ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จากัด
เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
****************************
ตามประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูส กลนคร จ ากัด เรื่อง “การให้ ทุนส่ งเสริมการศึกษาบุต ร
สมาชิก ประจาปีการศึกษา 2563” ลงวันที่ 1 กันยายน 2563 กาหนดให้สมาชิกผู้ประสงค์จะขอรับทุนส่งเสริม
การศึกษาบุตร ส่งคาร้องขอรับทุนต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จากัด ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นั้น
บั ดนี้ คณะกรรมการด าเนินการได้พิ จารณาเสร็จ แล้ ว ปรากฏว่ ามีบุตรสมาชิก ได้รับพิ จารณา
ให้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจาปีการศึกษา 2563 จานวน 904 ทุน เป็นเงิน 2,418,000 บาท
(สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยแยกเป็นระดับการศึกษา ดังนี้
1. ทุนระดับอนุบาล
2. ทุนระดับประถมศึกษา
3. ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4. ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
5. ทุนระดับอุดมศึกษา
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ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ จึงให้ผู้ได้รับทุน หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง ติดต่อกับ
กรรมการประจาเขตที่สมาชิกสังกัด เพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ในวันที่ 13 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
จึงประกาศให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จากัด ได้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564
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-1บัญชีรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจาปีการศึกษา 2563
แนบท้ายประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนส่งเสริมบุตรสมาชิก ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

ทุนระดับอนุบาล จานวน 67 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงินทั้งสิน้ 100,500 บาท
ชื่อนักเรียน / นักศึกษา
ที่
ผู้ขอรับทุน
1 ด.ช.จารุภทั ร ทิพอุเทน

ศึกษา
ชื่อบิดา / มารดา
ระดับ
อนุบาล 1 นางทาริกา ทิพอุเทน

เลข
สังกัดบิดา / มารดา
ทะเบียน
หน่วยงาน / โรงเรียน
22222 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมืองสกลนคร

2 ด.ช.ปิติภทั ร ท่อนทอง

อนุบาล 1 นางสาวิตรี ท่อนทอง

26645 ร.ร.ดงมะไฟวิทยา

เมืองสกลนคร

3 ด.ญ.ณัฐพร เถื่อนนาดี

อนุบาล 1 นายพรชัย เถื่อนนาดี

21894 ร.ร.บ้านกกส้มโฮง

เมืองสกลนคร

4 ด.ญ.จิรภิญญา คาศรีพล

อนุบาล 1 นางแสงเดือน คาศรีพล

23663 ร.ร.บ้านโคกสูง

เมืองสกลนคร

5 ด.ช.อจลา เข็มเพชร

อนุบาล 3 นางอมรพรรณ จันทร์เหลือง

26620 ร.ร.บ้านดอนเชียงบาล

เมืองสกลนคร

6 ด.ญ.ญาณัจฉรา เครือพันธ์

อนุบาล 3 น.ส.ญาณุตม์ โคตรพันดร

27509 ร.ร.บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์

เมืองสกลนคร

7 ด.ญ.ธัญสร ปิยะนันท์

อนุบาล 1 น.ส.พัสตาภรณ์ สวรรค์พร

25832 ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล

เมืองสกลนคร

8 ด.ช.นุติณกร ตระกูลศรสูรย์

อนุบาล 1 น.ส.อัจฉรา ผาจันทร์ยอ

25741 รร.สกลทวาปี

เมืองสกลนคร

9 ด.ญ.กวินธิดา ศรีหาราช

อนุบาล 2 น.ส.กาญจนา ศรีหาราช

24100 ร.ร.เทศบาล 2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา"

