
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร 
เรื่อง  การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา  ๒๕64 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ได้รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๕๓ จังหวัดสกลนคร ปีการศึกษา  ๒๕64                  
ตามประกาศของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม                    
พ.ศ. ๒๕64  ทางโรงเรียนได้ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนตามจ านวน ที่มีนักเรียนมาสมัคร และประกาศ
รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  โดยให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกยืนยัน และมารายงาน
ตัวเพื่อเข้าเรียน ในวันที่  30 พฤษภาคม  ๒๕64 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  11  พฤษภาคม  2564 
  

 
(นางสาวทัศนีย์  สิงหวงค์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศรายชือ่นักเรียนที่ผ่านการคดัเลือกเข้าศึกษาต่อระดบัชั้นประถมศึกษาปทีี่  1 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวดัสกลนคร ปกีารศึกษา 2564 

 ที ่  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน           ชื่อ – สกุล          หมายเหต ุ
1. 1-4803-01239-48-1 เด็กชายรัชชานนท์  สนมศร ี ให้นักเรียนที่มรีายช่ือดังกล่าวมารายงานตัว   

วันอาทิตย์ที่ 30  พฤษภาคม  2564 
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  53              
จังหวัดสกลนคร 

2. 1-4109-01151-27-5 เด็กชายทนงศักดิ์ ผลเจริญ 
3. ๑-4805-01391-48-1 เด็กชายเขมทัต  สุขวัน 
4. 1-3888-00002-61-21 เด็กหญิงวิชชาพร ครกกระโทก 

 
 

ประกาศรายชือ่นักเรียนที่ผ่านการคดัเลือกเข้าศึกษาต่อระดบัชั้นประถมศึกษาปทีี่  2 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวดัสกลนคร ปกีารศึกษา 2564 

 ที ่  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน           ชื่อ – สกุล          หมายเหต ุ
1. 1-4799-01101-29-2 เด็กชายศุภกฤต สนิทกุล ให้นักเรียนที่มรีายช่ือดังกล่าวมารายงานตัว   

วันอาทิตย์ที่ 30  พฤษภาคม  2564 
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  53              
จังหวัดสกลนคร 

2. 1-7798-00425-41-3  เด็กชายยุทธนา แสนมหาชัย 
3. 1-4998-00050-37-4 เด็กชายเจษฎาพร  พิราวุธ 
4. 1-4384-00031-64-9 เด็กหญิงพิชญาภา  ดอนมืด 
5. 1-4176-00031-43-9 เด็กหญิงตรีทิตย์พิภา ศรีมะโรง 

 
 

ประกาศรายชือ่นักเรียนที่ผ่านการคดัเลือกเข้าศึกษาต่อระดบัชั้นประถมศึกษาปทีี่  3 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวดัสกลนคร ปกีารศึกษา 2564 

 ที ่  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน           ชื่อ – สกุล          หมายเหต ุ
1. 1-3895-00009-75-2 เด็กชายอดิเทพ  ทุมมา ให้นักเรียนที่มรีายช่ือดังกล่าวมารายงานตัว   

วันอาทิตย์ที่ 30  พฤษภาคม  2564 
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  53              
จังหวัดสกลนคร 

2. 1-1299-02341-98-2  เด็กชายอดิศร โสมโยธ ี
  

 
 
 
 

 
(นางสาวทัศนีย์  สิงหวงค์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร 
 
 

 



ประกาศรายชือ่นักเรียนที่ผ่านการคดัเลือกเข้าศึกษาต่อระดบัชั้นประถมศึกษาปทีี่  4 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวดัสกลนคร ปกีารศึกษา 2564 

 ที ่  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน           ชื่อ – สกุล          หมายเหต ุ
1. 1-7798-00362-65-9  เด็กชายชัยยุทธ แสนมหาชัย 

 
ให้นักเรียนที่มรีายช่ือดังกล่าวมารายงานตัว   
วันอาทิตย์ที่ 30  พฤษภาคม  2564 
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  53              
จังหวัดสกลนคร 

2. 1-4199-02797-42-8  เด็กหญิงปวีณ โพธ์ิสว่าง 
 

 
 

ประกาศรายชือ่นักเรียนที่ผ่านการคดัเลือกเข้าศึกษาต่อระดบัชั้นประถมศึกษาปทีี่  5 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวดัสกลนคร ปกีารศึกษา 2564 

