
ล ำดับ เลขประจ ำตัว จบ ม.3 โรงเรียน แผนการเรียน หมายเหตุ

1 41021 เด็กชาย จรูญโรจน์ ต้นศรี ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2 41094 นางสาว พิมชนก โพธ์ิเสือ อากาศอ านวยศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
3 41145 นาย อัคริน ทอนฮามแก้ว ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
4 41061 เด็กชาย ธีรภัทร นนท์ค าวงค์ ร่มเกล้า วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
5 41057 นางสาว ธัญญรัตน์ ไชยเชษฐ์ พรรณาวุฒาจารย์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
6 41052 นาย ธนภัทร น้อยนาง เซนต์ยอแซฟ สกลนคร วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
7 41074 นางสาว ปนัดดา นารถชมสา ค าเพ่ิมพิทยา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
8 41125 นาย ศุภฤกษ์ ภักดีเหลา เซนต์ยอเเซฟ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
9 41106 นาย รัฐศาสตร์ เรืองนา ศูนย์การศึกษานอกระบบ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
10 41016 นาย โกสิยพรรด์ิ อรรคบาล เซนต์ยอเเซฟนิคมน ้าอูน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
11 41034 นางสาว ชลดา จันมาลา บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
12 41139 นาย อติวิชญ์ จันทนะ นาหว้าพิทยาคม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
13 41103 นาย มิติโชค นามนุ ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
14 41038 นาย ณฐกร ศรีละวัลย์ เซนต์ยอแซฟ สกลนคร วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
15 41059 นางสาว ธิดารัตน์ นาคีย์ เซนต์ยอแซฟ สกลนคร วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
16 41102 เด็กหญิง มยุรฉัตร พลเย่ียม บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
17 41104 นางสาว รสสุคนธ์ แสนหูม ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
18 41121 นางสาว ศุทาภรณ์ อุปรีย์ เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
19 41046 นางสาว ดวงฤทัย หม่ืนไทยสงฆ์ บ้านบึง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
20 41023 นางสาว จิราพรรณ โม้หิน ชุมชนบ้านสร้างค้้อ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

รำยช่ือนักเรียนผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำเรียน ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565 ประเภท  ท่ัวไป  แผนกำรเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ช่ือ - สกุล

รายช่ือนท่ีประกาศน้ีเรียง

ตามล าดับตามคะแนนสอบ

คัดเลือกตามแผนการเรียนท่ี

นักเรียนเลือกล าดับท่ี 1 หาก

นักเรียนตรวจสอบแล้วไม่พบ

รายช่ือในแผนการเรียนท่ีเลือก

ล าดับท่ี 1 ให้นักเรียนตรวจสอบ

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเรียง

ตามล าดับแผนการเรียนตามท่ี

นักเรียนเลือกในล าดับถัดไปตอน

สมัครสอบ หากยังไม่พบอีกให้

ตรวจสอบรายช่ือนักเรียนใน

ล าดับส ารอง



ล ำดับ เลขประจ ำตัว จบ ม.3 โรงเรียน แผนการเรียน หมายเหตุ

21 41036 นางสาว ชลิดา ทาวังลาด บ้านท่าวัด “คุรุราษฎร์บ ารุงวิทย์” วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
22 41118 นาย ศิรสิทธ์ิ ผลารักษ์ เซนต์ยอแซฟ สกลนคร วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
23 41129 นางสาว สุกัลยา ภูธรเลิศ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
24 41142 นางสาว อรปรีญา คุณธรรมมงคล สกลนครพัฒนศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
25 41093 นาย พิธาน  จันทร์ มาลา พรรณาวุฒาจารย์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
26 41011 นางสาว กัลยกร นนท์สุข ท่าแร่ศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
27 41053 เด็กชาย ธนวัฒน์ ชาเเสน ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
28 41047 นาย ไตรลักษณ์ เหล่าหาโคตร ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
29 41136 นางสาว เสาวนีย์ ศรีจูมลาย โพนพิทยาคม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
30 41149 นางสาว อารัตน์ดา โคตะมา บ้านค าข่า วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
31 41111 นางสาว วทันญา วงค์งาม บ้านหนองศาลาราษฎร์บ ารุง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
32 41128 นางสาว สิริกร อุ่มภูธร อนุกูลนารี วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
33 41045 นาย ณัฐภูมิ ธัญญากนก ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
34 41058 เด็กชาย ธัญเทพ พรหมสาขา ณ สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
35 41009 นาย กล้าณรงค์ ค าภูแสน ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
36 41055 นาย ธนาคิม สังวาลย์ สหราษฎร์รังสฤษด์ิ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
37 41112 นางสาว วันนภา บุรเนตร บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
38 41029 เด็กหญิง ชญาดา ม่อมพะเนาว์ บ้านพะเนาว์ราษฎร์บ ารุง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
39 41124 เด็กหญิง ศุภนิดา พลซา สกลนครพัฒนศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
40 41133 นางสาว สุนันทินี วงศ์อินพ่อ ห้วยยาง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