เมืองสกลนคร

10 ด.ญ.เอื้อไอยริณ อามุกคะ

อนุบาล 2 นางปิยนุช อามุกคะ

27388 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

เมืองสกลนคร

11 ด.ญ.ปพิชญา แสงพรมชารี

อนุบาล 2 นายประพฤติ แสงพรมชารี

21965 ร.ร.บ้านปุ่งสหราษฎร์

12 ด.ญ.อินทิรา ริดชาวนา

อนุบาล 2 นายอุเทน ริดชาวนา

24797 ร.ร.บ้านกุงศรี

กุสุมาลย์

13 ด.ญ.ดุจดาริกา อัปมะเย

อนุบาล 1 นางแพรวพรรณ อัปมะเย

25670 ร.ร.บ้านกุดฮู

กุสุมาลย์

14 ด.ญ.กานต์ธดิ า คาเพชร

อนุบาล 1 น.ส.ชไมพร แก้วมะ

26271 ร.ร.บ้านงิว้

กุสุมาลย์

15 ด.ญ.เกวลี หาญมนตรี

อนุบาล 3 นายสมเจตน์ หาญมนตรี

27229 ร.ร.บ้านบอนสหราษฎร์อุทศิ

กุสุมาลย์

16 ด.ญ.กัญญพัชร ฮาดคะดี

อนุบาล 2 น.ส.ศิริพร เถาวัลแก้ว

24950 ร.ร.บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทศิ 5

กุสุมาลย์

17 ด.ญ.กัญญพัชร ชัยแหม่ง

อนุบาล 2 น.ส.พัชรินทร์ เนาว์ศรีสอน

25539 ร.ร.บ้านหนองบัวสร้าง

กุสุมาลย์

18 ด.ญ.โอพัตรา โภคะชัย

อนุบาล 3 น.ส.พัชรินทร์ เชือกพรม

26917 ร.ร.บ้านหนองปลาตอง

กุสุมาลย์

19 ด.ญ.ปุริมปรัชญ์ พรหมประศรี อนุบาล 2 นางศิริพร พรหมประศรี

26038 ร.ร.โพธิแสนวิทยา

กุสุมาลย์

20 ด.ช.ธีรภัทร คาใจหนัก

อนุบาล 1 น.ส.ยุวดี คาเงิน

25733 ร.ร.ร่มเกล้า

21 ด.ช.ยศพล ชิณโคตร

อนุบาล 2 น.ส.ยุพา ชิณโคตร

25947 ร.ร.คาเพิ่มพิทยา

ภูพาน

22 ด.ญ.กชมน ศรีกะรัตน์

อนุบาล 2 นางวราภรณ์ ศรีกะรัตน์

25882 ร.ร.ท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี

ภูพาน

23 ด.ญ.กัญญพัชร อบเชย

อนุบาล 1 น.ส.ชนัญญา โถชัยคา

25848 ร.ร.น้าพุงจัดระเบียบวิทยา

ภูพาน

24 ด.ญ.แพรวรินทร์ ศรีวลิ ัย

อนุบาล 2 น.ส.ธนพร สร้อยสูงเนิน

26619 ร.ร.โคกสีวทิ ยาสรรค์

สว่างแดนดิน

25 ด.ญ.ณัฐณิชา ป้องคาสิงห์

อนุบาล 2 น.ส.ปภาวรินทร์ ธรรมสิทธิ์

26836 ร.ร.โคกสีวทิ ยาสรรค์

สว่างแดนดิน

26 ด.ช.ภูริภทั ร หงษ์ภู

อนุบาล 3 น.ส.ศรีสุดา หงษ์ภู

26468 ร.ร.บ้านคาชนดงต้อง

สว่างแดนดิน

27 ด.ช.ชัดเจน โกพลรัตน์

อนุบาล 3 ว่าที่ร.ต.เด่น โกพลรัตน์

26871 ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์

สว่างแดนดิน

28 ด.ช.ธนกฤษ พิชพันธ์

อนุบาล 3 นางพริ้งพราย พิชพันธ์

25409 ร.ร.บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

สว่างแดนดิน

29 ด.ญ.รมิดา คาผง

อนุบาล 1 นายบุญหลาย คาผง

24002 ร.ร.บ้านบึงโน

สว่างแดนดิน

30 ด.ช.วรเดช อ่อนจงไกร

อนุบาล 1 น.ส.มิ่งกมล ธิโสภา

25477 ร.ร.บ้านบึงโน

สว่างแดนดิน

ลาดับ

อาเภอ

โพนนาแก้ว

โคกศรีสุพรรณ

-2ชื่อนักเรียน / นักศึกษา
ที่
ผู้ขอรับทุน
31 ด.ช.พิพฒ
ั น์พงษ์ เอี่อมขอพึ่ง

ศึกษา
ชื่อบิดา / มารดา
ระดับ
อนุบาล 2 น.ส.ขวัญตา อุทยั พิบลู ย์

เลข
สังกัดบิดา / มารดา
ทะเบียน
หน่วยงาน / โรงเรียน
25206 ร.ร.บ้านปลวกธาตุโสภา

สว่างแดนดิน

32 ด.ช.เอกวัฒน์ ธิโสภา

อนุบาล 1 นายลือชา ธิโสภา

24600 ร.ร.บ้านเปือยทานตะวัน

สว่างแดนดิน

33 ด.ญ.ณัฐมน สุวรรณศรี

อนุบาล 3 น.ส.สุภาวดี บุญเชิด

25972 ร.ร.แวงพิทยาคม

สว่างแดนดิน

34 ด.ญ.กนกกาญจน์ โสมชัย

อนุบาล 2 นายบุญรักษ์ โสมชัย

11113 บานาญ อ.พรรณานิคม

พรรณานิคม

35 ด.ช.ศรัณย์ จิระสวัสดิ์พงศ์

อนุบาล 1 นายอภิสิทธิ์ จิระสวัสดิ์พงศ์

25400 ร.ร.บ้านนาเลา

พรรณานิคม

36 ด.ญ.ธัญจิรา โคตรวิชา

อนุบาล 3 นางใจทิพย์ โคตรวิชา

23382 ร.ร.ธรรมบวรวิทยา

วาริชภูมิ

37 ด.ช.เกียรติศักดิ์ อัฐนาค

อนุบาล 2 นางนันทพร อัฐนาค

27429 ร.ร.บ้านแร่

พังโคน

38 ด.ญ.นภัสร์นันท์ โพธิไ์ ทรย์

อนุบาล 3 นางกฤตติกา โพธิไ์ ทรย์

26899 ร.ร.พังโคนวิทยาคม

พังโคน

39 ด.ช.อัษศดิณย์ นามศรี

อนุบาล 2 นายมนตรี นามศรี

23477 ร.ร.บ้านค้อน้อย

กุดบาก

40 ด.ญ.วันรดา พันธุพ์ รหม

อนุบาล 2 น.ส.วันนิสา เพ็งพา

26207 ร.ร.บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วทิ ยา

กุดบาก

41 ด.ช.ภูชิต จอกทอง

อนุบาล 2 น.ส.ธรรศพร จอกทอง

27489 ร.ร.บ้านโพนบกหนองผือ

เจริญศิลป์

42 ด.ช.เปรมปกรณ์ ยิ่งยืน

อนุบาล 2 นายธนากร ยิ่งยืน

25114 ร.ร.บ้านหนองน้อย

เจริญศิลป์

43 ด.ญ.ณัฐฐาพร เมฆราช

อนุบาล 2 น.ส.วรารัตน์ เมฆราช

27255 ร.ร.กุดเรือคาพิทยาคาร

วานรนิวาส

44 ด.ญ.ภานิชา อสิพงษ์

อนุบาล 3 น.ส.ธัญญลักษณ์ จงใจ

25780 ร.ร.บ้านนาอวนน้อย

วานรนิวาส

45 ด.ช.ศักดิ์ดนัย แก้วกันหา

อนุบาล 1 นายศิริวฒ
ั น์ แก้วกันหา

26531 ร.ร.บ้านนาอวนน้อย

วานรนิวาส

46 ด.ญ.ธัญชนก ชัยชาติ

อนุบาล 3 น.ส.สุวรรณี ขันเลบ

26132 ร.ร.บ้านห้วยน้าเที่ยง

วานรนิวาส

47 ด.ช.ตุลยวัดห์ ไร่ขาม

อนุบาล 1 น.ส.อินทร์ธริ าภรณ์ คาสะใบ

24793 ร.ร.บ้านอินทร์แปลง

วานรนิวาส

48 ด.ญ.พัชราภา ทิพยศรี

อนุบาล 1 นางมาณวิกา ทิพยศรี

23891 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส

วานรนิวาส

49 ด.ช.ธรรมปพน คาสอน

อนุบาล 2 น.ส.เพ็ญพักตร์ นนตระอุดร

25217 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส

วานรนิวาส

50 ด.ญ.ธนัตชนก ฉายจิตต์

อนุบาล 3 น.ส.ปิยะพร นิตยารส