 ที ่  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน           ชื่อ – สกุล          หมายเหต ุ
1. 1-4389-00059-37-2 เด็กชายพัลลภ  แสงอินทร ์ ให้นักเรียนที่มรีายช่ือดังกล่าวมารายงานตัว   

วันอาทิตย์ที่ 30  พฤษภาคม  2564 
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  53              
จังหวัดสกลนคร 

2. 1-1007-04191-59-5 เด็กหญิงจันทิมา โสมโยธี 
3. 1-4793-00128-68-4 เด็กหญิงพิมพ์ชนก อุสาพรหม 
4. 1-4085-00066-76-2 เด็กหญิงรักขณา บัวพิศ 
5. 1-2198-00518-40-8 เด็กหญิงธยานี สุดตาสอน 

 
 

ประกาศรายชือ่นักเรียนที่ผ่านการคดัเลือกเข้าศึกษาต่อระดบัชั้นประถมศึกษาปทีี่  6 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวดัสกลนคร ปกีารศึกษา 2564 

 ที ่  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน           ชื่อ – สกุล          หมายเหต ุ
1. 1-4309-01345-37-1 เด็กชายธนาศักดิ์ สุริยะ ให้นักเรียนที่มรีายช่ือดังกล่าวมารายงานตัว   

วันอาทิตย์ที่ 30  พฤษภาคม  2564 
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  53              
จังหวัดสกลนคร 

2. 2-1036-00005-40-1 เด็กชายพลากร แสนมหาชัย 
3. 1-4399-00654-01-8 เด็กหญิงขวัญศิริ  บัวแยง 
4. 1-4379-00000-16-4 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา อะทะวงศ์ 

 
 

 
(นางสาวทัศนีย์  สิงหวงค์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 



ประกาศรายชือ่นักเรียนที่ผ่านการคดัเลือกเข้าศึกษาต่อระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวดัสกลนคร  ปกีารศึกษา 2564 

 ที ่  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน           ชื่อ – สกุล          หมายเหต ุ
 1. 1-2096-01618-65-8 เด็กชายกิตติชัย  รัตนะอาษา ให้นักเรียนที่มรีายช่ือดังกล่าวมารายงานตัว            

วันอาทิตย์ที่ 30  พฤษภาคม  2564 
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  53  
จังหวัดสกลนคร 

      
   
   
   
   
   

  
   
  
  

 2. 1-4803-01235-26-5 เด็กชายสันติ  พันธ์ุธง 
 3. 1-3206-01354-11-2 เด็กชายปรัฐชญา  เอมะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 4. 1-4786-00151-42-7 เด็กชายสิงหา  เพราะสระน้อย 
 5. 1-8486-00010-38-2 เด็กชายมงคล  พลพรหมราช 
 6. 1-5799-01284-16-7 เด็กชายธิติศาสตร์  โวหารกล้า 
 7. 1-2299-01266-12-9 เด็กชายธีรพงศ์  สขุโข 
 8. 1-4892-00045-95-7 เด็กชายสุทธิพงค์  คะสุดใจ 
 9. 1-4708-01435-92-1 เด็กชายภูมินทร์  ลลีาด 
10. 1-2394-00013-41-4 เด็กชายวีรพัฒน์  การสมพิศ 
11. 1-4176-000-36-94-5 เด็กชายภูริภัตต บุญบรรล ุ
12. 1-4999-00503-68-1 เด็กชายนิพินธ์  ผิวข า 
13. 1-4899-00625-56-5 เด็กชายปัณธร  ตะวะนะ 
14. 1-4702-01228-21-6 เด็กชายณัฐกิตต์ิ  กระแสงสิงห์ 
15. 1-4199-02512-05-9 เด็กชายภูดินันท์  ประเสรฐิศรี 
16. 1-4690-00660-20-1 เด็กชายทัดนัย  ใจหมั่น 
17. 1-4199-02560-15-1 เด็กชายณัฐวุฒิ  พลหาญ 
18. 1-4803-01240-04-8 เด็กชายบุญยฤทธิ์ ศรีวิชา 
19. 1-4803-01237-87-0 เด็กชายฉันทวัฒน์  ผันผ่อน 
20. 1-4897-00045-00-0 เด็กชายชาตรี  บุพศิร ิ
21. 1-3099-03625-35-4 เด็กชายกิตติวินท์  นิ่มนวน 
22. 1-4789-00042-93-3 เด็กชายธนูชัย โสภ ี
23. 1-4786-00147-49-9 เด็กชายจิรเมธ สายสอน 
24. 1-4704-01318-12-0 เด็กชายธันวา จันทะวงค ์
25. 1-3499-01570-10-2 เด็กชายพิชิต จินดารัก 
26. 1-4799-00859-30-2 เด็กชายวิทยา หวันทา 
27. 1-4786-00151-91-5 เด็กชายอิทธินันท์  ทฆีะพันธ์ 
28. 1-4383-00004-03-7 เด็กชายนพนัฐ  แก้วมะ  
29. 1-4789-00053-38-2 เด็กชายนัธทวัฒน์ เปล่งปลื้ม 

