
เลขประจ ำตัว

นักเรียน
1 24703 นาย ชิณณวรรธน์ บุตราช
2 24711 นาย ธีรพงศ์ ทุ่มขันธ์
3 24715 นาย อัคริน ทอนฮามแก้ว
4 24716 นางสาว กัญจนพร สิงห์เช้ือ
5 24732 นางสาว พนิดา ภูสมตา
6 24733 นางสาว พรรณปพร ดวนพล
7 24734 นางสาว พินท์ุสุดา จันทร์ปาน
8 24735 นางสาว พิยดา พานนท์
9 24738 นางสาว มัณธนา อุสาพรหม
10 24740 นางสาว วราพร อันสุข
11 24743 นางสาว สมฤทัย บุญนันท์
12 24776 นางสาว ณัฐหทัย บุตรโคษา
13 24788 นางสาว สุชาดา อุดมพร
14 24789 นางสาว อาริสา อุสาพรหม
15 24815 นางสาว ณภัทร ช่วยรักษา
16 24821 นางสาว พรรณิภา บุพศิริ
17 24893 นาย มิติโชค นามนุ
18 25012 นาย กรวีร์ นวนทอง
19 25229 นาย คฑาวุธ พรหมหากุล
20 25231 นาย จรูญโรจน์ ต้นศรี
21 25245 นางสาว ณัฐณิชา บุญลี
22 25246 นางสาว ณัฐนันท์ หลงทอน
23 25248 นางสาว พรชนก แสนมะฮุง
24 25250 นางสาว พัชราพร นามมุงคุณ
25 25251 นางสาว พิมพ์สุข ทองฟู
26 25254 นางสาว อรณัฐ ทองหน่อหล้า
27 25271 นางสาว จิรัฐศิกาญจน์ พลไชย
28 25542 นางสาว ชนกวนันท์ โลหะสาร
29 27761 นาย โกสิยพรรด์ิ อรรคบาล
30 27762 นาย ณฐกร ศรีละวัลย์
31 27763 นาย ธนภัทร น้อยนาง
32 27764 นาย ธีรภัทร นนท์ค าวงค์
33 27765 นาย รัฐศาสตร์ เรืองนา
34 27766 นาย ศุภฤกษ์ ภักดีเหลา
35 27767 นาย อติวิชญ์ จันทนะ
36 27768 นางสาว ชลดา จันมาลา
37 27769 นางสาว ธิดารัตน์ นาคีย์
38 27770 นางสาว ปนัดดา นารถชมสา
39 27771 นางสาว พิมชนก โพธ์ิเสือ
40 27772 นางสาว มยุรฉัตร พลเย่ียม

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 / 1 (วิทย์ - คณิต) ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565

โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

ล ำดับ ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ



เลขประจ ำตัว
นักเรียน

1 24709 นาย ธนภัทร บุญชัย
2 24710 นาย ธฤตวัน โล้วทรัพย์ธนา
3 24721 นางสาว ชนม์นิภา อนุสนธ์ิ
4 24722 นางสาว ชนิตา รัตนะ
5 24730 นางสาว ปรียาภรณ์ ดีมะการ
6 24731 นางสาว ปัญจรัตน์ กรีสันเทียะ
7 24739 นางสาว วรพิชชา โสบุญ
8 24741 นางสาว ศศิธร บุตราช
9 24745 นางสาว สุธินันท์ อินฉ ่า
10 24758 นาย พชรพล แซ่โฟ่ง
11 24772 นางสาว ชนันญา ปฏิโชติ
12 24778 นางสาว ธนพร พรหมพินิจ
13 24796 นาย ธนภัทร โมตา
14 24819 นางสาว ปภินดา ไชยกว้าง
15 24828 นางสาว วรรณวิภา พันธุกาง
16 24863 นางสาว ภัทราภรณ์ เจริญพืช
17 24871 นางสาว ศุภัทรา ไวยพิมพ์
18 24886 นาย ไตรลักษณ์ เหล่าหาโคตร
19 24887 นาย ธนวัฒน์ ชาเเสน
20 24906 นางสาว ธิดารัตน์ วงศ์นาม
21 24916 นางสาว รสสุคนธ์ แสนหูม
22 24957 นางสาว มณีรัตน์ นาอุดม
23 25241 นาย สุธีรพัฒน์ กุนาง
24 25242 นางสาว กรนันท์ พรหมค าบุตร
25 25247 นางสาว ณัฐิกา แร่ถ่าย
26 25253 นางสาว อภิปรียา เจริญไชย
27 27773 นาย พิธาน จันทร์มาลา
28 27774 นาย ศิรสิทธ์ิ ผลารักษ์
29 27775 นางสาว กัญชิดา พบก่ิง
30 27776 นางสาว กัลยกร นนท์สุข
31 27777 นางสาว จิราพรรณ โม้หิน
32 27778 นางสาว ชลิดา ทาวังลาด
33 27779 นางสาว ดวงฤทัย หม่ืนไทยสงฆ์
34 27780 นางสาว วทันญา วงค์งาม
35 27781 นางสาว ศุทาภรณ์ อุปรีย์
36 27782 นางสาว สิริกร อุ่มภูธร
37 27783 นางสาว สุกัลยา ภูธรเลิศ
38 27784 นางสาว เสาวนีย์ ศรีจูมลาย
39 27785 นางสาว อรปรีญา คุณธรรมมงคล
40 27786 นางสาว อารัตน์ดา โคตะมา