26058 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส

วานรนิวาส

51 ด.ช.กอบคุณ เหง้าพรมนิล

อนุบาล 3 น.ส.อรอนงค์ เหง้าพรมนิล

26445 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส

วานรนิวาส

52 ด.ช.กมลกฤษฎิ์ หนูทอง

อนุบาล 1 นายนิกรณ์ หนูทอง

26569 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส

วานรนิวาส

53 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ โชติเกษม

อนุบาล 1 นางศศินันท์ บุตทศ

25160 สพป.สน.เขต 3

วานรนิวาส

54 ด.ญ.พรรณศรินทร์ เลิศลาหวาน อนุบาล 2 น.ส.จิราพร เลิศลาหวาน

25351 สพป.สน.เขต 3

วานรนิวาส

55 ด.ญ.อัจฉรา พรหมพิทกั ษ์

อนุบาล 3 นางกาญจนา พรหมพิทกั ษ์

24942 ร.ร.คาตากล้าราชประชาสงเคราะห์

คาตากล้า

56 ด.ช.วชิรวิทย์ รามศรี

อนุบาล 1 น.ส.กุลณิตา น้อยโส

26628 ร.ร.บ้านเพียพิทยาพัฒน์

คาตากล้า

57 ด.ญ.วชิรญาณ์ อุ่นเรือน

อนุบาล 1 นายอภิวฒ
ั น์ อุ่นเรือน

27034 ร.ร.บ้านคาลอดพื้น

บ้านม่วง

58 ด.ญ.พิชญาพร แจ่มบาล

อนุบาล 1 น.ส.รัชฎาภรณ์ ฝาชัยภูมิ

24874 ร.ร.บ้านดงยาง

บ้านม่วง

59 ด.ญ.กัญญาภัค ชมภูราช

อนุบาล 1 น.ส.สุภาวดี จ้งจันศรี

27596 ร.ร.บ้านดงห้วยเปลือย

บ้านม่วง

60 ด.ช.นราวิชญ์ จาปาเหลือง

อนุบาล 2 นายชูชาติ จาปาเหลือง

22599 ร.ร.บ้านนาดูนนาดี

บ้านม่วง

61 ด.ญ.กนกนภา ชูทรัพย์

อนุบาล 1 น.ส.ธีราภรณ์ หมื่นโรจน์

27207 ร.ร.บ้านหนองลาด

บ้านม่วง

62 ด.ช.อชิรวิชญ์ จริตน้อม

อนุบาล 2 นายยุทธศักดิ์ จริตน้อม

27404 ร.ร.บะหว้า

อากาศอานวย

63 ด.ช.อภิชัย ไตยมลู

อนุบาล 2 น.ส.ศรีประภา ไตยมูล

27515 ร.ร.บ้านอากาศ

อากาศอานวย

ลาดับ

อาเภอ

-3ลาดับ
ที่

ชื่อนักเรียน / นักศึกษา
ผู้ขอรับทุน

ศึกษา
ระดับ

ชื่อบิดา / มารดา

เลข
ทะเบียน

สังกัดบิดา / มารดา
หน่วยงาน / โรงเรียน

อาเภอ

64 ด.ช.วินชัย สมบูรณ์

อนุบาล 2 นายสุรชัย สมบูรณ์

9438 ร.ร.หนองบัวแดง

อากาศอานวย

65 ด.ช.อนวัช ผมประทุม

อนุบาล 2 น.ส.อาทิตยา สายตา

24613 ร.ร.อากาศอานวยศึกษา

อากาศอานวย

66 ด.ญ.ปนัสยา แนวบุตร

อนุบาล 3 น.ส.อัจฉรา แนวบุตร

25822 ร.ร.อากาศอานวยศึกษา

อากาศอานวย

67 ด.ช.บดินทร์ภทั ร์ คาธิมา

อนุบาล 3 นายจิตรกร คาธิมา

24323 เจริญศิลป์ นาส่งเอง

<ไม่ระบุ>

-4บัญชีรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจาปีการศึกษา 2563
แนบท้ายประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนส่งเสริมบุตรสมาชิก ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

ทุนระดับประถมศึกษา จานวน 248 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงินทั้งสิน้ 496,000 บาท
ลาดับ
ที่

ชื่อนักเรียน / นักศึกษา
ผู้ขอรับทุน

ศึกษา
ระดับ

ชื่อบิดา / มารดา

เลข
ทะเบียน

สังกัดบิดา / มารดา
หน่วยงาน / โรงเรียน

อาเภอ

1 ด.ญ.วิชญาดา ทองกันทม

ป.4

นายเจษฎา ทองกันทม

25843 ร.ร.ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์

เมืองสกลนคร

2 ด.ช.บุญญพัฒน์ จันทรังษี

ป.2

นางชนิดา จันทรังษี

19149 ร.ร.ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์

เมืองสกลนคร

3 ด.ช.พบธรรม จันทร์สุวรรณ

ป.5

นางทิพวรรณ์ จันทร์สุวรรณ

24784 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล

เมืองสกลนคร

4 ด.ญ.ณัฏฐณิชา มูลวันดี

ป.4

นางภัคสุดา โสนาคู

25755 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล

เมืองสกลนคร

5 ด.ช.ชยพล ศรีรักษา

ป.4

นางนันทนิจ ศรีรักษา

22232 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิ ยา

เมืองสกลนคร

6 ด.ญ.ขวัญชนก ศรีกุดหว้า

ป.6

นางกัลยา ศรีกุดหว้า

22352 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิ ยา

เมืองสกลนคร

7 ด.ช.ธนาศักดิ์ งิว้ พรหม

ป.1

นายถวิล งิว้ พรหม

15885 ร.ร.บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร

เมืองสกลนคร

8 ด.ช.จิรเมธ สร้อยเสนา

ป.6

นายเกียรติศักดิ์ สร้อยเสนา

25373 ร.ร.บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร

เมืองสกลนคร

9 ด.ช.อภิชา สิงห์เสนา

ป.3

นางสมพาน สิงห์เสนา

15600 ร.ร.บ้านโคกสูง

เมืองสกลนคร

10 ด.ญ.นภัทร รัตนพลที

ป.6

นางอรอนงค์ รัตนพลที

25546 ร.ร.บ้านดงขุมข้าว

เมืองสกลนคร

11 ด.ญ.ชุติกาญจน์ รีเวียง

ป.4

นางสุชาดา รีเวียง

17055 ร.ร.บ้านดอนเชียงบาล

เมืองสกลนคร

12 ด.ญ.สิริกร โจมไตร

ป.5

นางวลัยลักษณ์ โจมไตร

21934 ร.ร.บ้านนาแก

เมืองสกลนคร

13 ด.ญ.กมลพร กล่อมใจ

ป.1

นางจันทร์ศิริ กล่อมใจ

24134 ร.ร.บ้านบอนสหราษฎร์บารุง

เมืองสกลนคร

14 ด.ช.บุญญาฤทธิ์ คาฤาเดช

ป.5

นางอาราตรี คาฤาเดช

25308 ร.ร.บ้านพะเนาว์ราษฎร์บารุง

เมืองสกลนคร

15 ด.ช.สัณหณัฐ หงษ์คาหล้า

ป.1

นายเกรียงไกร หงษ์คาหล้า

27551 ร.ร.บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์

เมืองสกลนคร

16 ด.ช.ณชปกร ทองคา

ป.4

นางชนิตา ทองคา

27610 ร.ร.บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวทิ ย์)