รำยช่ือนักเรียนผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำเรียน ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565 ประเภท  ท่ัวไป  แผนกำรเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ช่ือ - สกุล



ล ำดับ เลขประจ ำตัว จบ ม.3 โรงเรียน แผนการเรียน หมายเหตุ

41 41070 นางสาว นัชชา วจีสิงห์ ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
42 41110 เด็กชาย วงศกร หวายน า ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
43 41024 นางสาว จิราวรรณ รูปสอาด ราษฎร์สามัคคี วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
44 41146 นางสาว อัจฉรา มีภูค า บ้านห้วยหีบวิทยาธาร วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
45 41022 นาย จิรภัทร์ คันทะสิทธ์ิ ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
46 41031 เด็กหญิง ชนันทกาญน์ จันดาหาร โรง้รีบ้านม่วงพิทยาคม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
47 41150 นางสาว เอมวิกา ดอนทราย ดอนเสียวแดงพิทยาคม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
48 41060 นางสาว ธิดารัตน์ สาทะโพน บ้านโพนวัฒนาวิทยา  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
49 41064 นาย นพัช เคะนะอ่อน ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
50 41135 นางสาว สุภาวดี ฦาชา อากาศอ านวยศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
51 41117 นางสาว ศศิวิมล ค าภูษา สกลนครพัฒนศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
52 41083 นาย ปัณณธร ใจแก้ว ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
53 41028 นางสาว เจนจิรา พรมประศรี บ้านโพนวัฒนาวิทยา  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
54 41040 นางสาว ณัฐชนก จิมไกรษร ค าตากล้าราชประชาสงเคราะห์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
55 41005 นางสาว กรติยา เดชโฮม บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
56 41095 นางสาว พิมณภา นาโควงค์ บ้านบัวราษฎร์์์บ ารุง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
57 41088 นาย พนธิตร ภักดีมี ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
58 41019 นางสาว เขมจิรา ติยะบุตร สหราษฎร์รังสฤษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
59 41114 นางสาว วิชญาพร ทรัพย์บ้านใหม่ ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
60 41018 นางสาว ขนิษฐา พรมจันทร์ บ้านบัวราษรฎ์บ ารุง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

รำยช่ือนักเรียนผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำเรียน ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565 ประเภท  ท่ัวไป  แผนกำรเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ช่ือ - สกุล



ล ำดับ เลขประจ ำตัว จบ ม.3 โรงเรียน แผนการเรียน หมายเหตุ

61 41051 นางสาว ธนพร บุระเนตร บ้านโพนวัฒนาวิทยา  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
62 41123 นาย ศุภโชค  แก้ววิรัตน์  ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
63 41075 เด็กหญิง ปนัดดา ทรงถ ้า ท่าแร่ศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
64 41069 นางสาว นัชชา นนท์ค าวงค์ กกตูม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
65 41033 นางสาว ชริญาภัทร ก าทองดี ค าตากล้าราชประชาสงเคราะห์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
66 41089 นางสาว พรนภัส ศรีจันทร์ สกลนครพัฒนศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
67 41035 นางสาว ชลลัดดา สังขะวรรณ ท่าศาลาราษฎร์วิทยา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
68 41119 นางสาว ศิรินญา จ ารักษา ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
69 41132 นางสาว สุนันฑา ค าพร พรรณาวุฒาจารย์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
70 41082 เด็กชาย ปัณณทัต พลศรี ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
71 41049 นาย ทรัพยงค์ แสนพระพล โพนพิทยาคม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
72 41072 นางสาว นันพกา โคนสักขวา ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
73 41077 นางสาว ประกายเเก้ว วันทอง ชุมบ้านสร้างค้อ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
74 41147 นางสาว อัยลดา ประก่ิง บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
75 41073 นางสาว นิธญาภรณ์ ดวงเคน ท่าศาลาราษฎร์วิทยา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
76 41026 นางสาว จุฑามาศ ศุกรนันทน์ ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
77 41042 นางสาว ณัฐดาวรรณ มันอาษา สหราษฎร์รังสฤษด์ิ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
78 41003 นางสาว กนกพิชญ์ แก้วมะ สกลนครพัฒนศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
79 41107 นางสาว รัตน์รดา ดีนวลพะเนาว์ ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
80 41127 นาย สมพัฒน์ นาโควงค์ บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำเรียน ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565 ประเภท  ท่ัวไป  แผนกำรเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์