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 / 2 (วิทย์ - คณิต) ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565

โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

ล ำดับ ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ



เลขประจ ำตัว
นักเรียน

1 24725 นางสาว นรินทร์ทิพย์ ค าผาเยือง
2 24727 นางสาว บุตรธิดา พรมนาด
3 24754 นาย ธนากร ไชยเสนา
4 24762 นาย มนุชาธิป การุญ ฦาชา
5 24763 นาย วงศกร หวายน า
6 24764 นาย วรัณญู การุณ
7 24770 นางสาว ภัทร์นรินทร์ อินทรีย์
8 24775 นางสาว ฐิติรัตน์ ลอยหา
9 24777 นางสาว ณิศรา ไชยศรีหา
10 24791 นาย จิรภัทร์ คันทะสิทธ์ิ
11 24801 นาย ภูมิพัฒน์ ศูนย์จันทร์
12 24809 นางสาว กันยาพร อินต๊ะวัน
13 24823 นางสาว พิมชนก มุนสาโคตร
14 24830 นางสาว สุวภัทร ภูวงค์ษา
15 24857 นางสาว นิธยาภรณ์ พองดวง
16 24860 นางสาว ปภาวรินทร์ บุญเอิบ
17 24861 นางสาว ปาณิตา แวววงค์
18 24880 นาย กล้าณรงค์ ค าภูแสน
19 24884 นาย ณัฐภูมิ ธัญญากนก
20 24897 นางสาว กนกวรรณ กองโพธิชัย
21 24900 นางสาว กุลิสรา ช่วงไชย
22 24918 นางสาว วราภรณ์ วงษ์มานิตย์
23 24966 นางสาว ชนัญชิตา สุขวิพัฒน์
24 24989 นาย วิริทธ์ิพล วนาคม
25 25007 นางสาว วิภารัตน์ หารค าอุ้ย
26 25087 นางสาว ศลิษา ศรีนา
27 25252 นางสาว อภิชญา การุญ
28 25546 นางสาว พิมพ์ชนก นรสาร
29 25550 นาย ธัญเทพ พรหมสาขา ณ สกลนคร

30 27787 นาย ธนาคิม สังวาลย์
31 27788 นางสาว จิราวรรณ รูปสอาด
32 27789 นางสาว ชญาดา ม่อมพะเนาว์
33 27790 นางสาว ชนันทกาญน์ จันดาหาร
34 27791 นางสาว ธิดารัตน์ สาทะโพน
35 27792 นางสาว นัชชา วจีสิงห์
36 27793 นางสาว วันนภา บุรเนตร
37 27794 นางสาว ศุภนิดา พลซา
38 27795 นางสาว สุนันทินี วงศ์อินพ่อ
39 27796 นางสาว อัจฉรา มีภูค า
40 27797 นางสาว เอมวิกา ดอนทราย

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 / 3 (วิทย์ - คณิต) ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565

โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

ล ำดับ ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ



เลขประจ ำตัว
นักเรียน

1 24719 นางสาว จารุวรรณ ดิสวัสด์ิ
2 24724 นางสาว ณัฐณิชฌา เพ่ิมจัตุรัส
3 24742 นางสาว ศาวิการ์ มุลิตา
4 24744 นางสาว สุกัญญา กลยนีย์
5 24768 นางสาว เข็มอัปสร พองดวง
6 24773 นางสาว ชลดา วันสวัสด์ิ
7 24779 นางสาว นัธวดี ไชยศรี
8 24781 นางสาว พนัชกร ขวาละคร
9 24783 นางสาว ภัทรวรรณ สมสอาด
10 24797 นาย ธีรภัทร์ วงษาเนาว์
11 24812 นางสาว จีรนันท์ แก้วอ่อน
12 24818 นางสาว นฤมล นาคีย์
13 24829 นางสาว วริศรา ปัดถราช
14 24851 นางสาว กมลลักษณ์ ไชยตะมาตร์
15 24877 นางสาว อันดา เครือหม่ืน
16 24889 นาย ธรรมชาติ ลือแสน
17 24892 นาย พนธิตร ภักดีมี
18 24909 นางสาว นิรมล อินทะเกต
19 24919 นางสาว วิชญาดา มาตราช
20 24920 นางสาว ศยพรรณ บินศรี
21 24936 นาย สิรวิชญ์ ศรีเทียน
22 24947 นางสาว ธนัญญา ค าหาญพล
23 24961 นางสาว วิชญาพร ทรัพย์บ้านใหม่
24 24964 นางสาว อรจิตร บัวลา
25 25004 นางสาว ลลิตวดี วภักด์ิเพชร
26 25031 นาย ปัณณธร ใจแก้ว
27 25036 นาย ชินวัทน์ หลงจ าปา
28 25042 นาย ศุภโชค แก้ววิ รัตน์
29 25048 นางสาว มุฑิตา ประก่ิง
30 27798 นาย คงเดช สุระทัศน์
31 27799 นางสาว กรติยา เดชโฮม
32 27800 นางสาว ขนิษฐา พรมจันทร์
33 27801 นางสาว เขมจิรา ติยะบุตร
34 27802 นางสาว เจนจิรา พรมประศรี
35 27803 นางสาว ธนพร บุระเนตร 
36 27804 นางสาว นัชชา นนท์ค าวงค์
37 27805 นางสาว ปนัดดา ทรงถ ้า
38 27806 นางสาว พิมณภา นาโควงค์
39 27807 นางสาว ศศิวิมล ค าภูษา
40 27808 นางสาว สุภาวดี ฦาชา

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 / 4 (วิทย์ - คณิต) ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565

โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

ล ำดับ ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ



เลขประจ ำตัว
นักเรียน

1 24769 นางสาว จิรัตติกาล ชาญนะชา
2 24780 นางสาว น ้าเพชร โยตะสิงห์
3 24784 นางสาว รัตน์รดา ดีนวลพะเนาว์
4 24799 นาย ปัณณทัต พลศรี
5 24806 นาย สิรภพ อ้อยรักษา
6 24824 นางสาว ภูริตา แถมสมดี
7 24902 นางสาว จิราวรรณ ศรีขาวผ่อง
8 24904 นางสาว ณภัทร โคตรวิชัย
9 24908 นางสาว นันพกา โคนสักขวา
10 24928 นาย ธนากร สุระ
11 24945 นางสาว จิรารัตน์ พรรณลี
12 24962 นางสาว ศิรินญา จ ารักษา
13 25005 นางสาว ลลิตา สารทอง
14 25009 นางสาว ศศินา บัวพิน
15 25017 นาย ขจรยศ ประจันทร์
16 25049 นางสาว รุ้งฤดี วงศ์มีแก้ว
17 25073 นางสาว จุฑามาศ ศุกรนันทน์
18 25074 นางสาว ชญานุช ศิริฟอง
19 25078 นางสาว บุญฑิตา พรหมสาขา ณ สกลนคร
20 25079 นางสาว ประณัฐดา พันธ์ุกาง
21 25082 นางสาว พิยะดา นวลมะณี
22 25083 นางสาว เมธาพร อาจเอ่ียม
23 25084 นางสาว รุจณิชา หวานเสนาะ
24 25091 นางสาว อชิรญา ปัญญาสาร
25 25112 นาย วิริยะ แสงวงศ์
26 25167 นางสาว กนกทิพย์ คงภูเวท
27 25171 นางสาว ณัฐธิชา ชาติผา
28 25217 นางสาว ชนากานต์ เรียมแสน
29 25543 นาย ธนากร เกตวงษา
30 27809 นาย ทรัพยงค์ แสนพระพล
31 27810 นาย สมพัฒน์ นาโควงค์
32 27811 นางสาว กนกพิชญ์ แก้วมะ
33 27812 นางสาว ชริญาภัทร ก าทองดี
34 27813 นางสาว ชลลัดดา สังขะวรรณ
35 27814 นางสาว ณัฐดาวรรณ มันอาษา
36 27815 นางสาว นิธญาภรณ์ ดวงเคน
37 27816 นางสาว ประกายเเก้ว วันทอง
38 27817 นางสาว พรนภัส ศรีจันทร์
39 27818 นางสาว สุนันฑา ค าพร
40 27819 นางสาว อัยลดา ประก่ิง