เมืองสกลนคร

17 ด.ญ.นิจจารีย์ คาทอง

ป.4

นายนิคม คาทอง

12328 ร.ร.บ้านหนองปลาน้อย

เมืองสกลนคร

18 ด.ญ.ศิรภัส คลังทรัพย์

ป.3

นางมิรันตี คลังทรัพย์

26772 ร.ร.บ้านหนองปลาน้อย

เมืองสกลนคร

19 ด.ญ.พิชญาภา ธาตุกระโทก

ป.1

นางจิตชยา ธาตุกระโทก

26005 ร.ร.บ้านหนองไผ่

เมืองสกลนคร

20 ด.ญ.พชรอร นันทวิจารณ์

ป.6

น.ส.นิศากร สุวรรณเจริญ

24806 ร.ร.บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทศิ วิทยาคม)

เมืองสกลนคร

21 ด.ช.วชิรวิทย์ แสนหูม

ป.6

น.ส.ประพัดศร แสนหูม

25368 ร.ร.บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทศิ วิทยาคม)

เมืองสกลนคร

22 ด.ช.ชินภัทร พันดา

ป.1

น.ส.เกวะรี บุตรวร

27557 ร.ร.ศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร

เมืองสกลนคร

23 ด.ญ.พรนัชชา ราชราชา

ป.2

น.ส.กมลรัตน์ เทพิน

24183 ร.ร.สกลนครพัฒนศึกษา

เมืองสกลนคร

24 ด.ญ.ปุญณิสา พรมเมือง

ป.5

นางนพรัตน์ พรมเมือง

20895 ร.ร.อนุบาลสกลนคร

เมืองสกลนคร

25 ด.ญ.กัญญาวีร์ สุทธิมา

ป.5

นายสุรพล สุทธิมา

24177 ร.ร.อนุบาลสกลนคร

เมืองสกลนคร

26 ด.ช.จิรภัทร บุญแสง

ป.1

นายประสบชัย บุญแสง

20253 รร.สกลทวาปี

เมืองสกลนคร

27 ด.ญ.อินทิรา บุตะลา

ป.6

นายสันทัด บุตะลา

25680 ร.ร.เทศบาล 4 "รัฐประชานุเคราะห์"

เมืองสกลนคร

28 ด.ญ.ณฐพร อุ่นกลม

ป.6

น.ส.วราภรณ์ อุ่นกลม

25730 วิทยาลัยเทคนิค

เมืองสกลนคร

29 ด.ญ.จิรัชญา กัลยาเรือน

ป.2

นางอัญชนา กัลยาเรือน

26785 วิทยาลัยเทคนิค

เมืองสกลนคร

30 ด.ญ.รดาณัฐ ไตรกัลญา

ป.2

น.ส.ผกาวลี เกียรติไกวัล

27666 วิทยาลัยเทคนิค

เมืองสกลนคร

-5ลาดับ
ที่
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31 ด.ช.ธนกร จันทร์ลุน