ล ำดับ เลขประจ ำตัว จบ ม.3 โรงเรียน แผนการเรียน หมายเหตุ

1 42023 เด็กชาย ธีรภัทร จามน้อยพรหม ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
2 42003 นาย กิตติกานต์ ไชยวรศิลป์ เซนต์ยอแซฟ สกลนคร วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
3 42013 นาย ทิวา บัวลอย ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
4 42048 นาย เอกราช บุตรรักษ์ ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
5 42014 นาย ทีฆภัทร สลางสิงห์ เซนต์ยอแซฟ สกลนคร วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
6 42019 เด็กชาย ธนานุวัฒน์ สารผล บัวขาว วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
7 42002 นางสาว กฤติยาณี ค าประกายกุล ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
8 42004 เด็กชาย จักรกฤษ โตใจ เซนค์ยอแซฟสกลนคร วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
9 42021 นาย ธรรมวัฒน์ เหลาเเตว ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
10 42025 นางสาว ปาลิตา ไชยมงค์ นาหว้าพิทยาคม วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
11 42010 เด็กชาย ชินบัญชร ลือชาชาญวิทย์ เซนต์ยอแซฟ สกลนคร วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
12 42037 เด็กชาย วิศวกร คชธานี สกลนครพัฒนศึกษา วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
13 42042 นาย สินวสันต์ มณีวรรณ ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
14 42041 นาย สิทธินันท์ ศรีรักษา ทานอะไรวิทยา วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
15 42046 เด็กชาย อัจฉริยะ พลอยพานิชเจริญ เซนต์ยอแซฟ สกลนคร วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์

รำยช่ือนักเรียนผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำเรียน ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565 ประเภท  ท่ัวไป  แผนกำรเรียน วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์

ช่ือ - สกุล



ล ำดับ เลขประจ ำตัว จบ ม.3 โรงเรียน แผนการเรียน หมายเหตุ

1 43044 เด็กหญิง วรินธิญา โพชะราช อากาศอ านวยศึกษา จีน-อังกฤษ
2 43013 นาย ณัฐกิต สร่างช้าง อากาศอ านวยศึกษา จีน-อังกฤษ
3 43016 นางสาว ดวงวิภา ผายวงษา บ้านบัวราษฎร์บ ารุง จีน-อังกฤษ
4 43033 เด็กชาย พีรภัทธ์ิ แสนบรรดิษฐ์ บ้านหนองหอย จีน-อังกฤษ
5 43039 นางสาว มณีรัศม์ิ สุกใส ชลบุรีสุขบท จีน-อังกฤษ
6 43034 นางสาว พุฒณาภรณ์ บุญบรรดาน บ้านหนองศาลาราษฎร์บ ารุง จีน-อังกฤษ
7 43041 นางสาว ลลิตภัทร พิมพ์นนท์ เซนต์ยอแซฟ สกลนคร จีน-อังกฤษ
8 43006 นางสาว จริญา จันทลุน บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์ จีน-อังกฤษ
9 43024 นางสาว บุษยมาส แสงพรหมชาลี โพนพิทยาคม จีน-อังกฤษ
10 43040 นาย รัฐภูมิ สุมังคะ บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์ จีน-อังกฤษ
11 43035 นางสาว ภัทรพร บลลา บ้านกลางนาเด่ือ จีน-อังกฤษ
12 43042 นางสาว วชิรญาณ์ เกรงขาม เซนต์ยอแซฟ สกลนคร จีน-อังกฤษ
13 43049 นางสาว สิริญญา แสนบรรดิษฐ์ บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร จีน-อังกฤษ
14 43011 นางสาว ฐานิดา บุญชาญ อากาศอ านวยศึกษา จีน-อังกฤษ
15 43008 นาย จิรายุส สุทธิโคตร พรรณาวุฒาจารย์ จีน-อังกฤษ
16 43038 นาย ภูตะวัน ประทุมวงศ์ ธาตุนารายณ์วิทยา จีน-อังกฤษ
17 43047 นางสาว ศิริมุกดา คู่กระสังข์ ไผ่แก้ววิทยา จีน-อังกฤษ
18 43029 เด็กชาย พสธร ธานี ธาตุนารายณ์วิทยา จีน-อังกฤษ

