
ล ำดับ เลขประจ ำตัว จบ ม.3 โรงเรียน แผนการเรียน หมายเหตุ

1 41006 นาย กรวีร์ นวนทอง ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2 41010 นางสาว กัญชิดา พบก่ิง มัธยมศึกษาเทศบาล3 ยุติธรรมวิทยา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
3 41020 นาย คงเดช สุระทัศน์ เซนต์ยอแซฟ สกลนคร วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
4 41092 นาย พิชิตชัย หลงจ าปา ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
5 41148 เด็กหญิง อาทิตยา ชานันโท ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
6 41141 นางสาว อมรรัตน์ พันธุออน โพนพิทยาคม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
7 41086 นางสาว ปิยดา ขันตรี บ้านโนนทรายค า วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
8 41065 นางสาว นภัค แท้ไธสงค์ โพนพิทยาคม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
9 41066 นางสาว นภัสสร เมืองอามาตย์ กลางนาเด่ือ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
10 41002 นางสาว กนกพร สมลับ บ้านหลุบเลา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
11 41037 นางสาว ชลิตามาศ อินคะเนย์ พรรณาวุฒาจารย์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
12 41096 เด็กหญิง พิมพ์ชนก พรหมสาขา ณ สกลนคร บ้านพะเนาว์ราษฎร์บ ารุง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
13 41008 นางสาว กฤษณา สุภชาติ ราชประชานุเคราะห์53จังหวัดสกนคร วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
14 41012 นางสาว กาญจนา พรมจ าปา โพนพิทยาคม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
15 41004 นางสาว กนิษฐนาฏ ปัตพา บ้านโพนวัฒนาวิทยา  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
16 41015 เด็กหญิง เกษลาลิน แสนบรรดิษฐ บ้านหนองหอย วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
17 41030 นางสาว ชฎาภรณ์ เน่ืองกันยา สกลนครพัฒนศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
18 41017 นางสาว ขนิษฐา วิจารณกุล บ้านโนนทรายค า วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
19 41079 นาย ปรัชญาพนธ์ ค าเกาะ อากาศอ านวยศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
20 41025 นางสาว จุฑาภรณ์ เชียนพลแสน บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

รำยช่ือนักเรียน ล ำดับส ำรอง ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565 ประเภท  ท่ัวไป  แผนกำรเรียน วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์