ป.4

น.ส.นิภาภรณ์ สารพวง

27127 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสกลนคร เมืองสกลนคร

32 ด.ช.สัณหณัฐ สารวงษ์

ป.1

นายสุเมธ จาเพียราช

24365 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จากัด

เมืองสกลนคร

33 ด.ช.ธนกร ไสยสนิท

ป.6

นางจิรภา ไสยสนิท

24479 สานักงานเทศบาลนครสกลนคร

เมืองสกลนคร

34 ด.ช.พงศ์ศรัณย์ อ่อนสุระทุม

ป.2

น.ส.ระพีร์พชั ญ์ อ่อนสุระทุม

27389 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

เมืองสกลนคร

35 ด.ญ.อภิตยา นนท์สะเกตุ

ป.6

นางนิตยา นนท์สะเกตุ

24476 ร.ร.ท่าศาลาราษฎร์วทิ ยา

โพนนาแก้ว

36 ด.ช.ภรภัทร เพชรนาดี

ป.5

นายมานิตย์ เพชรนาดี

24676 ร.ร.ท่าศาลาราษฎร์วทิ ยา

โพนนาแก้ว

37 ด.ช.พิสิฐ อนุญาหงษ์

ป.1

น.ส.อมรรัตน์ นนท์สุข

27525 ร.ร.ท่าศาลาราษฎร์วทิ ยา

โพนนาแก้ว

38 ด.ช.ณัฐกิตติ์ พลวงศา

ป.5

นางณัฐรัตน์ พลวงศา

25426 ร.ร.บ้านนาตงสหราษฎร์อุทศิ

โพนนาแก้ว

39 ด.ช.วชิรวิทย์ เมฆวัน

ป.3

นางยุวธิดา เมฆวัน

24632 ร.ร.บ้านปุ่งสหราษฎร์

โพนนาแก้ว

40 ด.ช.วิชชากร สาครเจริญ

ป.4

นางนภัทร สาครเจริญ

27021 ร.ร.บ้านหนองกระบอกฯ

โพนนาแก้ว

41 ด.ช.เนตินาฏ วรรณทอง

ป.4

นายเอกชัย วรรณทอง

22326 ร.ร.โพนพิทยาคม

โพนนาแก้ว

42 ด.ญ.นงนภัส อาจหาญ

ป.5

นายยุทธณา อาจหาญ

22752 ร.ร.โพนพิทยาคม

โพนนาแก้ว

43 ด.ญ.กัญญาภัทร ยะไชยศรี

ป.2

น.ส.อุบล มีสิมมา

22715 ร.ร.กุสุมาลย์วทิ ยาคม

กุสุมาลย์

44 ด.ช.กวิน ยะไชยศรี

ป.4

นายอดิศร ยะไชยศรี

22716 ร.ร.กุสุมาลย์วทิ ยาคม

กุสุมาลย์

45 ด.ญ.ศุภสิ รา ทองอันตัง

ป.1

น.ส.นิภาพร ดาลุนพัน

25877 ร.ร.กุสุมาลย์วทิ ยาคม

กุสุมาลย์

46 ด.ช.ศุภวิชญ์ ลาชัย

ป.4

น.ส.อมรรัตน์ อุปพงษ์

25474 ร.ร.นาเพียงสว่างวิทยานุกูล

กุสุมาลย์

47 ด.ญ.สุนันธิดา ขัดคา

ป.2

น.ส.ดวงดาว แสนมะฮุง

25935 ร.ร.นาเพียงสว่างวิทยานุกูล

กุสุมาลย์

48 ด.ช.ธนวรรธน์ มาคา

ป.1

นางอมรภัณฑ์ มาคา

27462 ร.ร.บ้านกุงศรี

กุสุมาลย์

49 ด.ญ.ณัฏฐานุช ชาปากดี

ป.4

นายปุญญพัฒน์ ชาปากดี

25386 ร.ร.บ้านกุดสะกอย

กุสุมาลย์

50 ด.ญ.พรพิมล แก้วคูณเมือง

ป.1

น.ส.มัฑณา ปัชชามาตย์

27421 ร.ร.บ้านกุดฮู

กุสุมาลย์

51 ด.ช.ธนัช โยลัย

ป.1

น.ส.สุธาศิณี นนท์เลาพล

26933 ร.ร.บ้านนาดี

กุสุมาลย์

52 ด.ญ.ศิริพนั ธ์ ศิริจันทพันธ์

ป.4

นางมยุรี สาเภา

22242 ร.ร.บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทศิ 5

กุสุมาลย์

53 ด.ช.ลัญจกร หอมสวาสดิ์

ป.3

น.ส.อัจฉราภรณ์ จันทมาศ

25798 ร.ร.บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทศิ 5

กุสุมาลย์

54 ด.ช.อาชวิน อินทรศิริ

ป.1

น.ส.อาภา อุทรักษ์

27473 ร.ร.บ้านหนองบัวสร้าง

กุสุมาลย์

55 ด.ช.ชนะภัย ราชาไชย

ป.4

นายนิพนธ์ ราชาไชย

25211 ร.ร.ไพศาลวิทยา

กุสุมาลย์

56 ด.ช.ณัชพล ยางธิสาร

ป.6

นางนิตยา ยางธิสาร

26009 ร.ร.บ้านโพนทองประชาอุทศิ

โคกศรีสุพรรณ

57 ด.ช.วัฒนะ มลาวาสน์

ป.4

นางรินทร มลาวาสน์

20327 ร.ร.บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์ฯ

โคกศรีสุพรรณ

58 ด.ญ.กฤตพร สร้อยเสนา

ป.5

นางอรัญญา สร้อยเสนา

20470 ร.ร.บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์ฯ

โคกศรีสุพรรณ

59 ด.ญ.มารีญา วงศ์วรรณ

ป.4

นางสุทธีกานต์ วงศ์วรรณ

24583 ร.ร.บ้านห้วยยาง

โคกศรีสุพรรณ

60 ด.ญ.สุณัฏฐา กลิ่นน้อย

ป.4

นายศุภชัย กลิ่นน้อย

25235 ร.ร.บ้านเหล่าโพนค้อฯ

โคกศรีสุพรรณ

61 ด.ญ.ณัฏฐณิชา พลราชม

ป.4

นางวราภรณ์ พลราชม

23383 รร.ด่านม่วงคาพิทยาคม

โคกศรีสุพรรณ

62 ด.ช.วีรภัทร วรรณวิจิตร

ป.4

นางวิลัยพร วรรณวิจิตร

23983 ร.ร.บ้านดงหลวง

เต่างอย

63 ด.ญ.พิชญาภา มีภคู า

ป.3

นายอนุชา มีภคู า

25606 ร.ร.คาเพิ่มพิทยา

ภูพาน
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64 ด.ช.ภูริ ละฎาพันธุ์

ป.6

นางสุณิสา ละฎาพันธุ์

25292 ร.ร.ชุมชนบ้านสร้างค้อ

ภูพาน

65 ด.ญ.กมลพร สิงห์ทองไชย

ป.4

นางปิยวดี สิงห์ทองไชย

22262 ร.ร.ท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี

ภูพาน

66 ด.ญ.กัณฐมณี ดีขะมาตย์

ป.3

นายไกรษร ดีขะมาตย์

26903 ร.ร.ท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี

ภูพาน

67 ด.ช.ธีทตั ประเสริฐหล้า

ป.5

น.ส.สลิตตา วงศ์ษาพาน

22540 ร.ร.บ้านกกปลาซิวนาโด่

ภูพาน

68 ด.ช.ภควุฒิ สามารถ

ป.5

นางวนิดา สามารถ

25131 ร.ร.บ้านกกปลาซิวนาโด่

ภูพาน

69 ด.ช.ทักษ์ดนัย วิชาบาล

ป.1

น.ส.ชลินทรา บุญรอด

27147 ร.ร.บ้านกกปลาซิวนาโด่

ภูพาน

70 ด.ช.ธนาพิพฒ
ั น์ พองพรหม

ป.3

น.ส.ทัศนีวรรณ พลชะอุ่ม

27523 ร.ร.บ้านต้อนราษฎร์ดารงวิทย์

ภูพาน

71 ด.ช.กลยุทธ์ แก้วดี

ป.2

นายศักดิ์ชาย แก้วดี

15870 ร.ร.อนุบาลภูพาน

ภูพาน

72 ด.ญ.จารุกิตติ์ กุลชาติ

ป.6

นายวิรัตน์ กุลชาติ

12718 บานาญ อ.สว่างแดนดิน

สว่างแดนดิน

73 ด.ช.นนทวัฒน์ พราหมแผลง

ป.3

น.ส.สุรัชวดี ปิระนันท์

26008 ร.ร.โคกสีวทิ ยาสรรค์

สว่างแดนดิน

74 ด.ช.วทัญญู สีเทา

ป.6

น.ส.สุธรี า วิเศษสมบัติ

26803 ร.ร.ชุมชนบงเหนือ

สว่างแดนดิน

75 ด.ช.ชยากร สุขพิลาภ

ป.1

นางอัญชลี สุขพิลาภ

23614 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาฯ

สว่างแดนดิน

76 ด.ช.เศรษฐดา จาปาอ่อน

ป.4

นายเสกสรร จาปาอ่อน

23805 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาฯ

สว่างแดนดิน

77 ด.ญ.กัญญาวีร์ จันทวงค์

ป.4

น.ส.นงลักษณ์ บัวทอง

25554 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาฯ

สว่างแดนดิน

78 ด.ญ.ณภัคพินช์ บาเพ็ญศิลป์

ป.1

นางกัญชญาวีร์ บาเพ็ญศิลป์

26498 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาฯ

สว่างแดนดิน

79 ด.ญ.ศตพร ไชยรา

ป.1

นายชนาธิป ไชยรา

24962 ร.ร.บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)