รำยช่ือนักเรียนผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำเรียน ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565 ประเภท  ท่ัวไป  แผนกำรเรียน จีน-อังกฤษ

ช่ือ - สกุล



ล ำดับ เลขประจ ำตัว จบ ม.3 โรงเรียน แผนการเรียน หมายเหตุ

1 44012 นาย ภัทรดนัย เพ็งนาม เซนต์ยอแซฟ สกลนคร ญ่ีปุ่น-อังกฤษ
2 44008 นางสาว บุณิกา จันทรังษี สกลราชวิทยา นุกูล  ญ่ีปุ่น-อังกฤษ
3 44018 นาย อนุชา ธงวิชัย นิรมลวิทยา ญ่ีปุ่น-อังกฤษ
4 44015 นางสาว สิริยากร แสงฮวด นิรมลวิทยา ญ่ีปุ่น-อังกฤษ
5 44003 นางสาว ฐาปนี ไม้แสนดี วิถีธรรม แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ญ่ีปุ่น-อังกฤษ
6 44019 นาย อภิยุทธ บุรเนตร หนองผือเทพนิมิต ญ่ีปุ่น-อังกฤษ
7 44011 นาย พิทักษ์ สุระมณี บ้านท่าวัด “คุรุราษฎร์บ ารุงวิทย์” ญ่ีปุ่น-อังกฤษ
8 44017 นางสาว สุธีมา ดาบชัย โพนพิทยาคม ญ่ีปุ่น-อังกฤษ
9 44016 นางสาว สุธิมา วงศ์วันดี อากาศอ านวยศึกษา ญ่ีปุ่น-อังกฤษ
10 44002 นาย ชินวัฒน์ ไวยาประโคน ธาตุนารายณ์วิทยา ญ่ีปุ่น-อังกฤษ
11 44010 นาย พัทธดนย์ บรรผนึก บ้านกลางนาเด่ือ ญ่ีปุ่น-อังกฤษ
12 44004 นาย ณฐกร ฤทธิแสน หนองผือเทพนิมิต ญ่ีปุ่น-อังกฤษ
13 44022 นาย อัครพล จันทวงศ์ พรรณาวุฒาจารย์ ญ่ีปุ่น-อังกฤษ
14 44009 เด็กชาย ปฏิภาณ เกษร ธาตุนารายณ์วิทยา ญ่ีปุ่น-อังกฤษ

รำยช่ือนักเรียนผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำเรียน ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565 ประเภท  ท่ัวไป  แผนกำรเรียน ญ่ีปุ่น-อังกฤษ