 

 
(นางสาวทัศนีย์  สิงหวงค์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร 



หน้า 2 
ประกาศรายชือ่นักเรียนที่ผ่านการคดัเลือกเข้าศึกษาต่อระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวดัสกลนคร  ปกีารศึกษา 2564 
 ที ่  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน           ชื่อ – สกุล          หมายเหตุ 
30. 1-4176-00034-30-6 เด็กชายวิทวัส   กระรัมย ์ ให้นักเรียนที่มรีายช่ือดังกล่าวมารายงานตัว             

วันอาทิตย์ที่ 30  พฤษภาคม  2564 
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  53  
จังหวัดสกลนคร 
 
   
  
  
  
   
  
  
    

31. 1-4899-00618-87-9 เด็กชายวงศธร  ทิวาพัฒน ์
32. 1-1020-03979-34-1 เด็กชายวิษณุ  สีสาร 
33. 1-4786-00158-95-2 เด็กชายภานุรุจ  พันสุวรรณ 
34. 1-4712-01453-26-1 เด็กชายศุภโชค  ผ่านแสนเสาร์ 
35. 1-4176-00036-95-3 เด็กชายปิยพัทย์  เสริฐศร ี
36. 1-4309-01348-00-1 เด็กหญิงสุพิชญนันท์  สายจ ารัส 
37. 1-9499-00668-66-9 เด็กหญิงสุภาพร  รัตนปัญญา 
38. 1-8104-01251-85-4 เด็กหญิงวิยะดา  ทันจาว 
39. 1-4789-00048-87-7 เด็กหญิงวรรณภา  ภูเงิน 
40. 1-4704-01318-38-3 เด็กหญิงพัชราวดี  แจ่มเที่ยงตรง 
41. 1-4799-00869-91-0 เด็กหญิงกมลวรรณ   พับจุงกุง 
42. 1-3990-00065-76-9 เด็กหญิงพัชราพร  ศิลาห้อย 
43. 1-4199-02563-25-7 เด็กหญิงวิลาวัณย์  เจตวัน 
44. 1-9499-00691-37-7 เด็กหญิงมัลลิกา  เซ็งจูมิง 
45. 1-8399-02056-05-0 เด็กหญิงไข่มุก   ชื่นอุรา 
46. 1-4899-00642-06-1 เด็กหญิงสุกานดา  หอมกลิ่น 
47. 1-1499-01075-06-5 เด็กหญิงธิดารัตน์  ค าอ้อ 
48. 1-4176-00037-16-0 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิเศษ 
49. 1-4799-00829-81-1 เด็กหญิงสุดาภา  นครเพชร 
50. 1-4805-01350-17-3  เด็กหญิงชญานิษฐ์  บุปผาชาติ 
51. 1-1020-03988-77-4  เด็กหญิงเพชรดารา  กองรัตน ์
52. 1-2009-01476-89-3 เด็กหญิงตวงพร  ปรากฏรัตน ์
53 1-4789-00048-00-1 เด็กหญิงธมนวรรณ เหง้าโอษา 
54. 1-4789-00051-19-3 เด็กหญิงพรนภา จันทร์ขาว 
55. 1-4799-00812-90-0 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ราชป ึ
56. 1-4786-00158-65-1 เด็กหญิงสุทธิดา  พันธะสา 
57. 1-2096-01624-40-2 เด็กหญิงสุพิชฌาย ์ โกรพิมาย 
58. 1-2096-01624-39-9 เด็กหญิงศดานันท ์ โกรพิมาย 