สว่างแดนดิน

80 ด.ญ.ชุติกาญจน์ คาหารพล

ป.4

น.ส.นุชนภางค์ พ่อคุณตรง

23151 ร.ร.บ้านคานาดี

สว่างแดนดิน

81 ด.ญ.กนกกาญจน์ สุรินทร์เลิศ

ป.2

นางเบญจพร สุรินทร์เลิศ

22327 ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์

สว่างแดนดิน

82 ด.ช.ภูบดินทร์ แสงศรี

ป.4

นางรัตถยา แสงศรี

24034 ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์

สว่างแดนดิน

83 ด.ช.จตุรภัทร โคตะบิน

ป.1

น.ส.กรกนก เสนเสนา

27390 ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์

สว่างแดนดิน

84 ด.ช.ปุณยวัชร์ จิปนุ าโพธิ์

ป.1

นางศิริวรรณ์ ทะสี

24145 ร.ร.บ้านดอนหัน

สว่างแดนดิน

85 ด.ช.กันตพัฒน์ นันทกร

ป.4

นางชนนิกานต์ นันทราช

25434 ร.ร.บ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอานวย)

สว่างแดนดิน

86 ด.ญ.อรปรียา ผาสุข

ป.2

นางรัชณีย์กร ผาสุข

26690 ร.ร.บ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอานวย)

สว่างแดนดิน

87 ด.ญ.อนัญญา เสนาชัย

ป.3

นางอรัญญา เสนาชัย

18920 ร.ร.บ้านเตาไหสร้างแก้ว

สว่างแดนดิน

88 ด.ญ.ภูริชญา ทิพมล

ป.2

น.ส.จตุพร ขันธุลา

25396 ร.ร.บ้านนาดอกไม้หว้ ยไร่สามัคคี

สว่างแดนดิน

89 ด.ญ.ณิชานันทน์ ปานนิล

ป.5

น.ส.รักษินันท์ ปานนิล

24601 ร.ร.บ้านบึงโน

สว่างแดนดิน

90 ด.ญ.เยาวภา งามลี

ป.5

น.ส.วันเพ็ญ ศรีบา้ นโพน

27091 ร.ร.บ้านบึงโน

สว่างแดนดิน

91 ด.ญ.ปัญญาพร พละชัย

ป.4

นายธนบัตร พละชัย

23863 ร.ร.บ้านหนองหอยคัน

สว่างแดนดิน

92 ด.ญ.จินตภัทร์ ขาคม

ป.5

นายชัยมงคล ขาคม

23303 ร.ร.แวงพิทยาคม

สว่างแดนดิน

93 ด.ช.ธาราวุธ วิเชียรลม

ป.5

นางธิดารัตน์ วิเชียรลม

23723 ร.ร.สว่างแดนดิน

สว่างแดนดิน

94 ด.ญ.อัญชิษฐา กายราช

ป.6

น.ส.นิภาดา พรมเมือง

25840 ร.ร.สว่างแดนดิน

สว่างแดนดิน

95 ด.ช.ปัณณวรรธ หมั่นกุล

ป.3

นางนิตยา หมั่นกุล

26863 ร.ร.สว่างแดนดิน

สว่างแดนดิน

96 ด.ญ.ญาณิศรา โคตรโสภา

ป.4

นายนคร โคตรโสภา

27440 ร.ร.สว่างแดนดิน

สว่างแดนดิน
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97 ด.ญ.เมธวี สายกัน

