
เลขที่ ชื่อ-สกุล

1 นายกฤษฎา  ชิวแพร

2 นายเจษฎาพร  ทองขันธ

3 นายเตชพัฒน  นีอํามาตย

4 นายพงศกรณ  สมเดช

5 นายพัชรพล  ใจปอด

6 นายภราดร  ดงภูยาว

7 นายศุภกานต  คําชมภู

8 นางสาวขวัญกมล  ลีสอนตะ

9 นางสาวจิราพร  วันนาพอ

10 นางสาวชญานิน  คําสงค

11 นางสาวฐิตวันต  นาลงพรม

12 นางสาวณัฐชิกาญจน  แดงทัน

13 นางสาวณัฐภรณ  จิตเรณู

14 นางสาวทิวา  ชมหอม

15 นางสาวทิพยาภา  ทองเรือง

16 นางสาวธันยพร  จันทรดี

17 นางสาวธิติพร  ใจเอ้ือ

18 นางสาวนิศารัตน  ปยะนันท

19 นางสาวนิศารัตน  วงศประทุม

20 นางสาวปยรัตน  สาริกบุตร

21 นางสาวพัชริน  ลีทนทา

22 นางสาวภัครมัย  ตายเนาวดง

23 นางสาวภัทรสุดา  พอคาชาง

24 นางสาววนิดา  ชัยเสนา

25 นางสาววรรณวิไลพร  ทองบุญ

26 นางสาววิมลวรรณ  สุขวงษ

27 นางสาวศรินทรญา  จูมสีสิงห

28 นางสาวสุกัญญา  แกวเมือง

29 นางสาวอาริษา  ศรีนารัตย

30 นางสาวอาทิตยา  พรมไพสน

รายชื่อนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/1
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เลขท่ี ชื่อ-สกุล

1 นายกิตติพงษ  พังแสงสุ

2 นายณัฐวุฒิ  พิมพวันวงศ

3 นายทินภทร  พรหมเมือง

4 นายธนวรรษ  พรมดม

5 นายพุทธิชัย  เกตุเอี่ยม

6 นายสุระพัทร  โคตรธรรม

7 นายอภิวัตน  มอมพะเนาว

8 นายอัศฎาวุธ  นามบุตร

9 นางสาวกิตติญา  ศรีฤทธิ์

10 นางสาวชนิกานต  ศรเหลือง

11 นางสาวญาณิศา  วิเศษศิริ

12 นางสาวฐิติมา  ชวดกลางลา

13 นางสาวธนารีย  นอยแสงศรี

14 นางสาวธันยพร  บุตรศิริ

15 นางสาวนฤมล  ดาบสีพาย

16 นางสาวนิตยา  พรมกาวงศ

17 นางสาวพรพิมล  สีนวนจันทร

18 นางสาวพรรณธิภา  คุณปญญา

19 นางสาวพัชรมัย  ยาทองไชย

20 นางสาวพัชราภา  สอนระวัตร

21 นางสาวพิมพนภา  ศิริฟอง

22 นางสาวเพ็ญนภา  พังแสงสุ

23 นางสาวภาวิณี  เตียงชัย

24 นางสาวมัลลิกา  เพียสา

25 นางสาวรุงฤดี  ก้ิวลาดแยง

26 นางสาวลดา  คําสงค

27 นางสาววนารี  วงศอินทรอยู

28 นางสาววนิดา  ดงภูยาว

29 นางสาววิลาสินี  นนทไพวัน

30 นางสาวศิรินทิพย  โพธิ์สัย

31 นางสาวสุนิษา  แกวมะ

32 นางสาวสุพรรษา  ทองมา

33 นางสาวอนุรดี  พงศกิตติกวิน

34 นางสาวอรอนงค  จรัสแผว

35 นางสาวไอลดา  รมปา

รายชื่อนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/2
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เลขที่ ชื่อ-สกุล

1 นายณรงคฤทธิ์  ไพจันทร

2 นายตะวัน  เชรษฐาเหนือ

3 นายธราเทพ  ดากาวงค

4 นายนฤพล  วงษแสนอาจ

5 นายปาลพล  พอครวงค

6 นายพีรภัทร  ชมภาราช

7 นายพีระพัฒน  คําสวัสดิ์ 

8 นายพูลสวัสดิ์  ศิริฟอง

9 นายภูมินทร  จันทะรังศรี

10 นายวีระชาติ  ญาติโสม

11 นายสิปปกร แสงวงค

12 นายสุรนันต  อินทนพ

13 นายอภิสิทธิ์  สุระสระ

14 เด็กหญิงจุฑาภัทร  แกวทอง

15 นางสาวกรกนก  คําชมภู

16 นางสาวชญาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร

17 นางสาวญาณิศา  บุญเฮา

18 นางสาวฐานิดา  คนล่ํา

19 นางสาวฐิติยา  กองโพธิ์ชัย

20 นางสาวเนตรดาว  จันทรังษี

21 นางสาวปนัดดา  อุดมพร

22 นางสาวพกาวรรณ  กุดวงศแกว

23 นางสาวพิชญาภา  ศรีอาจ

24 นางสาวภัสฉณี  สอนระวัตร

25 นางสาวรัชฎาพร  ไขประภาย

26 นางสาวรัตนนิดา  ราชราชา

27 นางสาววรนันท  ยันทอง

28 นางสาวอริศรา  คุญปญญา

29 นางสาวอลิษา  เหลาทับ

30 นางสาวอุไรภรณ  สีนานจันทร

รายชื่อนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/3
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เลขที่ ชื่อ-สกุล