ช่ือ - สกุล



ล ำดับ เลขประจ ำตัว จบ ม.3 โรงเรียน แผนการเรียน หมายเหตุ

1 45031 เด็กหญิง อลิสา ยมนา บ้านหนองหอย เกาหลี-อังกฤษ
2 45004 นางสาว คณพร สุวรรณรงค์ พรรณาวุฒาจารย์ เกาหลี-อังกฤษ
3 45024 นาย วายุ ก่ิงม่ิงแฮ เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ เกาหลี-อังกฤษ
4 45019 นางสาว ปรินดา ฮิคเคเทียร์ เซนต์โ ท่าแร่ เกาหลี-อังกฤษ
5 45008 นางสาว ชญาณี ค าโฮง ค าเพ่ิมพิทยา เกาหลี-อังกฤษ
6 45020 นางสาว ปัญจมา นารถชมสา ค าเพ่ิมพิทยา เกาหลี-อังกฤษ
7 45028 นางสาว สาวิกา ยอดขาว บ้านหนองศาลาราษฎร์บ ารุง เกาหลี-อังกฤษ
8 45032 นางสาว เอมม่า ฮัลลิสซี เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ เกาหลี-อังกฤษ
9 45002 นางสาว กัญญาวีร์ กวยตะคุ ธาตุนารายณ์วิทยา เกาหลี-อังกฤษ
10 45015 นางสาว เนติสุทธา อุตวงษา มัธยมศึกษาเทศบาล3 ยุติธรรมวิทยา เกาหลี-อังกฤษ
11 45023 นาย ยศกร มาตราช โครงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) เกาหลี-อังกฤษ
12 45007 นางสาว จิรชิตา ศรีรักษ์ พรรณาวุฒาจารย์ เกาหลี-อังกฤษ
13 45026 นาย สรศักด์ิ ฟองอ่อน บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) เกาหลี-อังกฤษ
14 45001 เด็กหญิง กนกวรรณ เช้ือนาฮี พรรณาวุฒาจารย์ เกาหลี-อังกฤษ
15 45003 นาย กิตติศักด์ิ ประจันทร์ ธาตุนารายณ์วิทยา เกาหลี-อังกฤษ
16 45030 นางสาว อภิญญา หล้าพรหม บ้านท่าวัด “คุรุราษฎร์บ ารุงวิทย์” เกาหลี-อังกฤษ

ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำเรียน ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565 ประเภท  ท่ัวไป  แผนกำรเรียน เกาหลี - อังกฤษ



ล ำดับ เลขประจ ำตัว จบ ม.3 โรงเรียน แผนการเรียน หมายเหตุ

1 46005 นางสาว พิยะดา อุ่มสาพล โพธิเเสนวิทยา เวียดนาม-อังกฤษ
2 46004 นาย น าโชค บุตรเพ็ง ธาตุนารายณ์วิทยา เวียดนาม-อังกฤษ
3 46001 นาย กิตติณัฏฐ์ วงค์ษา ธาตุนารายณ์วิทยา เวียดนาม-อังกฤษ
4 46006 นางสาว ภัคธีมา โหน่งที นิรมลวิทยา เวียดนาม-อังกฤษ
5 46002 นาย ณฐภัทร เหลาแตว ธาตุนารายณ์วิทยา เวียดนาม-อังกฤษ
6 46008 นางสาว สุวรรณี วันดี นิรมลวิทยา เวียดนาม-อังกฤษ
7 46007 นางสาว สิรินยา สีทาหล่อน ธาตุนารายณ์วิทยา เวียดนาม-อังกฤษ
8 43004 นางสาว เกตศรินทร์ พิมพิสาร โพนพิทยาคม เวียดนาม-อังกฤษ(2)
9 43025 นางสาว ปนัดดา ค ามูล นิรมลวิทยา เวียดนาม-อังกฤษ(2)
10 47035 นางสาว มลธิฌา โสมงาม ธาตุนารายณ์วิทยา เวียดนาม-อังกฤษ(2)
11 43017 นาย ไตรรัตน์ พลเย่ียม ธาตุนารายณ์วิทยา เวียดนาม-อังกฤษ(2)
12 43003 นาย กิตติภณ เลิศศรี ธาตุนารายณ์วิทยา เวียดนาม-อังกฤษ(2)
13 43028 นาย พชรพล ภาวะดี ธาตุนารายณ์วิทยา เวียดนาม-อังกฤษ(3)
14 43021 เด็กชาย นิรวิทธ์ ไสยประกรณ์ ธาตุนารายณ์วิทยา เวียดนาม-อังกฤษ(3)
15 47006 เด็กชาย จิณณพัฒน์ ขุนจรูญ ธาตุนารายณ์วิทยา เวียดนาม-อังกฤษ(3)
16 47002 นาย กฤษติธัช คนหลัก ธาตุนารายณ์วิทยา เวียดนาม-อังกฤษ(3)
17 44006 นางสาว ดรุณี บรรเทา อากาศอ านวยศึกษา เวียดนาม-อังกฤษ(3)
18 43015 นางสาว ดวงใจ เดือยพิมพ์ นิรมลวิทยา เวียดนาม-อังกฤษ(3)
19 47019 นาย ทัชชานนท์ เติมเสรีวงศ์ เซนต์ยอแซฟ สกลนคร เวียดนาม-อังกฤษ(3)
20 47005 นาย จักรภัทร จันดาประดิษฐ์ ธาตุนารายณ์วิทยา เวียดนาม-อังกฤษ(3)