ป.3

นายพงษ์สวัสดิ์ สายกัน

23698 ร.ร.หนองหลวงศึกษา

สว่างแดนดิน

98 ด.ช.รุจินพ พรมบุญ

ป.1

น.ส.รุจิรา พรมบุญ

27252 ร.ร.หนองหลวงศึกษา

สว่างแดนดิน

99 ด.ช.ณนสกรณ์ ธารานุกูล

ป.5

นางศมนนันท์ ธารานุกูล

18372 ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน

สว่างแดนดิน

100 ด.ช.รัชพล โคตรปัญญา

ป.4

นายสุรัตน์ โคตรปัญญา

24387 วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

สว่างแดนดิน

101 ด.ช.ปวิชญา พรมอินทร์

ป.3

นายคุมดวง พรมอินทร์

25951 วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

สว่างแดนดิน

102 ด.ช.ญาณวรรธน์ โคตรโสภา

ป.6

นางมณีกานต์ โคตรโสภา

26948 วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

สว่างแดนดิน

103 ด.ช.ณพล เพ็งคาปั้ง

ป.1

น.ส.อาภากร ศรีดามาตร์

23752 สพป.สน.เขต 2

สว่างแดนดิน

104 ด.ช.นิรวิทธ์ ขันธวิชัย

ป.5

น.ส.นิภาพร ขันธวิชัย

27268 สพป.สน.เขต 2

สว่างแดนดิน

105 ด.ญ.ธัญญานุช นาจาน

ป.5

นางสุรารัตน์ สัพโส

24750 ร.ร.ช้างมิ่งพิทยานุกูล

พรรณานิคม

106 ด.ช.ศุภรัตน์ แสนบัณฑิต

ป.5

นายสามารถ แสนบัณฑิต

14723 ร.ร.บ้านตาลเลียน

พรรณานิคม

107 ด.ช.ปราณปฏิภทั ร ชาแสน

ป.4

นางประภาพรรณ ชาแสน

23399 ร.ร.บ้านผักคาภู

พรรณานิคม

108 ด.ช.ติณห์ภทั ร อุตหลุด

ป.6

นางชนิศา อุตหลุด

21132 ร.ร.บ้านไร่บา้ นไฮ่

พรรณานิคม

109 ด.ช.โรจน์ธนวิทย์ ขอคา

ป.5

น.ส.จิราพร พิศสุวรรณ

24728 ร.ร.บ้านไร่บา้ นไฮ่

พรรณานิคม

110 ด.ญ.กชพรรณ ประทุม

ป.4

นายสิทธิพร ประทุม

21979 ร.ร.บ้านสว่าง

พรรณานิคม

111 ด.ญ.อารยา ไชบวงศ์ษา

ป.2

นายปฏิวตั ิ ไชยวงศ์ษา

25598 ร.ร.บ้านหนองผือ

พรรณานิคม

112 ด.ญ.ธนพร คาทะเนตร์

ป.4

น.ส.วราพร การุญ

24984 ร.ร.พรรณาวุฒาจารย์

พรรณานิคม

113 ด.ญ.วิมุตติยา ขันธ์พฒ
ั น์

ป.6

ส.ต.ต.หญิงรุ่งฤดี ขันธพัฒน์

21450 ร.ร.อนุบาลพรรณานิคม

พรรณานิคม

114 ด.ช.กนกชน ประทุม

ป.3

นางรุ่งลาวัล เห็นหลอด

22357 ร.ร.อนุบาลพรรณานิคม

พรรณานิคม

115 ด.ญ.ธัญลักษณ์ การุญ

ป.2

นางกาญจนา การุญ

23460 ร.ร.อนุบาลพรรณานิคม

พรรณานิคม

116 ด.ช.ภูมิสิทธิ์ วรรณวัตร

ป.5

นางนิภารัตน์ วรรณวัตร

27398 ร.ร.อนุบาลพรรณานิคม

พรรณานิคม

117 ด.ช.ศุภสิทธิ์ แก้วอุ่นเรือน

ป.5

นายสุวทิ ย์ แก้วอุ่นเรือน

11281 บานาญ สพม. อ.วาริชภูมิ

วาริชภูมิ

118 ด.ช.ธนพัฒน์ เทบารุง

ป.2

นายธราเทพ เทบารุง

26922 ร.ร.ธรรมบวรวิทยา

วาริชภูมิ

119 ด.ช.ปิยะวิทย์ วะนาชัย

ป.4

นายประจักษ์ วะนาชัย

26474 ร.ร.บ้านคาบ่อ

วาริชภูมิ

120 ด.ญ.ธีราพร พันพละ

ป.6

นายวันชัย พันพละ

18928 ร.ร.บ้านดอนยาวประชากรอุปการ

วาริชภูมิ

121 ด.ช.ศุภณัฐ เจริญวงศ์

ป.6

นางสิริรัตน์ เจริญวงศ์

24205 ร.ร.บ้านดอนส้มโฮง

วาริชภูมิ

122 ด.ช.ทรงกิตติ อ่อนยิ้ม

ป.6

นางวารุณี อ่อนยิ้ม

24007 ร.ร.บ้านตาดภูวง

วาริชภูมิ

123 ด.ญ.เบ็ญจพร พรหมศิริ

ป.6

นายอดิรัน พรหมศิริ

23844 ร.ร.บ้านผักตบ

วาริชภูมิ

124 ด.ญ.ญาดา สิงห์ทองไชย

ป.6

นายอดิศักดิ์ สิงห์ทองไชย

23942 ร.ร.บ้านหนองแวง

วาริชภูมิ

125 ด.ช.ธัญกร เทพทอง

ป.1

น.ส.ไข่ขวัญ ศรีสาราญ

27592 ร.ร.ชุมชนบ้านท่าศิลา

ส่องดาว

126 ด.ช.วชิรวิทย์ มิ่งชะนิด

ป.4

นายภูมิสิทธิ์ มิ่งชะนิด

21862 ร.ร.บ้านดงแสนตอ

ส่องดาว

127 ด.ญ.เมธาวินี ฝุ่นเงิน

ป.6

นางดาวรุ่ง ฝุ่นเงิน

23541 ร.ร.บ้านดงแสนตอ

ส่องดาว

128 ด.ญ.อินวรี ศรีแพน

ป.4

นางยุวรี ศรีแพน

27366 ร.ร.บ้านสีสุกห้วยโมง

ส่องดาว

129 ด.ญ.วัชรีวรรณ นันทราช

ป.2

นายวรวุฒิ นันทราช

27712 ร.ร.บ้านหนองแวงประชาราษฎร์อานวย

ส่องดาว
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130 ด.ช.ธนภัทร มาตราช

ป.5

น.ส.วิสณี สีนนตรี

25525 ร.ร.ส่องดาววิทยาคม

ส่องดาว

131 ด.ช.ฌาณน สุขชิน

ป.2

นายประมงค์ สุขชิน

19122 ร.ร.อุดมสังวรวิทยา

ส่องดาว

132 ด.ช.จิรพิพรรธ พรหมเกษ

ป.5

นางจันทิมา พรหมเกษ

24081 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

พังโคน

133 ด.ช.ปกรณ์ คามูล

ป.4

นางอมร คามูล

24299 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

พังโคน

134 ด.ญ.สิราวรรณ วงค์มีแก้ว

ป.1

นายสาทิตย์ วงค์มีแก้ว

23993 ร.ร.บ้านพังโคน (จาปาสามัคคีฯ)

พังโคน

135 ด.ญ.อภิชญา นามละคร

ป.6

นางสมสุนีย์ นามละคร

24815 ร.ร.บ้านพังโคน (จาปาสามัคคีฯ)