 
 
 

(นางสาวทัศนีย์  สิงหวงค์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร 



หน้า 3 
ประกาศรายชือ่นักเรียนที่ผ่านการคดัเลือกเข้าศึกษาต่อระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวดัสกลนคร  ปกีารศึกษา 2564 
 ที ่  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน           ชื่อ – สกุล          หมายเหตุ 
59. 1-4793-00096-21-9 เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีสุพรรณ ์  
60. 1-4186-00126-86-4 เด็กหญิงนิอร  ช่ืนชม ให้นักเรียนที่มรีายช่ือดังกล่าวมารายงานตัว              

วันอาทิตย์ที่ 30  พฤษภาคม  2564 
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  53  
จังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
  
  
  
  
  
  
 

61. 1-4799-00847-69-0 เด็กหญิงนริศรา  จันสว่าง 
62. 1-4799-00866-30-9 เด็กหญิงสุนันท์ษา  เกตุแก้ว 
63. 1-4708-01441-25-5 เด็กหญิงอินทิรา  แปลงศร ี
64. 1-1003-00224-88-2 เด็กหญิงปุณยวีร์  ยิระนิจ 
65. 1-1031-01027-17-6 เด็กหญิงอภิญญา  ชมราศร ี
66. 1-4109-01156-25-1 เด็กหญิงนันทพร มะลาดิล 
67. 1-4717-00079-22-5 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ศรีสุธรรม 
68. 1-4715-00123-50-6 เด็กหญิงกิตติมา  แสนสุริวงค ์
69. 1-1030-10015-13-3 เด็กหญิงพรนัชชา ปะวะเท 
70. 1-1043-01157-34-1 เด็กหญิงทิพานัน คึมยะราช 
71. 1-4799-00874-21-2 เด็กหญิงฐิตาพร  คึมยะราช 
72. 1-4799-00834-96-2 เด็กหญิงธนัญญา เสนจันตะ 
73. 1-4715-00123-15-8 เด็กหญิงอินทุอร เสนจันตะ 
74. 1-1044-00049-92-0 เด็กหญิงณัฐธิดา  ดีโท 
75. 1-4790-00042-99-7 เด็กหญิงพิไลวรรณ  วรวิเศษ 
76. 1-1002-02009-39-1 เด็กหญิงชลนิชา  บุดสาไวยากร 
77. 1-1018-01590-94-7 เด็กหญิงพัณณ์ตา   พรมหากลุ 
78. 1-4799-00810-03-6 เด็กหญิงกัณฐิกา  เถาพันธุ ์
79. 1-4790-00042-45-8 เด็กหญิงนภัสกร  ลาต ิ
80. 1-4587-00049-81-1 เด็กหญิงชาลิสา ด้ายกลาง 
81. 1-4199-02505-11-7 เด็กหญิงทัศนีย ์  หาญวงษ ์
82 1-4186-00116-73-7 เด็กหญิงนฤมล  ไม้จันทร ์

 
 

 
(นางสาวทัศนีย์  สิงหวงค์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร 
 
 
 



ประกาศรายชือ่นักเรียนที่ผ่านการคดัเลือกเข้าศึกษาต่อระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวดัสกลนคร  ปกีารศึกษา 2564 

 ที ่  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน           ชื่อ – สกุล          หมายเหตุ 
1. 1-4793-00084-77-6 เด็กชายอนพัช  ไชยสอน ให้นักเรียนที่มรีายช่ือดังกล่าวมารายงานตัว         

วันอาทิตย์ที่ 30  พฤษภาคม  2564 
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  53  
จังหวัดสกลนคร 
 
   
   
 
  
  
  
  