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 / 5 (วิทย์ - คณิต) ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565

โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

ล ำดับ ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ



เลขประจ ำตัว
นักเรียน

1 24707 นาย ทิวา บัวลอย
2 24728 นางสาว ปริญญา ลาด า
3 24747 นาย จีรายุ น านาผล
4 24748 นาย เจษฎากร ไชยวาน
5 24749 นาย ณัฐวุฒิ ตะนัน
6 24751 นาย เตชิน ศรีวิเชียร
7 24752 นาย ทินกฤต ปลัดวิเศษ
8 24753 นาย ธนวิชญ์ ศรีลาราช
9 24759 นาย พุทธรักษา ภูอวด
10 24771 นางสาว ชฎากาญจน์ ขุนศรี
11 24848 นาย สินวสันต์ มณีวรรณ
12 24850 นาย เอกราช บุตรรักษ์
13 24911 นางสาว พัชรพร อุสาพรหม
14 24924 นาย กรวิชญ์ วงษาเนาว์
15 24935 นาย ศุภวัฒน์ จรัสสัน
16 24937 นาย สุทธิพงษ์ ยงษาค า
17 24940 นางสาว กฤติยาณี ค าประกายกุล
18 24943 นางสาว เกศกนก ไชยอุดม
19 24954 นางสาว พัชรินทร์ นิตุทร
20 24999 นางสาว ปทิตตา ข่วงทิพย์
21 25002 นางสาว พลอยชมพู ภูจอมจิตร
22 25006 นางสาว วัลณิภา เกตวงษา
23 25008 นางสาว ศรัญญา ชัยวงษา
24 25075 นางสาว ณัฐชยา ฟองอ่อน
25 25090 นางสาว สุชัญญา ศรีลาราช
26 25115 นาย สิทธินันท์ ศรีรักษา
27 25118 นาย อนุชิต นนท์สุข
28 25181 นางสาว วิยะดา เริงสมัย
29 25237 นาย ธีรภัทร จามน้อยพรหม
30 25239 นาย ภานุวัฒน์ อินทรีย์
31 25258 นาย ธรรมวัฒน์ เหลาเเตว
32 25270 นางสาว กุลธิดา กางทอง
33 27820 นาย กิตติกานต์ ไชยวรศิลป์
34 27821 นาย จักรกฤษ โตใจ
35 27822 นาย ชินบัญชร ลือชาชาญวิทย์
36 27823 นาย ทีฆภัทร สลางสิงห์
37 27824 นาย ธนานุวัฒน์ สารผล
38 27825 นาย วิศวกร คชธานี
39 27826 นาย อัจฉริยะ พลอยพานิชเจริญ
40 27827 นางสาว ปาลิตา ไชยมงค์

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 / 6 (วิทย์ - คอมฯ) ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565

โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

ล ำดับ ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ



เลขประจ ำตัว
นักเรียน

1 24717 นางสาว กัญญารัตน์ ศรีชัย
2 24782 นางสาว แพรวา กาญจนอโนทัย
3 24786 นางสาว วัชราภรณ์ วะเศษสร้อย
4 24787 นางสาว วิชญาพร ชาแสน
5 24814 นางสาว ณธิดา สิทธิวงศ์
6 24822 นางสาว พัชราภา นวลสีอ่อน
7 24846 นาย ภูตะวัน ประทุมวงศ์
8 24859 นางสาว บุญฑาริกา แสงวงศ์
9 24867 นางสาว ฤทัยพัชร์ สกุลทอง
10 24870 นางสาว ศิริณภา มณีภาค
11 24899 นางสาว กิตติยา ศรีจุมพล
12 24912 นางสาว พัชรี ฟองอ่อน
13 24956 นางสาว พิชญธิดา ปิตะแสง
14 24994 นางสาว ณัฐธญา แสนเสน
15 25000 นางสาว พรนัชชา ไชมะโย
16 25020 นาย จิรภาส ไขไพวัน
17 25027 นาย ธีระเดช ปัญญาประชุม
18 25043 นางสาว ณัฐริกา โบกค า
19 25046 นางสาว เพ็ญพิชชา จงจุลกลาง
20 25172 นางสาว ทิพย์วรรณ โพธิโคตร
21 25198 นาย นิธิภัทร คติยะจันทร์
22 25234 นาย ต้นตระกูล ไชยประเทศ
23 25263 นาย พสธร ธานี
24 26395 นางสาว พิมพ์นภัส เช้ือนาข่า
25 27828 นาย จิรายุส สุทธิโคตร
26 27829 นาย ณัฐกิต สร่างช้าง
27 27830 นาย พีรภัทธ์ิ แสนบรรดิษฐ์
28 27831 นาย รัฐภูมิ สุมังคะ
29 27832 นางสาว จริญา จันทลุน
30 27833 นางสาว ฐานิดา บุญชาญ
31 27834 นางสาว ฐิติพร ไมนา
32 27835 นางสาว ดวงวิภา ผายวงษา
33 27836 นางสาว นิชาภัทร ธงชัย
34 27837 นางสาว พุฒณาภรณ์ บุญบรรดาน
35 27838 นางสาว ภัทรพร บลลา
36 27839 นางสาว มณีรัศม์ิ สุกใส
37 27840 นางสาว ลลิตภัทร พิมพ์นนท์
38 27841 นางสาว วชิรญาณ์ เกรงขาม
39 27842 นางสาว ศิริมุกดา คู่กระสังข์
40 27843 นางสาว สิริญญา แสนบรรดิษฐ์

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 / 7 (จีน - อังกฤษ) ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565

โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

ล ำดับ ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ



เลขประจ ำตัว
นักเรียน

1 24723 นางสาว ญาณกร ศักด์ิวิเศษ
2 24726 นางสาว นิชาภัทร สีโอ
3 24755 นาย ปฏิภาณ เกษร
4 24765 นาย สิทธิโชค แสนบรรดิษฐ์
5 24810 นางสาว กัลยารินทร์ สอนสมนึก
6 24876 นางสาว อนันธิญา อินต๊ะวิน
7 24882 นาย เจษฎากร อมาตย์ทอง
8 24885 นาย ดนัยย์กรณ์ ใหญ่พงศกร
9 24949 นางสาว ธัญรดี รอนไพรี
10 25030 นาย บารมี หาวิโร
11 25105 นาย ปุญญพัฒน์ เจริญลอย
12 25111 นาย วชิรวิชญ์ ค าวงษา
13 25138 นางสาว อภิญญา ปิตะแสง
14 25147 นาย ณัฐพร แสงหล้า
15 25164 นาย อรรถพล พันที
16 25186 นาย เกียรติรัตน์ สาระพหรม
17 25190 นาย จิตรภานุ บัวชุม
18 25214 นาย อานุภาพ ค าสิงห์คะ
19 25260 นาย น้อมเกล้า ลีทอง
20 25267 นาย อนุภัทร แก้วจุฬาศรี
21 25272 นางสาว ชณิภา นาคะอินทร์
22 25274 นางสาว ณัชชา ศรีวรรณะ
23 25279 นางสาว เปรมกมล อินทรวิศิษฏ์
24 25284 นางสาว อติพร ภูมิประสิทธ์ิ
25 25537 เด็กชาย เทพทัตพงศ์ ประสงค์ชัยกุล
26 26344 นางสาว ณัฐรุจา แพงษา
27 26356 นางสาว ศศิวรรณ สมภาร
28 26382 นางสาว ปลายฟ้า ธรรมะ
29 27844 นาย ณฐกร ฤทธิแสน
30 27845 นาย ณพชร ไขแสง
31 27846 นาย พัทธดนย์ บรรผนึก
32 27847 นาย พิทักษ์ สุระมณี
33 27848 นาย ภัทรดนัย เพ็งนาม
34 27849 นาย อนุชา ธงวิชัย
35 27850 นาย อภิยุทธ บุรเนตร
36 27851 นาย อัครพล จันทวงศ์
37 27852 นางสาว บุณิกา จันทรังษี
38 27853 นางสาว สิริยากร แสงฮวด
39 27854 นางสาว สุธีมา ดาบชัย
40 27855 เด็กหญิง อรัญญา วงค์เครือสอน