รำยช่ือนักเรียนผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำเรียน ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565 ประเภท  ท่ัวไป  แผนกำรเรียน เวียดนาม-อังกฤษ

ช่ือ - สกุล



ล ำดับ เลขประจ ำตัว จบ ม.3 โรงเรียน แผนการเรียน หมายเหตุ

21 43010 เด็กหญิง ญาณวิภา อุปรีย์ ท่าแร่ศึกษา เวียดนาม-อังกฤษ(4)
22 43045 เด็กหญิง ศรัณยา เหง้าสา เซนต์ยอแซฟ สกลนคร เวียดนาม-อังกฤษ(4)
23 42008 เด็กชาย ชยากร เทียนไชย สกลนครพัฒนศึกษา เวียดนาม-อังกฤษ(4)
24 42031 นาย พาสุข ศิริสวัสด์ิ ธาตุนารายณ์วิทยา เวียดนาม-อังกฤษ(4)

ล ำดับ เลขประจ ำตัว จบ ม.3 โรงเรียน แผนการเรียน หมายเหตุ

1 47040 เด็กหญิง สุภัสสรา ปทุมมากร สหราษราษฎร์รังสฤษด์ิ ภาษาไทย-สังคมฯ 
2 47030 นาย พลวัต ศิริบูรณ์ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ภาษาไทย-สังคมฯ 
3 47024 นางสาว ธิดาภรณ์ พลไชย ดงมะไฟวิทยา ภาษาไทย-สังคมฯ 
4 47020 นาย ทิวากร พิชัยค า บ้านบัวหลวง ราษฎร์บ ารุง ภาษาไทย-สังคมฯ 
5 47017 เด็กหญิง ด.ญ.อัญมณี สีนวลแล ธาตุนารายณ์วิทยา ภาษาไทย-สังคมฯ 
6 47031 นาย ภควัตร เเพงศรี สกลนครพัฒนศึกษา ภาษาไทย-สังคมฯ 
7 47022 นาย ธนวิชญ์ ภูวดลไพศาล เซนต์ยอแซฟ สกลนคร ภาษาไทย-สังคมฯ 
8 47039 นางสาว ศิริญาภา ทะวงศ์นา นาเพียงสว่างวิทยานุกูล ภาษาไทย-สังคมฯ 
9 47023 นางสาว ธัญจิรา อุสาพรหม เซนต์ยอแซฟ สกลนคร ภาษาไทย-สังคมฯ 
10 47010 นางสาว โชติชญาน์ เจริญย่ิง โพนพิทยาคม ภาษาไทย-สังคมฯ 
11 47026 นางสาว ปริญดา ช่างเรือ เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ ภาษาไทย-สังคมฯ 

รำยช่ือนักเรียนผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำเรียน ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565 ประเภท  ท่ัวไป  แผนกำรเรียน เวียดนาม-อังกฤษ

ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำเรียน ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565 ประเภท  ท่ัวไป  แผนกำรเรียน ภาษาไทย-สังคมฯ

ช่ือ - สกุล



ล ำดับ เลขประจ ำตัว จบ ม.3 โรงเรียน แผนการเรียน หมายเหตุ

12 47018 นางสาว เติมทรัพย์ โยธาศรี ธาตุนารายณ์วิทยา ภาษาไทย-สังคมฯ 
13 47012 นาย ฐิติวัชร์ ต่างกลาง เซนต์ยอแซฟ สกลนคร ภาษาไทย-สังคมฯ 
14 47033 นาย ภาณุวิชญ์ ซ่ือตรง ธาตุนารายณ์วิทยา ภาษาไทย-สังคมฯ 

ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำเรียน ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565 ประเภท  ท่ัวไป  แผนกำรเรียน ภาษาไทย-สังคมฯ


