
ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ส ำเร็จกำรศึกษำจำกโรงเรียน

1 เด็กหญิง กนกนุช ไพรจันทร์ อนุบาลสกลนคร

2 เด็กหญิง กนกวรรณ ควรฮางฮอง บ้านดุงขุมข้าว คุรุราษฎ์สรรค์'2'

3 เด็กหญิง กนกวรรณ ประค า เทศบาล1เชิงชุมประชานุกูล

4 เด็กหญิง กนกวรรณ ผาพรม สกลนครวันครู

5 เด็กหญิง กนลรัตน์ เพลพกุล โรงเรียนนายอวัฒนา

6 เด็กหญิง กมลชนก ศรีธิราช เชิงชุมราษฎ์นุกูล

7 เด็กหญิง กรกนก สร้อยมาลัย โรงเรียนเทศบาล1เชิงชุมประชานุกูล

8 เด็กหญิง กรรณิกา ดวงปากดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล

9 เด็กชาย กรวิชญ์ ค าชมภู ช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี6

10 เด็กชาย กรวิชญ์ ยอดหงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล

11 เด็กชาย กรวิทย์ บุญลคร บ้านดอนหมูโพธ์ิศรี"ชุมชนพัฒนา"

12 เด็กชาย กฤษฎา นนท์ไพวัลย์ โรงเรียนเทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล

13 เด็กชาย กฤษฎี ชัยทุนนานนท์ ร.ร สกลนคร (วันครู2501)

14 เด็กหญิง กวิตา นันทะพรม เซนโยเซฟ

15 เด็กหญิง กวินตรา อาจจ านงค์ เทศบาล2เชิงชุมอนุชนวิทยา

16 เด็กชาย ก้องเกียรต์ิ ศรีทิน เชิงชุมราษฎร์นุกูล

17 เด็กหญิง กัญญานัฐ คัดนาหงษ์ โรงเรียนเทศบาล2เชิงชุมอนุชนวิทยา

18 เด็กหญิง กัญญาวีร์ กรพันธ์ โรงเรียนง้ิวด่อนราษฎร์สามัคคีบ ารุง

19 เด็กชาย กันต์ แซ่โง้ว โรงเรียนบ้านกุดน้ าใส

20 เด็กหญิง กันยารัตน์ อุปพงษ์ โรงเรียนบ้านศรีวิชาคุรุราษฎร์อุทิศ

21 เด็กหญิง กานต์ธีรา รถสพงศ์ อนุบาลสกลนคร

22 เด็กหญิง กานต์นิชา วงศ์สาย เทศบาล ๒"เชิงชุมอนุชนวิทยา"

23 เด็กหญิง ก่ิงฟ้า ทัศคร ป.6

24 เด็กหญิง กิตติญา สุริยสงคราม ดงชนเหล่าแมดบ ารุงวิทย์

25 เด็กชาย กิตติพงศ์ กอราช โรงเรียนเทศบาล2เชิงชุมอนุชนวิทยา

26 เด็กหญิง กิตติยา ดีทะเล บ้านนากับเเก้

27 เด็กหญิง กิตติยาภรณ์ รังษี เชิงชุมราษฎร์นุกูล

28 เด็กชาย กิตติศักด์ิ พรมพิลา ดงชนเหล่าแม่ดบ ารุงวิทย์

29 เด็กชาย กิตติศักด์ิ พรมเมือง ท.น.ศ.1

30 เด็กหญิง กูลณารี ค าแหงพล เทศบาล1เชิงชุมระชานุกูล

ประกำศรำยช่ือนักเรียนสมัครเข้ำศึกษำต่อ ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำ ประเภท นักเรียนท่ัวไป

สมัครวันท่ี 24 - 28 เมษำยน 2564
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31 เด็กหญิง เก็จมณี สมฤทธ์ิ ดงชนเหล่าแมดบ ารุงวิทย์

32 เด็กหญิง เกวลี ศรีอาจ เทศบาล1

33 เด็กหญิง ขรินทร์ทิพย์ หอมจันทร์ เมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)

34 เด็กหญิง เขมภัทร เลขาโสภณ อนุบาลสกลนคร

35 เด็กชาย คณิศร ค าพะโคตร โรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฎร์บ ารุง)