1 นายจักรรินทร  ทองสุขดี

2 นายธนาวุฒิ  นาถโกษา

3 นายนฤเบศน  พรหมสาขา ณ สกลนคร

4 นายบดินร  พรหมบุรมย

5 นายปฏิกานต  เกษมอภิชาติ

6 นายปณิวัฒน  สีกําลัง

7 นายภราพล  อ้ึงสกุล

8 นายภากร  สุธรรม

9 นายวัฒนา  จันทรมาลา

10 นายศิรศักดิ์  วงศละคร

11 นายอนุวัฒน  ศรีบุตรดี

12 นางสาวจิราภา  ขันตพันธุวงศ

13 นางสาวชลธิชา  วงศเตชะ

14 นางสาวชลธิชา  อวนวัง

15 นางสาวณัฐวลัย  กออุดม

16 นางสาวนภาภรณ  บาลวงศา

17 นางสาวเนตรนภัทร  กรพันธ

18 นางสาวเนตรนภา  กรพันธ

19 นางสาวปณิตา  บาลวงศา

20 นางสาวปรียา  โทอาษา

21 นางสาวพรหมพร  คําชมภู

22 นางสาวพัชรินทร  เนาวศรีสอน

23 นางสาวพิชญสินี  จูมศรีสิงห

24 นางสาวพิมพจันทร  หะติ่ง

25 นางสาวเพชราภรณ  เงินนาม

26 นางสาววรนุช  เหลาหาโคตร

27 นางสาวสิรินภาพร  พันธทองดี

28 นางสาวสุชีรา  จอยกระโทก

29 นางสาวสุพัตรา  นิลทะราช

30 นางสาวอริสรา  จํานงค

31 นางสาวอาจารี  วาดเมือง

รายชื่อนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/4
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เลขที่ ชื่อ-สกุล

1 นางสาวณัฐฐินันท  โคตรผาย

2 นางสาวธิดารัตน  จันทรังษี

3 นางสาวพัชรินทร  คําสงค

4 นางสาวพัชรี  ศรีชัย

5 นางสาวพัทธนันท  กําเกี้ยง

6 นางสาวมณฑิฌา  เขียวรัมย

7 นางสาวรมิตา  โชติมุข

8 นางสาวรัฐติกานต  จันทหงษ

9 นางสาววิยะดา  อังมีพิษ

10 นางสาวสุนิสา  พุทธจง

11 นางสาวอรจิรา  มณีนารถ

12 นางสาวอริสา  หาญชัยศรี

13 นางสาวอารียา  ชมภูราช

รายชื่อนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/5
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เลขที่ ชื่อ-สกุล

1 นายสุริยา  ยตะโคตร

2 นายอัมรินทร  ทาวใคร

3 นางสาวธัญวรัตน  บัวภาคํา

4 นางสาวปยารมณ  ปกเกโส

5 นางสาวพรพิมล  กรพันธุ

6 นางสาวภัทรสุดา  หาญจําปา

รายชื่อนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/6
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เลขที่ ชื่อ-สกุล

1 นายชินพัฒน  โพสาวัง

2 นายนิรุตย  การชาคํา

3 นายบุญฤทธิ์  ปาระมี

4 นายปฏิพัทร  วรรณชัยศิริ

5 นายภคดิฐ  พิมเสน

6 นางสาวกนิษฐา  ประเสริฐกุล

7 นางสาวกีรติ  ศรีเชษถา

8 นางสาวจีรนันท  ทาวะลุน

9 นางสาวจุฐามาศ  ศรีคราม

10 นางสาวชลิฎา  งิ้วสุภา

11 นางสาวฑิตฐิตา  หอมหวาน

12 นางสาวณัชชา  ธนูศิลป

13 นางสาวณัฐฐาพร  ชุมจันทร

14 นางสาวนพรัตน  ฮมภาลาด

15 นางสาวปาณิสรา  บริบูรณ

16 นางสาวพัชรินทร  จันทรังษี

17 นางสาวยุพารัตน  ผมหงษ

18 นางสาวรุงทิวา  กองเมือง

19 นางสาววรางคณา  โคตรผาย

20 นางสาววิลาวัลย  พรศิลปกุล

21 นางสาวศศิกานต  วิสิงเศษ

22 นางสาวสิรภัทร  ศรีจูมลาย

23 นางสาวเสาวรัตน  นนทไพรวัลย

 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
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เลขที่ ชื่อ-สกุล

1 นายชญานิน  ภูเงินชอ

2 นายเดชา  จันทรังษี

3 นายทิวัตต  โอสถานนท

4 นายธนากร  ศรีวิไล

5 นายธีรภัทร  พลราชม

6 นายนนทวัฒน  พิมพิการ

7 นายนาครินทร  ถาโนสา

8 นายศุภวัฒน  สักลอ

9 นายศุภวิชญ  เขียวดี

10 นายสิทธา  เมืองไธสง

11 นายอัมรินทร  วิชัยผิน

12 นางสาวฐิติมา  ประมูลจักโก

13 นางสาวณิชมน  พิลาทา

14 นางสาวปยธิดา  ปานนอก

15 นางสาวอรทัย  ใจแจง

เลขที่ ชื่อ-สกุล

1 นายสุริยะเกียติ  ยอจําปา

2 นายเกียรติชัย  ยอดเจริญ

3 นายเกียรติกุล  คําสงค

4 นายครรชิต  คติยะจันทร

5 นายฉัตรมงคล  สิงหวิโรจน

6 นายณภัทร  บุตรแสง

7 นายดนุพล  ดอนประมี

8 นายดุริยศักดิ์  จิมรัมย

9 นายธนรักษ  ดาบสมเด็จ

10 นายพิทยา  สูงหางหวา

11 นายวุฒิชัย  คําชมภู
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