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 / 8 (ญ่ีปุ่น - อังกฤษ) ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565

โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

ล ำดับ ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ



เลขประจ ำตัว
นักเรียน

1 24708 นาย ธนกฤต มะลิหอม
2 24792 นาย จิรเมธ วงศ์กระโซ่
3 24811 นางสาว กุลปรียา คันธะโฮม
4 24826 นางสาว รัตน์ติกาน จารุพันธ์
5 24827 นางสาว วรกาญจน์ ขุนวิชิต
6 24831 นางสาว หยาดทิพย์ สุขทวี
7 24855 นางสาว ธัญญลักษณ์ หล้าพรหม
8 24858 นางสาว บุญญาดาร์ ค าเก้ียง
9 24872 นางสาว สิริญา จันทชิต
10 24873 นางสาว สุจิตรา โสมชัย
11 24874 นางสาว สุธิดา เติมสุทา
12 24903 นางสาว ฐิดาภรณ์ จิตศรชัย
13 24944 นางสาว จิดาภา เสมเสวตร์
14 24950 นางสาว นภสร แสนมะฮุง
15 24960 นางสาว วรัทยา ลาดสุวรรณ
16 25055 นาย กิตติศักด์ิ ประจันทร์
17 25056 นาย ฐิติโชติ ภูบุญอ่ิม
18 25070 นาย อัครวินทร์ อุปพงษ์
19 25072 นางสาว จุฑามาศ วภักด์ิเพชร
20 25077 นางสาว บัณฑิตา วรรณชาติ
21 25086 นางสาว วันวิสา สุวรรณโพธ์ิศรี
22 25120 นางสาว กัญญาวีร์ กวยตะคุ
23 25137 นางสาว หน่ึงฤทัย ทีนัย
24 25169 นางสาว จีรนันท์ แพงมา
25 25233 นาย ดนุเดช สายสร้อย
26 25283 นางสาว สิรินยา ลงเรียง
27 27856 นาย ยศกร มาตราช
28 27857 นาย วายุ ก่ิงม่ิงแฮ
29 27858 นาย สรศักด์ิ ฟองอ่อน
30 27859 นางสาว กนกวรรณ เช้ือนาฮี
31 27860 นางสาว คณพร สุวรรณรงค์
32 27861 นางสาว จิรชิตา ศรีรักษ์
33 27862 นางสาว ชญาณี ค าโฮง
34 27863 นางสาว เนติสุทธา อุตวงษา
35 27864 นางสาว ปรินดา ฮิคเคเทียร์
36 27865 นางสาว ปัญจมา นารถชมสา
37 27866 นางสาว สาวิกา ยอดขาว
38 27867 นางสาว อภิญญา หล้าพรหม
39 27868 นางสาว อลิสา ยมนา
40 27869 นางสาว เอมม่า ฮัลลิสซี

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 / 9 (เกำหลี - อังกฤษ) ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565

โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

ล ำดับ ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ



เลขประจ ำตัว
นักเรียน

1 24838 นาย ทัพพสาร ทิพวงศ์ษา
2 24840 นาย ปภิณวิช เพชรไปล่
3 24847 นาย วัชวัช รัตนวงศ์ไพบูลย์
4 24854 นางสาว ชโลธร บุตรแสง
5 24891 นาย ปาณชัย บุณการี
6 24931 นาย น าโชค บุตรเพ็ง
7 24932 นาย พาสุข ศิริสวัสด์ิ
8 24983 นาย พีรภาส นาคีย์
9 24985 นาย ภูริพัฒน์ นะราวงษ์
10 24998 นางสาว นิพาดา จ าปาม่วง
11 25015 นาย กิตติณัฏฐ์ วงค์ษา
12 25016 นาย กิตติภณ เลิศศรี
13 25018 นาย คุณกร เลิศสงคราม
14 25026 นาย ไตรรัตน์ พลเย่ียม
15 25029 นาย นิรวิทธ์ ไสยประกรณ์
16 25035 นาย พชรพล ภาวะดี
17 25089 นางสาว สิรินยา สีทาหล่อน
18 25099 นาย จักรภัทร จันดาประดิษฐ์
19 25140 นาย กฤษติธัช คนหลัก
20 25143 นาย ชัชวาลย์ ค าฤาเดช
21 25145 นาย ณฐภัทร เหลาแตว
22 25148 นาย ณัฐภูมินทร์ นนธิบุตร
23 25162 นาย อนุสรณ์ ซ้ายศรี
24 25165 นาย อเล็กซซานเดอร์ มาตา
25 25168 นางสาว จิตตราพร พรหมสาขาฯ
26 25225 นางสาว มลธิฌา โสมงาม
27 27870 นาย ชยากร เทียนไชย
28 27871 นาย ทัชชานนท์ เติมเสรีวงศ์
29 27872 นางสาว เกตศรินทร์ พิมพิสาร
30 27873 นางสาว จีรภา เมืองโคตร
31 27874 นางสาว ดรุณี บรรเทา
32 27875 นางสาว ดวงใจ เดือยพิมพ์
33 27876 นางสาว ปนัดดา อุประ
34 27877 นางสาว ปนัดดา ค ามูล
35 27878 นางสาว ภัคธีมา โหน่งที
36 27879 นางสาว ศรัณยา เหง้าสา
37 27880 นางสาว ศศิธร ตงศิริ
38 27881 นางสาว สุนิสา มหาชัย
39 27882 นางสาว สุพิชฌาย์ ครุฑต าค า
40 27883 นางสาว สุวรรณี วันดี

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 / 10 (เวียดนำม - อังกฤษ) ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565

โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

ล ำดับ ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ



เลขประจ ำตัว
นักเรียน

1 24852 นางสาว จิราภรณ์ หลอดเงิน
2 24869 นางสาว ศศิประภา นัยจิตร
3 24951 นางสาว นัชชา นันทะจันทร์
4 24971 นาย จิระศักด์ิ ศรีคราม
5 25028 นาย ธีรภัทร์ เสาะแสวง
6 25038 นาย ภาณุวิชญ์ ซ่ือตรง
7 25052 นางสาว ศุภิสรา คงเจริญ
8 25061 นาย นวพล ชุนุพงษ์
9 25064 นาย รัฐภูมิ ชัยสุข
10 25065 นาย วรกานต์ ไชยกว้าง
11 25066 นาย วรพจน์ เรียมแสน
12 25076 นางสาว เนตรชนก บุญเพ็ง
13 25081 นางสาว พิชญาภัค สายสมร
14 25085 นางสาว วรรณภา ผาน้อย
15 25092 นางสาว อภิสรา จันทพรม
16 25093 นางสาว อรษา แสนภูวา
17 25096 นางสาว อัยยิกา ทองโกด
18 25101 นาย ณัฐธนดล ใครศรี
19 25108 นาย ภคิน ปัดชาสุวรรณ
20 25131 นางสาว ราชาวดี จักรพิมพ์
21 25135 นางสาว ศิรินญา จันใด
22 25139 นางสาว อัญมณี สีนวลแล
23 25176 นางสาว นิรมล โสภณ
24 25183 นางสาว ศิริกัญญา โทรัตน์
25 25192 นาย ชัยลักษณ์ ค ารินทร์
26 25205 นาย ยุทธินันท์ พันธะมุย
27 25210 นาย สันติพงศ์ แก้วมะ
28 25212 นาย อณากร วงค์ไชย
29 25219 นางสาว เติมทรัพย์ โยธาศรี
30 27884 นาย ฐิติวัชร์ ต่างกลาง
31 27885 นาย ทิวากร พิชัยค า
32 27886 นาย ธนวิชญ์ ภูวดลไพศาล
33 27887 นาย พลวัต ศิริบูรณ์
34 27888 นาย ภควัตร เเพงศรี
35 27889 นางสาว โชติชญาน์ เจริญย่ิง
36 27890 นางสาว ธัญจิรา อุสาพรหม
37 27891 นางสาว ธิดาภรณ์ พลไชย
38 27892 นางสาว ปริญดา ช่างเรือ
39 27893 นางสาว ศิริญาภา ทะวงศ์นา
40 27894 นางสาว สุภัสสรา ปทุมมากร

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 / 11 (ภำษำไทย - สังคมฯ) ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565

โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

ล ำดับ ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ



เลขประจ ำตัว
นักเรียน

1 24700 นาย กฤตภัค โพธ์ิชัย
2 24701 นาย กิตติพงษ์ เหยิบไธสง
3 24736 นางสาว ภัทรธิดา แสนมะฮุง
4 24737 นางสาว ภัทราพรรณ เขียวสด
5 24805 เด็กชาย สิทธิโชค เเก้วบัณฑิต
6 24813 นางสาว ชลนิภา คนเพียร
7 24836 เด็กชาย ณัฐวัตร พิศสุวรรณ
8 24841 นาย ปรเรศ สุคนธชาติ
9 24853 นางสาว ชญานิษฐ์ แสนภูวา
10 24856 นางสาว นันทิชา อินทรีย์
11 24895 นาย เอกภพ ศรีสมัย
12 24948 เด็กหญิง ธัญชนก ศรีวรขาน
13 24996 เด็กหญิง ธนัญญา ไตรทามา
14 25228 เด็กชาย เขมเทพ แต่งงาม
15 25230 นาย จตุรวิทย์ เดชไพรศิลป์
16 25232 นาย ญาณภัทร สุขวัน
17 25235 นาย ทัพไท เพ็ชราชัย
18 25236 นาย ทัศน์พล พลธิราช
19 25238 นาย ปฏิภาณ วรรณคีรี
20 25240 นาย ภาวัฒ วังศรี
21 25243 เด็กหญิง ขวัญภิรมพร แพงดวงแก้ว
22 25244 นางสาว จตุรพร สอนสมนึก
23 25249 นางสาว พัชรนันท์ การุญ
24 25255 นางสาว อารียา วุธศรี
25 25261 นาย ปกป้อง สิทธิศักด์ิ
26 27895 นาย ธนธรณ์ มาตราช
27 27896 นางสาว ธาราทิพย์ ขุนทิพย์ทอง
28 27897 นางสาว มาริสา ศรีลาราช
29 27898 นางสาว วิภาวดี ขันติยู
30 27899 นางสาว วุฒิฉัตรตรา ศรีลาราช

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 / 12 (ห้องเรียนพิเศษวิทย์ SMTE) ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565

โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

ล ำดับ ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ



เลขประจ ำตัว
นักเรียน

1 24436 นาย ธนกร ชาญพิพัฒน์วิทยา
2 24913 นางสาว พิชญธิดา อ้วนอินทร์
3 25259 นาย ธีร์ งามวิไลกร
4 25262 นาย พลกฤต นันตระกูล
5 25264 นาย ภูธนภัทร ประทาสู
6 25268 นาย เอกรัตน์ สุขประเสริฐ
7 25269 นางสาว กวินธิดา อัศวเจริญศรี
8 25275 นางสาว ณัฐกานต์ แสนชัย
9 25276 เด็กหญิง ณัฐธิดา ทองใบใหญ่
10 25277 นางสาว ธนภรณ์ กุลากุล
11 25278 นางสาว ปัญจพร วรรณ ทิพย์ 
12 25281 นางสาว วศินี งันลาโสม
13 25285 นางสาว อัญชิษฐา รักกระโทก
14 27900 นาย ณภัทร ครุดอุทา
15 27901 นาย วรินทร ศิลป์ประกอบ
16 27902 นางสาว ขวัญเนตร แก่นนาค า
17 27903 นางสาว ข้าวขวัญ ประเสริฐแก้ว
18 27904 นางสาว เขมจุฑา สุวรรณบล
19 27905 นางสาว จินต์จุฑา ก้อนแพง
20 27906 นางสาว จิรัชยา ผงพิลา
21 27907 นางสาว ณัฏนรี ประจุดทะศรี
22 27908 นางสาว ณัฐสุดา แพงเหนือ
23 27909 นางสาว ธนภรณ์ โคตะบิน
24 27910 นางสาว ปฏิมาภรณ์ ว่องไว
25 27911 นางสาว ปราณปรียา เถ่ือนแก้ว
26 27912 นางสาว พิมพ์ชนก ศรีสุพัฒน์
27 27913 นางสาว ลัดดาพร บุญเสนอ
28 27914 นางสาว สุชาวดี พะนะลม
29 27915 นางสาว สุภาวิณี พลหนองคูณ

หมำยเหตุ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 / 13 (ห้องเรียนพิเศษภำษำอังกฤษ EP) ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565

โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

ล ำดับ ช่ือ - สกุล