36 เด็กชาย จักรพรรด์ิ โกศล เชิงชุมราษฎร์นุกูล

37 เด็กหญิง จาโหยว หล่ี เทศบาล1เชิงชุมประชานุกลู

38 เด็กหญิง จิตรานุช หาญวงค์ หนองบึงทวาย

39 เด็กหญิง จิรธิดา เผือกมา เชิงชุมราษฎร์นุกูล

40 เด็กหญิง จิรภา ผุดผาด บ้านโพนด้างปลาโนนสมบูรณ์

41 เด็กชาย จิรภาส จุตตะโน โรงเรียนบ้านนาแก

42 เด็กหญิง จิราภัค เพราะกระโทก โรงเรียนนายอวัฒนา

43 เด็กหญิง จิราภา วรกา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร

44 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ คุณปัญญา บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์

45 เด็กหญิง จุรีรัตน์ หอมนาน เทศบาล2

46 เด็กชาย ฉัตรนรินทร์ พงษ์ศิริ อนุบาลสกลนคร

47 เด็กชาย เฉลิมพงษ์ ศรีนารัตน์ บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์)

48 เด็กชาย ชญานันท์ อัตพฤกษ์ เทศบาล๒เชิงชุมอนุชนวิทยา

49 เด็กหญิง ชญานิศ ค าจันสา โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร

50 เด็กหญิง ชญานุช บุตตะเขียว เชิงชุมราษฎ์นุกูล

51 เด็กหญิง ชญาภา นาวิศรี อนุบาลเต่างอย

52 เด็กหญิง ชฎาธาร ญาติเจริญ ง้ิวด่อนราฎร์สามัคคีบ ารุง

53 เด็กชาย ชนวีร์ ลีทนทา เชิงชุมราษฎร์นุกูล

54 เด็กชาย ชนะพล ป่ินเมือง บ้านศรีวิชา "คุรุราษฎร์อุทิศ

55 เด็กหญิง ชนัญญา พิลาพอง โรงเรียนบ้านศรีวิชา "คุรุราษฎร์อุทิศ"

56 เด็กชาย ชนาธิป แก้วค าแจ้ง บ้านม่วงลาย

57 เด็กหญิง ชนาภา อุปละ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

58 เด็กหญิง ชนิดาภา ชัยบิล เทศบาล1เชิงชุมประชานุกูล

59 เด็กหญิง ชนิสรา ลอยร่อน เชิงชุมราษฎร์นุกลู

60 เด็กชาย ชลกร กร่ิงกระโทก โรงเรียนเทศบาล1เชิงชุมประชานุกูล
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61 เด็กหญิง ชลดา ดงภูยาว บ้านดอนหมูโพธ์ิศรี"ชุมชนพัฒนา"

62 เด็กหญิง ชลธิชา งันลาโสม อนุบาลเต่างอย

63 เด็กหญิง ชลนิภา พูลชู เทศบาล 2"เชิงชุมอนุชนวิทยา"

64 เด็กหญิง ชลลดา วงษ์พรม บ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ

65 เด็กหญิง ชลิตา เหล่าผาเก้ียง โรงเรียนเทศบาล2เชิงชุมอนุชนวิทยา

66 เด็กชาย ชัยมงคล สาลีเลิศ บ้านดอนหมูโพธ์ิศรี"ชุมชนพัฒนา"

67 เด็กชาย ชัยมงคล ทุ่มอุทัย โรงเรียนเทศบาล2

68 เด็กชาย ชานนท์ บุตราช บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา

69 เด็กหญิง ชาลิสา เฮืองฮุง โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

70 เด็กชาย ชิตพล วงศ์กาฬสินธ์ุ นายอวัฒนา

71 เด็กชาย ชินณกัลป์ เศรษฐวรโชติ เชิงชุมราษฏร์นุกูล

72 เด็กชาย ชินริว ค้ึมยะราช เซนต์ยอแซฟสกลนคร

73 เด็กหญิง ชิราพร ปันจันทร์ เชิงชุมราษฎร์นุกูล

74 เด็กชาย ชีวธันธ์ พองค า เชิงชุมราษฎร์นุกูล

75 เด็กหญิง ชุติกาจญ์ ศรีมาศ อนุบาลสกลนคร

76 เด็กหญิง โชติกา พรหมสาขา ณ สกลนคร อนุบาลสกลนคร

77 เด็กหญิง โชติมน จันทณี โรงเรียนเทศบาล 2

78 เด็กหญิง ญาณิศา ผายงค์ อนุบาลสกลนคร

79 เด็กชาย ฐานิทศ เจริญปัญญาย่ิง เทศบาล1เชิงชุมประชานุกลู

80 เด็กชาย ฐิติพงศ์ โคตรวงค์ เชิงชุมราษฏร์นุกูล

81 เด็กชาย ณฐพล ทับแสง อนุบาลสกลนคร

82 เด็กชาย ณภัทร ถือพุทรา โรงเรียนนาอ้อยค าสะอาด

83 เด็กหญิง ณัชทิชา แก้วอุ่นเรือน โรงเรียนเชิงชุมราษฏร์นุกูล

84 เด็กหญิง ณัชธิดา พวาศิริ เทศบาล2

85 เด็กชาย ณัฐกฤต บุตรครุฑ เทศบาล 2 “เชิงชุมอนุชนวิทยา”