ช่ือ - สกุล

นักเรียนท่ีมีรายช่ือในล าดับ

ส ารอง ไม่ต้องมารายงานตัว

และมอบตัว โปรดรอทาง

โรงเรียนติดต่อกลับไปยังเบอร์

โทรศัพท์ท่ีให้ไว้ตอนสมัครสอบ

ออนไลน์ หากมีคนสละสิทธ์ิ 

ทางโรงเรียนจะติดต่อเรียก

ล าดับส ารองเรียงตามล าดับ

ตามประกาศน้ี หรือหากทาง

โรงเรียนไม่ติดต่อไป ผู้ปกครอง

สามารถพานักเรียนไปย่ืนความ

จ านงจัดหาท่ีเรียนให้นักเรียน 

ได้ท่ี สพม.สกลนคร ระหว่าง

วันท่ี 2-5 เม.ย.2565



ล ำดับ เลขประจ ำตัว จบ ม.3 โรงเรียน แผนการเรียน หมายเหตุ

21 41081 นางสาว ปวีณ์ธิดา ไชยมงค์ นาหว้าพิทยาคม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
22 41099 นางสาว ภัณฑิลา ค าโพธ์ิ พรรณาวุฒาจาร์ย วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
23 41137 นางสาว เสาวลักษณ์ คนเพียร บ้านม่วงพิทยาคม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
24 41109 นางสาว ลินตะดารา โพติยะ กุสุมาลย์วิทยาคม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
25 41062 นาย ธีระเดช บุระเนตร ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
26 41084 เด็กหญิง ปัณณิกา อุปละ บ้านโพนวัฒนาวิทยา  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
27 41071 นางสาว นันทกานต์ ศิริฟอง หนองผือเทพนิมิต วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
28 41085 เด็กหญิง ปาลิตา พาวินิจ บ้านพะเนาว์ราษฎร์บ ารุง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
29 41090 เด็กหญิง พัชราภรณ์ พาระแพง พรรณาวุฒาจารย์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
30 41078 นางสาว ประภาศิริ ศรีจันทร์ นาแก้วพิทยาคม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
31 41131 เด็กหญิง สุดารัตน์ ไทยเหนือ บ้านลาดกะเฌอคุรุราษชูวิทร์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
32 41108 นางสาว รัตนาวลี ทองออน ท่าศาลาราษฎร์วิทยา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
33 41032 นาย ชยางกูร เข็มเพชร ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
34 41091 นางสาว พัณณ์ชิตา พลูพันธ์ธรรม ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
35 41098 นางสาว เฟ่ืองฟ้า พรรณขาม ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
36 41043 นางสาว ณัฐธิดา อินอุเทน นาหว้าพิทยาคม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
37 41130 นางสาว สุจิตรา ชีด้าม บ้านกกปลาซิวนาโด่ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
38 41014 เด็กหญิง เกศศิริ วงศ์ศรีดา ค าเพ่ิมพิทยา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
39 41115 นางสาว วิภวานี จองลีพันธ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

รำยช่ือนักเรียน ล ำดับส ำรอง ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565 ประเภท  ท่ัวไป  แผนกำรเรียน วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์

ช่ือ - สกุล



ล ำดับ เลขประจ ำตัว จบ ม.3 โรงเรียน แผนการเรียน หมายเหตุ

1 42029 นางสาว พัณนิดา ตราษี ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
2 42026 นางสาว ปิยปาณ เคนพะนาน นาหว้าพิทยาคม วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
3 42030 นาย พัสกร ผ่านสุวรรณ ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
4 42022 นางสาว ธิดาพร ค าฤาเดช มัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
5 42006 นางสาว จิราลักษณ์ ฝ่ายบุญ ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
6 42040 นาย สัณหพจน์ วงศ์พรหม เซนต์ยอแซฟ สกลนคร วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
7 42035 เด็กหญิง ลัดดาพร บุญเสนอ เซนต์ยอแซฟ สกลนคร วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
8 42033 นาย มนัญชัย เทอ ารุง ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
9 42012 นาย ณัฐพล ฉิมป้อง ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
10 42001 นาย กฤตเมธ นิลทะราช ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
11 42034 นาย รวิศุทธ์ หงษ์สิงห์ มูลนิธิโคกสว่างธรรมานุสรณ์ วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
12 42044 นางสาว อรอุมา อุ่นเจริญ ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
13 42032 นาย พิพัฒนชัย รักสนิท บ้านหลเลา วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
14 42005 นาย จารุเดช วังคะฮาต ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
15 42007 นาย ฉัตรเพชร เหระวัน พังโคนวิทยาคม วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
16 42020 นาย ธนารักษ์ กุลจันทร์ ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
17 42039 เด็กหญิง สลิลทิพย์ สุริสาง ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
18 42027 นาย ปิยะวัฒน์ กุลบุตร ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
19 42011 นาย โชติพงศ์ ประมาณ เซนต์ยอแซฟ สกลนคร วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
20 42016 นาย ธนภัทร จันทรังสี มัธยมศึกษาเทศบาล 3ยุติธรรมวิทยา วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์

ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียน ล ำดับส ำรอง ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565 ประเภท  ท่ัวไป  แผนกำรเรียน วิทยำศำสตร์-คอมพิวเตอร์



ล ำดับ เลขประจ ำตัว จบ ม.3 โรงเรียน แผนการเรียน หมายเหตุ

21 42045 นางสาว อริศรา บุญพันธ์ ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
22 42018 นาย ธนากร ขลิบศรี ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์