2. 1-4099-03502-76-0 เด็กชายธีรภัส  หนูเวียง 
3. 1-1005-01678-57-1 เด็กชายภูรินทร์ อินทร์รักษ ์
4. 1-8605-00141-83-6 เด็กชายทรงกรด  บุตรวงค ์
5. 1-4799-00776-65-2 เด็กชายธนาวัต  ภักดีอ านาจ 
6. 1-4715-00120-64-7 เด็กชายศักด์ิมงคล พลราชม 
7. 1-4799-00788-47-2 เด็กหญิงวาสิฐี  นารีดอกไม ้
8. 1-4893-00049-80-6 เด็กหญิงปิยนาถ  มหาวงศ ์
9. 1-1003-00218-90-4 เด็กหญิงปาริชาติ  ยิระนิจ 
10. 1-4199-02482-25-7 เด็กหญิงพรรวินท ์ อินหนอง 
11. 1-1031-00964-26-5 เด็กหญิงอนุสรา  อุปชา 
12. 1-4176-00034-19-5 เด็กหญิงนิราวัณย์  ภูดารัตน์ 
13. 1-4176-00031-43-9 เด็กหญิงตรีทิตย์พิภา ศรีมะโรง 
14. 1-4799-00776-65-2 เด็กหญิงเบญญาภา ภูเวียนวงค์ 

 
 

ประกาศรายชือ่นักเรียนที่ผ่านการคดัเลือกเข้าศึกษาต่อระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวดัสกลนคร  ปกีารศึกษา 2564 

 ที ่  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน           ชื่อ – สกุล          หมายเหตุ 
1. 1-3099-03213-33-0 นายกฤษณะภัค ฉัตรดิษยกุล ให้นักเรียนที่มรีายช่ือดังกล่าวมารายงานตัว         

วันอาทิตย์ที่ 30  พฤษภาคม  2564 
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  53  
จังหวัดสกลนคร 
  

2. 1-4109-01151-51-8 นายดุสิต  ผ่านชมภ ู
3. 1-1037-04124-03-3 นางสาวปลายฝน  หน่อทอง 
4. 1-2096-01427-30-3 นางสาวสุดารัตน์  เกาะกิ่ง 
5. 1-4799-00739-47-1 นางสาวพรหมพร สุตะโคตร 
6. 1-3684-00071-18-8 นางสาวจิตตานันท์ ประเสรฐิน ู

 
 

 
(นางสาวทัศนีย์  สิงหวงค์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร 
 
 
 



ประกาศรายชือ่นักเรียนที่ผ่านการคดัเลือกเข้าศึกษาต่อระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวดัสกลนคร  ปกีารศึกษา 2564 

 ที ่ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1. 1-1032-00097-17-2         นายวุฒิชัย  เฮืองหล้า ให้นักเรียนที่มรีายช่ือดังกล่าวมารายงานตัว 

วันอาทิตย์ที่ 30  พฤษภาคม  2564 
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  53  
จังหวัดสกลนคร 

2. 1-1047-00108-54-9 นายวรวิทย์  ปิลอง 
3. 1-4186-00085-46-7 นายพงศกร  แต้มค าภี 
4. 1-1020-03688-12-6 นายอานนท์  โสรินทร ์
5. 1-4799-00678-02-2 นายปฏิภาณ จานหนองเป็ด 
6. 1-4384-00025-45-2 นายธนทัต  ทมุหอม 
7. 1-4384-00025-47-9 นายณัฐชนน  ทุมหอม 
8. 1-4699-00689-95-4 นายพัชรพล  แย้มทัศน ์
9. 1-4715-00116-13-5 นายดนุพร  อุทัยวัฒน์ 
10. 1-4199-02335-06-8 นายรัฐพล  ไวแทน 
11. 1-4799-00705-21-6 นายราเชน  งามแสง 
12. 1-1982-00018-48-0 นายวิรัตน์  นาคด ี
13. 1-3415-01472-57-2 นายศิริพงษ์  บุญครอง 
14. 1-7399-02210-33-5 นายเบ็ญจมินทร์  ชุมสมุย 
15. 1-1187-00049-27-9 นายสุรเดช  เยาวเรส 
16. 1-4716-00113-05-7 นายวรานนท์  หอกระโทก 
17. 1-4799-00703-04-3 นายปรมินทร์  ผาใต ้
18. 1-2093-01144-06-5 นายนนทพร  แก้วบัวดี 
19. 1-4186-00085-38-6 นายวัฏพร  แต้มค าภ ี
20. 1-4784-00024-86-3 นายศราวุฒิ อู่ทอง 
21. 1-1018-01423-34-0 นายสุพจน์ จ้อยเจริญ 
22. 1-4799-00708-40-1 นายกฤษณะ หอกขุนทด 
23. 1-4287-00027-56-6 นายธนภัทร บุบพ ิ
24. 1-4899-00548-03-0 นายรัฐพลี ลดาดก 
25. 1-4799-00699-99-2 นายจีระวัฒน์ จูมศรีสิงห ์
26. 1-4793-00043-18-2 นายศุภกริช  เลิศภูวิวัฒน ์
27. 1-4811-00065-89-4 นายภาณุวัฒน์ ปัญหาผล 
28. 1-4180-00058-75-2  นายนวพล  ค าพิมาน 
29. 1-4715-00114-16-7 นายชยุตพงศ์  มุงเพีย 
30. 1-4702-01201-00-8 นายเจษฎา  แข็งแรง 