86 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ กันฮะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล

87 เด็กหญิง ณัฐญาภรณ์ นนตะแสน บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

88 เด็กหญิง ณัฐณิชา วงศ์เครือศร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร

89 เด็กหญิง ณัฐธิดา ประพาศพงษ์ ต ารวจตระเวนชายเเดน

90 เด็กชาย ณัฐวุฒิ จัยสิน โรงเรียนเทศบาล2



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ส ำเร็จกำรศึกษำจำกโรงเรียน

ประกำศรำยช่ือนักเรียนสมัครเข้ำศึกษำต่อ ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำ ประเภท นักเรียนท่ัวไป

สมัครวันท่ี 24 - 28 เมษำยน 2564

91 เด็กชาย ณัฐวุฒิ จันทร์นวล นาอ้อยค าสะอาด

92 เด็กหญิง ณิชนันทน์ ใยวังหน้า โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา

93 เด็กหญิง ณิชากานต์ ย่ิงยวด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร

94 เด็กชาย ดนุสรณ์ ค าสวัสด์ิ ร.รบ้านนากับแก้

95 เด็กหญิง ดวงแก้ง โคตรวิชัย เทศบา๒อนุวิทยา

96 เด็กชาย ด ารงค์ฤทธ์ิ ราชราชา รร นายอวัฒนา

97 เด็กหญิง ทอฝัน บุระเนตร เชิงชุมราษฎร์นุกูล

98 เด็กหญิง ทัตติญา ศรีสถาน โรงเรียนบ้านนาแก

99 เด็กชาย ทิวัตถ์ เดชานุกูลวิวัฒน์ เชิงชุมราษฎร์นุกูล

100 เด็กชาย ทิวา แซ่ต้ัง โรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฎร์บ ารุง)

101 เด็กชาย เทวฤทธ์ิ อุปพงษ์ นาอ้อยค าสะอาด

102 เด็กชาย ธณวัตร พ้นโศรก เทศบาล4รัฐประชานุเคราะห์

103 เด็กชาย ธนกร งอยแพง โรงเรียนอนุบาลเต่างอย

104 เด็กชาย ธนกร ไสยสนิท อนุบาลสกลนคร

105 เด็กชาย ธนดล นนสะเกต เชิงชุมราษฎร์นุกูล

106 เด็กชาย ธนพงศกรณ์ สตางค์รัตน์ มารีย์พิทักษ์พังโคน

107 เด็กหญิง ธนพร ค าสิงห์ เทศบาล2เชิงชุมอนุชนวิทยา

108 เด็กหญิง ธนพร หุ่นไธสง นายอวัฒนา

109 เด็กหญิง ธนพร  ปลูกค่าย เทศบาล๑เชิงชุมประชานุกูล

110 เด็กชาย ธนพัฒน์ อ่อนเรือง โรงเรียนศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ

111 เด็กหญิง ธนภร พรหมประกาย รร.เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม

112 เด็กชาย ธนภัทร มูลทองสุข เชิงชุมราษฎร์นุกูล

113 เด็กชาย ธนวัฒน์ เพ็ชรอ าไพ เทศบาล1 "เชิงชุมประชานุกูล"

114 เด็กชาย ธนศักด์ิ หม่ืนไธสง อนุบาลสกลนคร

115 เด็กหญิง ธนัชพร ลาดโพธ์ิทาย เชิงชุมราษนุกุล

116 เด็กชาย ธนารัตน์ ตันมูล เทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล

117 เด็กชาย ธราธิป พรมไพสน อนุบาลสกลนคร

118 เด็กชาย ธวัชชัย โคตรธรรม เทศบาล1

119 เด็กหญิง ธัญญาพร โนพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล

120 เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ เขียวงาม เชิงชุมราษฏร์นุกูล
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121 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ จันทร์หอม เซนต์ยอแซฟสกลนคร

122 เด็กชาย ธันยพงศ์ บุญมาพล เทศบาล 2 เชิงชุมอนุชนวิทยา

123 เด็กหญิง ธันยพร หม่ืนค า เชิงชุมราษฎร์นุกูล

124 เด็กหญิง ธิดารัตน์ แก้วมะ โรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์