ล ำดับ เลขประจ ำตัว จบ ม.3 โรงเรียน แผนการเรียน หมายเหตุ

1 43012 เด็กหญิง ฐิติพร ไมนา บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร จีน-อังกฤษ
2 43020 นางสาว นิชาภัทร ธงชัย บ้านค าข่า จีน-อังกฤษ
3 43050 นางสาว สุนิสา มหาชัย เซนต์ยอแซฟ สกลนคร จีน-อังกฤษ
4 43007 นางสาว จิรัชยา ผงพิลา สหราษฎร์รังสฤษด์ิ จีน-อังกฤษ
5 43026 นางสาว ปาลิดา ค าเกตุ บ้านหนองศาลาราษฎร์บ ารุง จีน-อังกฤษ
6 43023 นางสาว บุญรัตน์ เตจ๊ะ นาเพียงสว่างวิทยานุกูล จีน-อังกฤษ
7 43001 นางสาว กชนันท์ โยบุตรดา บ้านโพนจาน จีน-อังกฤษ
8 43009 นางสาว ชลรดา ศูนย์ศร บ้านหนองศาลาราษฎร์บ ารุง จีน-อังกฤษ
9 43019 เด็กหญิง นัทธ์หทัย สรรคชา สหราษฎร์รังสฤษด์ิ จีน-อังกฤษ
10 43027 นาย พงศธร จันทร์มาลา บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) จีน-อังกฤษ
11 43051 นางสาว สุพิชฌาย์ ครุฑต าค า นาแก้วพิทยาคม จีน-อังกฤษ
12 43030 นางสาว พัชรินทร์ มันยะรัตน์ สกลนครพัฒนศึกษา จีน-อังกฤษ
13 43046 นางสาว ศศิธร ตงศิริ มัธยมศึกษาเทศบาล3ยุติธรรวิทยา จีน-อังกฤษ

รำยช่ือนักเรียน ล ำดับส ำรอง ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565 ประเภท  ท่ัวไป  แผนกำรเรียน จีน - อังกฤษ

ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียน ล ำดับส ำรอง ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565 ประเภท  ท่ัวไป  แผนกำรเรียน วิทยำศำสตร์-คอมพิวเตอร์

ช่ือ - สกุล



ล ำดับ เลขประจ ำตัว จบ ม.3 โรงเรียน แผนการเรียน หมายเหตุ

14 43005 นางสาว เกวริน เจริญศรี บ้านลาดกะเฌอคุรุราษชูวิทร์ จีน-อังกฤษ
15 43036 นาย ภัทรพล ค าผาง บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร จีน-อังกฤษ
16 43052 นางสาว อนันตญา อุดมบัว ธาตุนารายณ์วิทยา จีน-อังกฤษ
17 43031 นาย พาทิศ การุณ ธาตุนารายณ์วิทยา จีน-อังกฤษ
18 43032 นางสาว พิมเพ็ชร นางทะราช นาหว้าพิทยาคม จีน-อังกฤษ

ล ำดับ เลขประจ ำตัว จบ ม.3 โรงเรียน แผนการเรียน หมายเหตุ

1 45005 นางสาว จันทิรา วงศ์กาฬสินธ์ุ บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร เกาหลี-อังกฤษ
2 45029 นางสาว สุพรรณษา ค าผุย มัธยมศึกษาเทศบาล3ยุติธรรมวิทยา เกาหลี-อังกฤษ
3 45006 นางสาว จิดาภา ชาสงวน ราษฎร์สามัคคี เกาหลี-อังกฤษ
4 45012 นาย ธนวัฒน์ ทวิบุตร ค าเพ่ิมพิทยา เกาหลี-อังกฤษ
5 45016 นางสาว ปนัดดา อุประ บ้านดอนแคนคุรุราษฎร์ผดุงวิทย์ เกาหลี-อังกฤษ
6 45027 นางสาว สร้อยทอง ทิพย์สุวรรณ โพนพิทยาคม เกาหลี-อังกฤษ
7 45033 เด็กหญิง เอวรีล วงค์เครือสอน หนองผือเทพนิมิต เกาหลี-อังกฤษ
8 45009 นาย ชัชวาลย์ ม่อมพะเนาว์ บ้านพะเนาว์ราษฎร์บ ารุง เกาหลี-อังกฤษ
9 45025 นางสาว ศิริดารักษ์ วงศาพันธ์ ชุมชนประสานมิตร เกาหลี-อังกฤษ
10 45010 นาย ณัฐปคัลภ์ วันสวัสด์ิ พรรณาวุฒาจารย์ เกาหลี-อังกฤษ