 

 
(นางสาวทัศนีย์  สิงหวงค์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร 



หน้า 2 
ประกาศรายชือ่นักเรียนที่ผ่านการคดัเลือกเข้าศึกษาต่อระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวดัสกลนคร  ปกีารศึกษา 2564 
 ที ่ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
31. 1-3192-00052-15-6 นายอนันต์ไชย เขียววิไล ให้นักเรียนที่มรีายช่ือดังกล่าวมารายงานตัว  

วันอาทิตย์ที่ 30  พฤษภาคม  2564 
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  53  
จังหวัดสกลนคร 
 
 
  
   

32. 1-4789-00030-12-9 นายอนวิทย์  ชรินทร์ 
33. 1-4789-00031-48-6 นางสาวพรนัชชา  วรรณเวช 
34. 1-8493-00059-92-1 นางสาวสิรินทรา  ภูแช่มโชติ 
35. 1-4384-00028-24-9 นางสาวฐิติมา  หารันดา 
36. 1-4904-00154-63-8 นางสาวรุ่งอรุณ  น้อยอามาตย ์
37. 1-4793-00054-46-0 นางสาวนิษา วรรณษา 
38. 1-9499-00529-90-1 นางสาวอรวรรณ  รัตนปัญญา 
39. 1-1015-01305-56-2 นางสาวณัฐติยา  แจ่มเที่ยงตรง 
40. 1-4309-01320-78-6 นางสาวสณิฐิตา  สายจ ารัส 
41. 1-4793-00050-30-8 นางสาวจันทกานต์ บุดสาไวยากร 
42. 1-4383-00031-14-1 นางสาวฐิดาพร  เชื้อดวงผุย 
43. 1-4109-01143-26-4 นางสาวมะปราง  มะลาศิล 
44. 1-7499-01046-36-1 นางสาววไลพร  นนท์อามาตย์ 
45. 1-4811-00066-05-0 นางสาววิชญาพร  จุลขันธ์ 
46. 1-4109-01148-20-7 นางสาวศิรินทรา  วิเศษโพธ์ิศรี 
47. 1-2097-02206-76-2 นางสาวสิริกร  ฝ้ายสีงาม 
48. 1-1020-03683-91-4 นางสาวรพีพร  สมสอน 
49. 1-9499-00559-95-9 นางสาวสุกัญญา  รัตนปญัญา 
50. 1-4899-00532-89-3 นางสาววิลาสินี  ไตรมีแสง 
51. 1-4805-01310-06-6 นางสาวกฤติยาพร  แข็งแรง 
52. 1-4788-00049-49-9 นางสาวทิพย์ธนันดา จาหรี 
53. 1-4708-01412-97-2 นางสาวศุภกร  ค าพล 
54. 1-4710-01220-49-2 นางสาวศุกาญน์ดา  ไชยเทศ 
55. 1-4696-00029-20-7 นางสาวสุวนันท์ มาตรเอ่ียม 
56. 1-4706-00180-65-9 นางสาวนันธิยา  สอนวงค ์
57. 1-4303-01406-94-9 นางสาวพิกุลแก้ว จิตรจักร ์
58. 1-4303-01401-90-4 นางสาวชนากานต์ วงค์จันดี 
59. 1-4799-00703-96-5 นางสาวกฤษณา ค ามงคล 

 

 
(นางสาวทัศนีย์  สิงหวงค์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร 



หน้า 3 
ประกาศรายชือ่นักเรียนที่ผ่านการคดัเลือกเข้าศึกษาต่อระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวดัสกลนคร  ปกีารศึกษา 2564 
 ที ่ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
60. 1-3193-00049-65-3 นางสาวศศิธร  ไชยยา ให้นักเรียนที่มรีายช่ือดังกล่าวมารายงานตัว 