125 เด็กชาย ธีรเดช งันลาโสม โรงเรียนง้ิวด่อนราษฏร์สามัคคีบ ารุง

126 เด็กชาย ธีรพงศ์ ป่ินมณี วัดบึงบัว

127 เด็กชาย ธีรภัทร พรมเมือง บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร

128 เด็กชาย ธีรวุฒิ ศรีบุญโฮม โรงเรียนเทศบาล 4 รัฐประชานุเคราะห์

129 เด็กชาย ธีระชัย ย่ิงเสมอ ดงชนเหล่าแมดบ ารุงวิทย์

130 เด็กหญิง ธีริศรา ดากาวงค์ โรงเรียนเทศบาล1เชิงชุมประชานุกูล

131 เด็กชาย นที โพชศิริ โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงค า

132 เด็กชาย นนทกร พันยะศรี บ้านดอนหมูโพธ์ิศรี"ชุมชนพัฒนา"

133 เด็กชาย นพอนันต์ นามวงศ์ เชิงชุมราษฎร์นุกูล

134 เด็กชาย นภัสกร ศูนย์ศร เชิงชุมราษฎร์นุกูล

135 เด็กชาย นราดล พรมไพสน เชิงชุมราษฎร์นุกูล

136 เด็กชาย นราวิชญ์ สีสมสาร ศรีวิชา คุรุราษฏร์อุทิศ

137 เด็กชาย นราวิชญ์ แซ่ย่า โรงเรียนเทศบาล 2 เชิงชุมอนุชนวิทยา

138 เด็กหญิง นริศรา บุญยาน้อย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล

139 เด็กหญิง นฤสรณ์ ผิวหอม เชิงชุมราษฎร์นุุุกูล

140 เด็กชาย นวดล วังค า โรงเรียนง้ิวด่อนราษฎร์สามัคคีบ ารุง

141 เด็กหญิง นัชชา บุริเศษ ศรีวิชาคุรุราษอุทิศ

142 เด็กหญิง นันทกาต์ อินธิกาย บ้านลาดค้อ

143 เด็กหญิง นันท์นภัส งอยภูธร อนุบาลเต่างอย

144 เด็กหญิง นันทภรณ์ นามนทา ง้ิวด่อนราษฎร์สามัคคีบ ารุง

145 เด็กหญิง นันทิตา แสงสุวรรณ บ้านพะเนาร์ราษฎร์บ ารุง(สาขาบ้านนาขาม)

146 เด็กหญิง นาคกุศล หันวิเศษ เชิงชุมราษนุกลู

147 เด็กหญิง น้ าทิพย์ คุณระวงค์ เชิงชุมราษฏร์นุกูล

148 เด็กหญิง นิชาดา กุดตะแสง สกลนคร(วันครู2501)

149 เด็กชาย นิติ แก้วไกรศร ดงชนเหล่าแมดบ ารุงวิทย์

150 เด็กชาย นิติกร ลือพิก มารีย์พิทักษ์พังโคน
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151 เด็กชาย นิลภัทร ศิริฟอง โรงเรียน อนุบาลสกลนคร

152 เด็กหญิง นุชจิรา พรมภา เชิงชุมราษฎร์นุกูล

153 เด็กหญิง นุชวรา แสนเมือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร

154 เด็กชาย บรรณกร แก้ววิหาร เทศบาล1

155 เด็กชาย บารมีเทพ สุวรรณเจริญ เทศบาล 2 เชิงขุมอนุชนวิทยา

156 เด็กชาย ปฐพี ค าปิตะ เทศบาล2

157 เด็กหญิง ปณิตา คุณปัญญา เทศบาล2เชิงชุมอนุชนวิทยา

158 เด็กหญิง ปนัดดา วงค์เตชะ เทศบาล1เชิงชุมประชานุกูล

159 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ พ่ึงโพธ์ิทอง รร. เทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล

160 เด็กหญิง ประกายมุข ไวยะราช โรงเรียนบ้านศรีวิชาคุรุราษฎร์อุทิศ

161 เด็กหญิง ประติภา พักแพง เชิงชุมราษฎร์นุกูล

162 เด็กชาย ประวิทย์ มาลีลัย ร.รบ้านนากับแก้

163 เด็กชาย ปรัชญา โสดสม เทศบาล2"เชิงชุมอนุชนวิทยา

164 เด็กหญิง ปราณชีวา อุปพงษ์ เชิงชุมราษฎร์นุกูล

165 เด็กชาย ปรีชา ศรีบุญเรือง บ้านศรีวิชาคุณรุราษฎร์อุทิศ

166 เด็กชาย ปวเรศ ค าสงค์ โรงเรียนบ้านนายอวัฒนา

167 เด็กชาย ปวีณ์กร สุวรรณเจริญ เทศบาล2เชิงชุมอนุชนวิทยา

168 เด็กชาย ปัญาญาวัฒน์ มุ่งเก่ียวกลาง เชิงชุมราษฎร์นุกูล

169 เด็กหญิง ปาริชาติ จันทรังษี เชิงชุมราษฎร์นุกูล

170 เด็กหญิง ปาริตา บาลวงค์ษา บ้านดงขวาง

171 เด็กหญิง ปิยธิดา แก้วมะ ตชด.ค ็อก นิสไทย ฯ

172 เด็กหญิง ปิยธิดา อุปนิสากร เชิงชุมราษฎร์นุกูล

173 เด็กชาย ปิยวัฒน์ ทิพมนต์ อนุบาลสกลนคร

174 เด็กชาย ปิยะพงษ์ แสงรุจี สกลวันครู(วันครู 2501 )

175 เด็กชาย พงศภัค ค าพะมุงคุณ นาอ้อยค าสะอาด

176 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ โคตรธรรม ง้ิวด่อนราษฎร์สามัคคีบ ารุง

177 เด็กหญิง พชรอร นันทวิจารณ์ อนุบาลสกลนคร

178 เด็กชาย พยัคฆ์ ชาลี โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบ ารุงวิทย์

179 เด็กหญิง พรทิพย์ ผาด่านเเก้ว ง้ิวด่อนราษฎร์สามัคคีบ ารุง

180 เด็กหญิง พรทิวา ศรีนารัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล
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181 เด็กหญิง พรธีรา เอกอมร เชิงชุมราษฎร์นุกูล

182 เด็กหญิง พรพณา พาน โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด 

183 เด็กชาย พลพัฒน์ อุผา เทศบาล๔รัฐประชานุเคราะ

184 เด็กหญิง พัชรินทร์ สีแก้ว โรงเรียนบ้านดงขวาง

185 เด็กหญิง พิชญธิดา สุทอง เทศบาล 2 เชิงชุมอนุชนวิทยา

186 เด็กหญิง พิชญา ไชยสมภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกลู

187 เด็กหญิง พิชญา จันทะลือ เชิงชุมราษฎร์นุกูล

188 เด็กหญิง พิชญา ศรีสุข อนุบาลสกลนคร

189 เด็กชาย พิชญางกูร ค าเมลี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร

190 เด็กหญิง พิชญาพร นนตระอุดร บ้านลาดค้อ

191 เด็กชาย พิพัฒน์ ค าชมภู โรงเรียนเทศบาล1เชิงชุมประชานุกูล

192 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส แย้มเงิน เทศบาล 1

193 เด็กหญิง พิมลดา นาใต้ โรงเรียน เทศบาล1 เชิงชุมประชานุกูล

194 เด็กชาย พีรวิชญ์ แก้วมะณี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกุล

195 เด็กชาย พีรวิชญ์ พรมลา โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ

196 เด็กชาย พุทธบุตร ศิริรัตน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล

197 เด็กหญิง แพรธิชา ทาสูงเนิน บ้านศรีวืชา "คุรุราษฎร์อุทิศ

198 เด็กชาย ภควรรธน์ ต่อวงษ์ เชิงชุมราษฎร์นุกูล

199 เด็กชาย ภัครพงษ์ ศรีวงศ์ษา โรงเรียนเทศบาล ๔ รัฐประชานุเคราะห์

200 เด็กหญิง ภัทรธิดา สิทธิสาร บ้านศรีชา"คุรุราฎร์อุทิศ"

201 เด็กหญิง ภัทรธิดา ธานะราช รร.ธาตุนาเวงวิทยา

202 เด็กหญิง ภัทรวดี ตองตาสี บ้านตาลเน้ิง (โพธิราชอ านวย)

203 เด็กหญิง ภัทรศยา กริชบุญ เชิงชุมราษฎร์นุกูล

204 เด็กหญิง ภัทราวดี มัชคาม บ้านดอนหมูโพธ์ิศรี"ชุมชนพัฒนา"