รำยช่ือนักเรียนล ำดับส ำรอง ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565 ประเภท  ท่ัวไป  แผนกำรเรียน จีน - อังกฤษ

ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียน ล ำดับส ำรอง ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565 ประเภท  ท่ัวไป  แผนกำรเรียน เกำหลี-อังกฤษ

ช่ือ - สกุล



ล ำดับ เลขประจ ำตัว จบ ม.3 โรงเรียน แผนการเรียน หมายเหตุ

1 44007 เด็กชาย เทพทัตพงศ์ ประสงค์ชัยกุล ธาตุนารายณ์วิทยา ญ่ีปุ่น-อังกฤษ
2 44021 เด็กหญิง อรัญญา วงค์เครือสอน โพนพิทยาคม ญ่ีปุ่น-อังกฤษ
3 44005 นาย ณพชร ไขแสง สกลนครพัฒนศีกษา ญ่ีปุ่น-อังกฤษ
4 44001 นางสาว จีรภา เมืองโคตร นิรมลวิทยา ญ่ีปุ่น-อังกฤษ
5 44013 นางสาว ภัทรภร หาญธงชัย ธาตุนารายณ์วิทยา ญ่ีปุ่น-อังกฤษ

ล ำดับ เลขประจ ำตัว จบ ม.3 โรงเรียน แผนการเรียน หมายเหตุ

1 47003 นางสาว กิตติมาภรณ์ ถวิลค า นิรมลวิทยา ภาษาไทย-สังคมฯ 
2 47015 นางสาว ณัฐริกา ศรีสมัย บ้านลาดกะเฌอคุรุราษชูวิทร์ ภาษาไทย-สังคมฯ 
3 47028 นางสาว ปารีณา นารีดอกไม้ ชุมชนบดมาดพอกน้อย ภาษาไทย-สังคมฯ 
4 47014 นางสาว ฑิฆัมพร อุปลี ธาตุนารายณ์วิทยา ภาษาไทย-สังคมฯ 
5 47007 นางสาว จิณัฐชา วงศ์กาฬสินธ์ุ ชุมชนเทศบาล๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) ภาษาไทย-สังคมฯ 
6 47016 นาย ณัฑฐกรณ์ เขียวสังข์ สหราษฎร์รังสฤษด์ิ ภาษาไทย-สังคมฯ 
7 47008 นางสาว จิรัลยา จิตทวี ธาตุนารายณ์วิทยา ภาษาไทย-สังคมฯ 
8 47004 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ ยาทองไชย ธาตุนารายณ์วิทยา ภาษาไทย-สังคมฯ 
9 47029 นาย พงษ์วารี สีหานาถ บ้านนาแขม ภาษาไทย-สังคมฯ 
10 47036 นางสาว วชิรญาณ์ เเสงวงค์ สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ ภาษาไทย-สังคมฯ 

รำยช่ือนักเรียน ล ำดับส ำรอง ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565 ประเภท  ท่ัวไป  แผนกำรเรียน ไทย-สังคม

ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียน ล ำดับส ำรอง ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565 ประเภท  ท่ัวไป  แผนกำรเรียน ภำษำไทย-สังคมฯ

ช่ือ - สกุล



ล ำดับ เลขประจ ำตัว จบ ม.3 โรงเรียน แผนการเรียน หมายเหตุ

11 47027 นางสาว ปัณณธร เจริญย่ิง ศึกษาประชาสามัคคี ภาษาไทย-สังคมฯ 
12 47021 นาย ธนกฤต จิตจักร ค าเพ่ิมพิทยา ภาษาไทย-สังคมฯ 
13 47034 นางสาว มนต์นภา สว่างวงษ์ เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ ภาษาไทย-สังคมฯ 
14 47011 นางสาว ฐิติรัตน์ ไกรกล หนองลาดราษฏร์อุทิศวิทยาคม ภาษาไทย-สังคมฯ 
15 47041 นาย อภิชัย แสนปัดสี ธาตุนารายณ์วิทยา ภาษาไทย-สังคมฯ 

รำยช่ือนักเรียน ล ำดับส ำรอง ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565 ประเภท  ท่ัวไป  แผนกำรเรียน ภำษำไทย-สังคมฯ

ช่ือ - สกุล