วันอาทิตย์ที่ 30  พฤษภาคม  2564 
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  53  
จังหวัดสกลนคร 

61. 1-4696-00028-68-5 นางสาวปภาวรินทร์ ศรีภูชน 
62. 1-4893-00033-37-3 นางสาวกนกพร อินทรักษ ์
63. 1-4793-00053-67-6 นางสาวนิพาดา  พรหมผัน 
64. 1-4799-00693-13-7 นายพรภักดี  ชุมปัญญา 
65. 1-6401-01457-86-6 นางสาวสุพัตรา กางทอง 
66. 1-4785-00026-22-1 นางสาวชนาภา ท าบุญ 
67. 1-2499-00809-58-7 นางสาวดารุณี บุญศร ี
68. 1-4893-00030-53-6 นางสาวจันทนิภาพร นนท์จันทร์ 
69. 1-1103-01408-13-8 นางสาวชลาทร พันทา 
70. 1-4899-00536-52-0 นางสาวจุฑามาศ วงค า 
71. 1-4810-00193-15-7 นางสาวภัทรวดี ตะวะนะ 
72. 1-4785-00023-29-0 นางสาวเพ็ญนภา  เผ่าพรม 
73. 1-4708-01403-36-1 นางสาวอรัญญา  อุ่นตา 
74. 1-4805-01311-15-1 นางสาวอรวรรณ ฤทธิ์มังกร 
75. 1-2097-02285-91-3 นางสาวปาลิตา สืบสุโท 
76. 1-4176-00022-26-0 นางสาวภัทรตรีย์  บุญบรรล ุ
77. 1-4678-00027-84-2 นางสาวอัมพร  ชินพร 
78. 1-4715-00-116-71-2 นางสาวอริศรา  โตมา 
79. 1-1042-00485-48-3 นางสาวจิราภา   ทองเกลี้ยง 
80. 1-4890-00030-47-6 นางสาวอนุธิดา   ปารีพันธ ์
81. 1-1043-00798-88-2 นางสาวณิชนันทน์  แก้วปีลา 
82. 1-4810-00188-37-4 นางสาวธนพร ใจหมั้น 
83. 1-4811-00066-05-0 นางสาววิชญาพร  จุลขันธ์ 
84. 1-4899-00538-97-2 นางสาวอาทิตยา  ไพร ี
85. 1-7306-01278-43-9 นางสาวณัฐวรรณ  บญุยอย 
86. 1-4786-00090-42-8 นางสาวธิดารัตน์  ศรีโคตร 
87. 1-4789-00032-52-1 นางสาวทิโนทัย  พรรื่นเริง 
88. 1-4799-00669-28-7 นางสาวมุทิตา วงค์กาฬสินธ์ 

 
(นางสาวทัศนีย์  สิงหวงค์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร 



หน้า 4 
ประกาศรายชือ่นักเรียนที่ผ่านการคดัเลือกเข้าศึกษาต่อระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวดัสกลนคร  ปกีารศึกษา 2564 
 ที ่ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
89. 1-4109-01146-75-1 นางสาวไปรยา   พึ่งสาย ให้นักเรียนที่มรีายช่ือดังกล่าวมารายงานตัว 

วันอาทิตย์ที่ 30  พฤษภาคม  2564 
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  53  
จังหวัดสกลนคร    

90. 1-4186-00063-20-0 นางสาวนิภาพร   สอนสกุล 
91. 1-1199-02251-41-0 นางสาวนิธิพร  พรมบึงล า 
92. 1-4793-00046-05-0 นางสาวพิมพ์ชนก  ศรียา 

 
 

 
(นางสาวทัศนีย์  สิงหวงค์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศรายชือ่นักเรียนที่ผ่านการคดัเลือกเข้าศึกษาต่อระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวดัสกลนคร  ปกีารศึกษา 2564 

 ที ่ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1. 2-8485-00001-33-9 นายธวัช  พรมทอง ให้นักเรียนที่มรีายช่ือดังกล่าวมารายงานตัว 

วันอาทิตย์ที่ 30  พฤษภาคม  2564 
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  53  
จังหวัดสกลนคร    

2. 1-4199-02107-17-1 นายบูรพา  สารเสนา 
3. 1-4678-00022-54-9 นางสาวจีรนันท์ สุวรรณอินทร์ 

 
 

 
(นางสาวทัศนีย์  สิงหวงค์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