205 เด็กชาย ภาคภูมิ วงค์ษา โรงเรียนเทศบาล 1เชิงชุมประชานุกูล

206 เด็กหญิง ภารดี วงศ์ค าสา เซนต์ยอแซฟนาแก

207 เด็กหญิง ภารวี งอยภูธร อนุบาลเต่างอย

208 เด็กชาย ภูริทัต ภูตรี เทศบาล1เชิงชุมประชานุกูล

209 เด็กชาย ภูรินทร์ นาลงพรม บ้านหนองปลาน้อยสุทธะเรืองศิลป์

210 เด็กชาย ภูวนาท จิตตุนัง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
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211 เด็กชาย ภูวรินทร์ วงศ์ษาภา โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต

212 เด็กหญิง มณฑิชา เหขุนทด เชิงชุมราษฎร์นุกูล

213 เด็กหญิง มนัชญา ชัยวัฒน์ เชิงชุมราษฎร์นุกูล

214 เด็กหญิง มัลทกา วงค์เครือศร โรงเรียนนายอวัฒนา

215 เด็กหญิง มาริษา เหมือนสีเลา เชิงชุมราษฎร์นุกูล

216 เด็กหญิง มิซากิ โอกาว่า เชิงชุมราษฎร์นุกูล

217 เด็กชาย เมธวิน แก้วปีลา บ้านโคกสูง(สหราษฎร์บ ารุง)

218 เด็กหญิง ย่ีซิง หล่ี เทศบาล1เชิงชุมประชานุกูล

219 เด็กชาย ยุทธภพ สนิททร อนุบาลสกลนคร

220 เด็กชาย รพีภัทร แสนนาค โรงเรียนเทศบาล2 เชิงชุมอนุชนวิทยา

221 เด็กหญิง รมย์ธีรา  ม่อมพะเนาว์ โรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์

222 เด็กชาย รัชณพล หิรัญชาตรี เทศบาล2"เชิงชุมอนุชนวิทยา"

223 เด็กหญิง รัชนก พรมภา นากับแก้

224 เด็กชาย รัฐศาสตร์ วงศ์กาฬสินธ์ุ เชิงชุมราษฎร์นุกูล

225 เด็กหญิง รุ่งนภา ศรีสุข เทศบาล1"เชิงชุมประชาชนุกูล

226 เด็กชาย เรวัฒน์ อินทร์โพสา เทศบาล2เชิงชุมอนุวิทยา

227 เด็กหญิง ลักษิกา เพชรแก้ว เชิงชุมราษฎร์นุกลู

228 เด็กชาย ลัทธพล พวงมะลิ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย

229 เด็กหญิง ว นิช นันท์  แสงมณี  อนุบาล สกนคร

230 เด็กหญิง วรกานต์ ค าสงค์ นายอวัฒนา

231 เด็กหญิง วรรณนิดา บุญบรรจง เชิงชุมราษฎรนุกูล

232 เด็กหญิง วรรณวิษา แพงศรี นายอวัฒนา

233 เด็กหญิง วรรณวิษา ประก่ิง เชิงชุมราษฎร์นุกูล

234 เด็กหญิง วรัญญา หอมจันทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล

235 เด็กหญิง วรากุล นามแก้ว โรงเรียนบ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ

236 เด็กหญิง วรางคณา วงค์พระครู โรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฎร์บ ารุง)

237 เด็กหญิง วราภรณ์ ยุบลสาร เทศบาล2เชิงชุมอนุชนวิทยา

238 เด็กหญิง วรารัตน์ บัวพรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร

239 เด็กชาย วศิน ยาทองไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล

240 เด็กชาย วัชรภูมิณธ์ อุบลประสิทธ์ิ เชิงชุมราษฎร์นุกูล
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241 เด็กชาย วัฒนา เงินกลม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล

242 เด็กชาย วันชัย แสงสุรินทร์ โรงเรียนนายวัฒนา

243 เด็กหญิง วันวิสา เช้ือดวงผูย เชิงชุมราษฎร์นุกูล

244 เด็กหญิง วิกานดา บัวโพธ์ิ อนุบาสกลนคร

245 เด็กหญิง วิภาพร อุดมพรภัทรเวช โรงเรียนเทศบาล1"เชิงชุมประชานุกูล"

246 เด็กหญิง วิภาภรณ์ วงค์เตชะ เชิงชุมราษฎร์นุกูล

247 เด็กหญิง วิภารัตน์ อินทะสิทธ์ิ บ้านนากับแก้

248 เด็กหญิง วิมลรัตน์ หาญมนตรี ง้ิวด่อน

249 เด็กหญิง วิรองรอง ปริปุระณะ เทศบาล2เชิงชุมอนุชนวิทยา

250 เด็กหญิง วิรัญชนา ง้ิวสุภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล

251 เด็กชาย วิริยะ เปาสา บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร

252 เด็กชาย วิศรุต นนท์ค าวงค์ เซนต์ยอแซฟสกลนคร

253 เด็กชาย วีระพงษ์ หาญธงไชย สกลนคร(วันครู)

254 เด็กหญิง เวธกา ศรีพลพา โคกก่องสหมิตรวิทยาคาร

255 เด็กหญิง ศศิวรรณ พิมพ์ภูค า โรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์

256 เด็กหญิง ศิรชัช นงค์เศษ บ้านศรีวิชา ครุราษฎร์อุทิศ

257 เด็กหญิง ศิรดา เดชผล บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์

258 เด็กหญิง ศิรประภา นาใต้ รร.นายอวัฒนา

259 เด็กชาย ศิรวิชญ์ งอยแพง เชิงชุมราษฎร์นุกูล

260 เด็กชาย ศิรายุทธ สุวรรณไชยรบ เชิงชุมราษฎร์นุกูล

261 เด็กหญิง ศิริกัลยา สดใส โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล

262 เด็กหญิง ศิรินภา ศรีพรม บ้านดอนหมูโพธ์ิศรี"ชุมชนพัฒนา"

263 เด็กหญิง ศิรินภา จันทรัต เชิงชุมราษฎร์นุกูล

264 เด็กชาย ศิริวัฒน์ คุณปัญญา บ้านโพนก้างปลา

265 เด็กชาย ศิริวิชัย สระแจ้งตูม โรงเรียนวัดเทพราช(เทพราชวิทยาคาร)

266 เด็กชาย ศุกลวัฒน์ พิมพ์แพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล

267 เด็กชาย ศุกลวัฒน์ โมละดา โรงเรียนเทศบาล2

268 เด็กชาย ศุภกร ดันมีแก้ว โรงเรียนบ้านบะหว้า

269 เด็กชาย ศุภชัย  อุชี โรงเรียนบ้านโคกสูงสหราษฎร์บ ารุง

270 เด็กชาย ศุภโชค เทพิน เชิงชุมราษฎร์นุกูล
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271 เด็กชาย ศุภโชค อุชี โรงเรียนบ้านโคกสูงสหราษฎร์บ ารุง

272 เด็กหญิง ศุภรานันทน์ เพียรพิกุล เชิงชุมราษฎร์นุกูล

273 เด็กหญิง ศุภวรรณ พิมพ์ภูค า โรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์

274 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ พวงมาลา เทศบาล1เชิงชุมประขานุกูล

275 เด็กชาย ศุภิศร ไชมะโย โรงเรียนนาอ้อยค าสะอาด

276 เด็กชาย เศรษฐพงศ์ ปรนันท์พิริยะ อนุบาลสกลนคร

277 เด็กชาย สกลเกียรต์ิ โมละดา เทศบาล 2 เชิงชุมอนุชนวิทยา

278 เด็กชาย สรยุทธ วงค์สีดา โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บ ารุง สาขาบ้านนาขาม

279 เด็กชาย สิทธิพันธ์ สามารถ เชิงชุมราษฎร์นุกูล

280 เด็กชาย สิรวิชญ์ แก้วก่ิง เซนต์ยอแซฟสกลนคร

281 เด็กหญิง สิรินทรา ทึนรด เชิงชุมราษฎร์นุกูล

282 เด็กหญิง สิริวิมล แสงสุวรรณ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล

283 เด็กหญิง สุกัญญา ดาบสีพาย โรงเรียน เชิงชุมราษฎร์นุกูล

284 เด็กหญิง สุจิตตรา บุญหอม อนุบาลชานุมาน

285 เด็กหญิง สุจิรา สุธรรมมา โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม

286 เด็กชาย สุดสาคร มาตรประดับ เทศบาล ๒"เชิงชุมอนุชนวิทยา"

287 เด็กหญิง สุนิสา เพ็ญค า โรงเรียนอนุบาลเต่างอย

288 เด็กหญิง สุนิสา โปวังสา โรงเรียนนาอ้อยค าสะอาด

289 เด็กหญิง สุพรรณษา สุขแสน เทศบาล2

290 เด็กหญิง สุภชา ศรีมาค า โรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์

291 เด็กชาย สุภณัฐ บลลา โรงเรียนนายอวัฒนา

292 เด็กชาย สุภเวช วิดีสา เซนต์ยอแซฟสกลนคร

293 เด็กหญิง สุภิกัลยาเลิศ เหล็กโอก เชิงชุมราษฎรุ์นุกูล

294 เด็กหญิง สุมลรัตน์ บุตรดีวีระวงค์ เทศบาล 2 เชิงชุมอนุชนวิทยา

295 เด็กชาย สุรดิษ พานิล เชิงชุมราษฎร์นุกูล

296 เด็กหญิง สุรีพร พระสุรัตน์ สกลนคร(วันครู)2501

297 เด็กหญิง สุรีรัตน์ พระสุรัตน์ โรงเรียนสกลนคร(วันครู2501)

