤษฎิ์  สัมนะวงศ

2 เด็กชายโชคอนันต  จันทกุล

3 เด็กชายธวัชชัย  มุงเอื้อมกลาง

4 เด็กชายนท ี วรรณพัฒน

5 เด็กชายบรูพา  พรพุทธคุณรักษา

6 เด็กชายปุรนินทร  คําสงค

7 เด็กชายรัตธพงศ  รมโพธิ์ชัย

8 เด็กชายวรภัทร  นามเสนา

9 เด็กชายสมร  ดอนถวิล

10 เด็กชายสุเมธ  หัสดี

11 เด็กชายสุรวทิย  อนิทรชื่น

12 เด็กหญิงกนกชฎา  บุญคํา

13 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชาปากดี

14 เด็กหญิงกันตภูมิ  วงศเครือศร

15 เด็กหญิงทิพรัตน  โคตรธรรม

16 เด็กหญิงนัทริกา  วรนิตย

17 เด็กหญิงนันธิดา  นามพิลา

18 เด็กหญิงปญญาพร  คุณปญญา

19 เด็กหญิงพรนิภา  ตอนสุข

20 เด็กหญิงพรรณทพิา  มุงคุณ

21 เด็กหญิงพิมประภา  อาจแสน

22 เด็กหญิงวารุณี  จันทรมล

23 เด็กหญิงสิริลดา  พงษสิทธิ์ศักดิ์

24 เด็กหญิงอรัญญา  พวงทอง

25 เด็กหญิงสกุลกาญจน  สิงหสุพรรณ

รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 1/7

 โรงเรียนสกลนครพัฒนศกึษา
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เลขท่ี ชื่อ-สกุล

1 เด็กชายจักรพัฒน  ริกําแง

2 เด็กชายกิตินันท  กอราช

3 เด็กชายชนินทร  จันทะศรี

4 เด็กชายชนินธร  สุริยันต

5 เด็กชายชัยพฤกษ  ชวดกลางลา

6 เด็กชายณรงคชัย  ชารินัน

7 เด็กชายเตวิทย  ซายสุพรรณ

8 เด็กชายธนากรณ  ไคลจันทรเศษ

9 เด็กชายธวัชชัย  หาญภูบาล

10 เด็กชายธีรพัฒน  มุงคุณ

11 เด็กชายธีระวัฒน  เดชผล

12 เด็กชายนพรัตน  มงคลทรัพย

13 เด็กชายพุฒิพงษ  คําชมภู

14 เด็กชายภัทรธร  ฒุณฑวุฒิ

15 เด็กชายสยุมพร  คําชมภู

16 เด็กชายสรวชิญ  คําทอง

17 เด็กชายอธปิ  บุตรแสนคม

18 เด็กชายอนุชา  พรมนอย

19 เด็กหญิงเกวลิน  คําสงค

20 เด็กหญิงจริัชญา  ไวทยวรรณ

21 เด็กหญิงชลดา  กิตติธรรม

22 เด็กหญิงณัฐริกา  ชัยวินิจ

23 เด็กหญิงเนฐิตา  ไชโย

24 เด็กหญิงปวีณา  มุงธิสาร

25 เด็กหญิงสโรชินี  คุณปญญา

รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 1/8

 โรงเรียนสกลนครพัฒนศกึษา

ปการศกึษา 2561



เลขท่ี ชื่อ-สกุล

1 เด็กชายกฤษฎา  แกวสุวรรณ

2 เด็กชายกว ี อทิธิแสง

3 เด็กชายขจรยศพล  ศลิปษา

4 เด็กชายโชคชัย  เสนสุข

5 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีภา

6 เด็กชายณัฐสรรค  ยันนี

7 เด็กชายธีรเดช  ทิพยสุวรรณ

8 เด็กชายปรวรรตน  ใยสิงหสอน

9 เด็กชายภูริ  ลาดมุณี

10 เด็กชายวชิรวทิย  พันธเหล็ก

11 เด็กชายวิศวะ  ดีวันไชย

12 เด็กชายวีระพงษ  รวมกลาง

13 เด็กชายศวิวัฒน  สัมโปสะเสน

14 เด็กชายอภิรักษ  สีลานมี

15 เด็กชายอรรถพร  วงศสีดา

16 เด็กชายอรรถพล  คําสงค

17 เด็กหญิงกัญณิกา  พลกราง

18 เด็กหญิงจริาวดี  วันนาพอ

19 เด็กหญิงธติิสุดารัตน  ออนเภา

20 เด็กหญิงพรกนก  แกวกิ่ง

21 เด็กหญิงมัญชุภา  ศักดิ์สิทธิการ

22 เด็กหญิงลลิตา  สุทธสนิ

23 เด็กหญิงสุนิษา  สพานกลาง

24 เด็กหญิงสุภัทรา  อุปพงษ

25 เด็กหญิงโสภิตา  ยงคําสิทธิ์
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เลขท่ี ชื่อ-สกุล

1 เด็กชายชยุตพงษ  แกวมะ

2 เด็กชายชัชชนะกร  โคตรธรรม

3 เด็กชายธนากร  โทอาสา

4 เด็กชายนพรัตน  รอบคอบ

5 เด็กชายปภาวิน  วงวันศรี

6 เด็กชายปญญา  สุนาลี

7 เด็กชายพรชัย  ผาวิรัตน

8 เด็กชายมนัสวิน  งิ้วฝาย

9 เด็กชายรณกฤต  ศริะรุงเรือง

10 เด็กชายวัชระ  บุตรแสง

11 เด็กชายวิชรวทิย  โยลัย

12 เด็กชายศราวุธ  ใยวังหนา

13 เด็กชายศิวาวุธ  ชื่นกลิ่น

14 เด็กชายศุภเชษฐ  พรมลี

15 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ไกยะษา

16 เด็กชายอนุชิต  หาญจําปา

17 เด็กชายอภิรักษ  ธนชัยภวัิฒนกุล

18 เด็กหญิงธัญลักษณ  เสนาไชย

19 เด็กหญิงพรภิมล  พองพรหม

20 เด็กหญิงพิมพิกา  ศรีคราม

21 เด็กหญิงรุงระวี  กองเมือง

22 เด็กหญิงอรัญญา  บุญทา

23 เด็กหญิงอารียา  เห่ียมี่

24 เด็กหญิงอุมาพร  แกวคําสอน
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