298 เด็กหญิง สุลลิตา หอมคุณ เทศบาล1 เชิงชุมประชานุกูล

299 เด็กชาย สุวิจักขณ์ วงค์จันทรา นาอ้อยค าสะอาด

300 เด็กชาย เสฏฐพงศ์ สละสินธร รร.อนุบาลสกลนคร
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301 เด็กชาย โสภณวิชญ์ พิมพอักษร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร

302 เด็กชาย อชิระ พงศ์สนิท เทศบาล2เชิงชุมอนุชนวิทยา

303 เด็กหญิง อธิชา โยธี โรงเรียนบ้านดงขวาง

304 เด็กหญิง อนัญญา สิมพันธ์ อนุบาลสกลนคร

305 เด็กชาย อนุวัฒน์ ศรีบุตรดี โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา

306 เด็กชาย อนุวัฒน์ ชาขุมวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล

307 เด็กชาย อภิกรม์ ปุ่มเป้า โรงเรียนเทศ๑เชิงชุมประชานุกูล

308 เด็กหญิง อภิชญา สักขาพรม อนุบาลสกลนคร

309 เด็กหญิง อภิรักษ์ แพงพิมพ์โล้ อนุบาลสกลนคร

310 เด็กชาย อภิศักด์ิ งอยภูธร บ้านโพนก้างปลาโนนสมบรูณ์

311 เด็กชาย อมรเทพ กรพันธ์ โรงเรียนเทศบาล1

312 เด็กชาย อมรศักด์ิ มาทา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล

313 เด็กหญิง อรจิรา โทอาสา เทศบาล1เขิงชุมประชานุกูล

314 เด็กหญิง อรปรียา ศรีฤทธ์ิ เทศบาล ๒ "เชิงชุมอนุชนวิทยา"

315 เด็กชาย อรรณพ สุตะโคตร นาอ้อยค าสะอาด

316 เด็กชาย อรรถพันธ์ ค าชมภูชฃฃช บ้านนาเเกน้อย

317 เด็กหญิง อรอินทร์ ทัศน์จันดา บ้านดอนหมูโพธ์ิศรี"ชุมชนพัฒนา"

318 เด็กหญิง อรัญญา ก้ัวก าจัด บ้านกกส้มโฮง

319 เด็กหญิง อรัญญา อานุภาพ ศรีวิชาคุรุราษฎร์อุทิศ

320 เด็กชาย อริญชัย ทิพย์สุบัน โรงเรียนเทศบาล2 เชิงชุมอนุชนวิทยา

321 เด็กหญิง อรินทร์ จันดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล

322 เด็กหญิง อริสรา โทอาสา เทศบาล1 เชิงชุมประชานุกูล

323 เด็กหญิง อฤทธ์ิธิดา เพียสา อนุบาลสกลนคร

324 เด็กชาย อัฎษฎา วงค์กาฬสินธ์ุ ท.ส.น   ๑

325 เด็กชาย อัษฎาวุธ ลมออน เทศบาล4รัฐประชานุเคราะห์

326 เด็กชาย อัษฏาวุธ แจ่มชาวนา เชิงชุมราษฎร์นุกูล

327 เด็กหญิง อาทิตยา นาบุญ ง้ิวด่อนราษฎร์สามัคคีบ ารุง

328 เด็กหญิง อาริสญา พงศ์รภัทรสกุล โรงเรียนเทศบาล2"เชิงชุมอนุชนวิทยา"

329 เด็กชาย อิทธิชัย สกุลโชคสุรัตน์ โรงเรียนเทศบาล1 เชิงชุมประชานุกูล

330 เด็กชาย อิทธิพล วงศ์กาฬสินธ์ุ ท.ส น ๑
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331 เด็กหญิง อินธิทรา ชาภูค า บ้านนาตาลค าข่า

332 เด็กหญิง อุษณีย์ กัลยาบาล เทศบาล1

333 เด็กชาย เอกรินทร์ พันธ์ุยาง เชิงชุมราษฎร์นุกูล

334 เด็กชาย เอกวัฒน์ ศรีบุตรดี โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา

335 เด็กหญิง เอกอักษร กุลสอนนาน โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงค า