พังโคน

136 ด.ช.ปรีดิพทั ธ์ ทาเงิน

ป.4

นางดวงฤดี ทาเงิน

23411 ร.ร.บ้านแร่

พังโคน

137 ด.ญ.อภิชญา บุตรแสน

ป.5

นายยงยุทธ บุตรแสน

22279 ร.ร.บ้านหนองบัว

พังโคน

138 ด.ช.ยิ่งคุณ คาเพชร

ป.5

นางสุพารัตน์ คาเพชร

25683 ร.ร.พังโคนวิทยาคม

พังโคน

139 ด.ช.ธนดล เวียงวงษ์

ป.5

นางรัตนา เวียงวงษ์

23864 ร.ร.ลาปลาหางวิทยา

พังโคน

140 ด.ญ.จันทรรัตน์ ศรีระวรรณ

ป.4

นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ

27195 ร.ร.นิคมน้าอูนเจริญวิทยา

นิคมน้าอูน

141 ด.ญ.พิชญาพร เพชรพรรณ

ป.6

นางเสาวลักษณ์ เพชรพรรณ

24516 ร.ร.บ้านอูนโคก

นิคมน้าอูน

142 ด.ช.กฤชณัท ศิริอุดม

ป.4

น.ส.สุนิสา ศิริอุดม

25657 ร.ร.กุดบากพัฒนาศึกษา

กุดบาก

143 ด.ช.กิตฐิพงศ์ นามนิตย์

ป.3

นายบุญลือ นามนิตย์

23849 ร.ร.กุดบากราษฎร์บารุง

กุดบาก

144 ด.ช.รฐนนท์ บูวอ

ป.1

นางไอลดา สิงหนสาย

25321 ร.ร.กุดบากราษฎร์บารุง

กุดบาก

145 ด.ช.ณัฐวรรธน์ เผ่ามงคล

ป.2

น.ส.เบญญาภา จักรพิมพ์

26771 ร.ร.กุดบากราษฎร์บารุง

กุดบาก

146 ด.ญ.สุจินตนา ครุผาด

ป.1

นางชนิดา ครุผาด

27664 ร.ร.บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

กุดบาก

147 ด.ช.พชร งามสิทธิ์

ป.6

นางวลัยรัตน์ งามสิทธิ์

22184 ร.ร.บ้านนาขาม

กุดบาก

148 ด.ช.เตชภณ โถชารี

ป.5

นางสาลิกา โถชารี

22622 ร.ร.บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี

กุดบาก

149 ด.ช.สุรเมธี มนตรี

ป.2

นางยุวดี มนตรี

24044 ร.ร.บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วทิ ยา

กุดบาก

150 ด.ช.พุทธายุทธ์ พละศักดิ์

ป.5

นายนพดล พละศักดิ์

24635 ร.ร.บ้านหนองแวงน้อย

เจริญศิลป์

151 ด.ช.ณัฐฐ์ ปานนิล

ป.2

นายศุภวัทน์ ปานนิล

24812 ร.ร.บ้านหนองแวงน้อย

เจริญศิลป์

152 ด.ช.พิชญะ วรสาร

ป.5

นายนิวฒ
ั น์ วรสาร

25340 ร.ร.บ้านกุดเรือคา

วานรนิวาส

153 ด.ญ.ณัฐกฤตา อุตรนคร

ป.3

นางสุกัญญา ผาอินทร์

27320 ร.ร.บ้านกุดเรือคา

วานรนิวาส

154 ด.ช.ฌาณฉลาด อุปสิทธิ์

ป.4

น.ส.ธนิตา อุปสิทธิ์

22791 ร.ร.บ้านขัวก่าย

วานรนิวาส

155 ด.ช.สิทธินนท์ หอมเอื้อม

ป.6

นายเติมศักดิ์ หอมเอื้อม

24399 ร.ร.บ้านขัวก่าย

วานรนิวาส

156 ด.ญ.ขวัญข้าว เหลาพรม

ป.6

นายสมถวิล เหลาพรม

15907 ร.ร.บ้านขุนภูมิ

วานรนิวาส

157 ด.ช.พีรวัส ศรีอุดร

ป.4

นายพรมรักษ์ ศรีอุดร

23595 ร.ร.บ้านจาปาดง

วานรนิวาส

158 ด.ช.ชยางกูร อัตสาร

ป.6

นายนันท์ อัตสาร

23866 ร.ร.บ้านท่าเยี่ยม

วานรนิวาส

159 ด.ญ.กชพรรณ บัณฑิต

ป.3

นางสุกัญญา บัณฑิต

23627 ร.ร.บ้านท่าศรีไคล

วานรนิวาส

160 ด.ช.สกนธีร์ ช่วยรักษา

ป.5

นางสุพตั ตรา ช่วยรักษา

21231 ร.ร.บ้านนาซอ

วานรนิวาส

161 ด.ญ.กุลนันท์ แทบทาน

ป.3

นางวงเดือน แทบทาน

25276 ร.ร.บ้านนาซอ

วานรนิวาส

162 ด.ช.เจษฎา เพียสา

ป.4

นางขวัญเรือน เพียสา

24412 ร.ร.บ้านนาอวนน้อย

วานรนิวาส

-9ลาดับ
ที่

ชื่อนักเรียน / นักศึกษา
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ศึกษา
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เลข
ทะเบียน
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หน่วยงาน / โรงเรียน

อาเภอ

163 ด.ช.สหธรรม สมบูรณ์

ป.6

นางหทัยชนก สมบูรณ์

24802 ร.ร.บ้านนาอวนน้อย

วานรนิวาส

164 ด.ญ.อชิรญา กลั่นบุศย์

ป.4

นายฉัตรชัย กลั่นบุศย์

16255 ร.ร.บ้านปลาหลาย

วานรนิวาส

165 ด.ช.กฤตภาส อ่อนสุระทุม

ป.3

นางรัชนี อ่อนสุระทุม

23186 ร.ร.บ้านยางคา

วานรนิวาส

166 ด.ช.ปภังกร อ่อนสุระทุม

ป.6

นายพิรุณ อ่อนสุระทุม

23203 ร.ร.บ้านยางคา

วานรนิวาส

167 ด.ช.ณัชฐปกรณ์ แบขุนทด

ป.2

น.ส.รัตนาภรณ์ ซึมเมฆ

19950 ร.ร.บ้านศรีวชิ ัย

วานรนิวาส

168 ด.ญ.พรนิชา สุวรรณเทน

ป.5

นายธนศักดิ์ สุวรรณเทน

18220 ร.ร.บ้านหนองขุ่น

วานรนิวาส

169 ด.ช.ปณิธิ ภาคี

ป.6

นายศักดินนท์ ภาคี

24242 ร.ร.บ้านหนองฮาง

วานรนิวาส

170 ด.ช.ธนพัฒน์ ขันบรรจง

ป.4

นายสุรสิทธิ์ ขันบรรจง

24840 ร.ร.บ้านหนองฮาง

วานรนิวาส

171 ด.ญ.ขวัญแก้ว ผินแก้ว

ป.6

นายจรันต์ ผินแก้ว

27417 ร.ร.บ้านห้วยหินลาด

วานรนิวาส

172 ด.ช.ปุญญพัฒน์ ไชยพรม

ป.5

นางทัตวรรณ ไชยพรม

23220 ร.ร.บ้านหินเหิบ

วานรนิวาส

173 ด.ญ.ชโลธร เหลาคม

ป.3

นายอานวย เหลาคม

21976 ร.ร.บ้านอินทร์แปลง

วานรนิวาส

174 ด.ญ.กันยาพร มาละอินทร์

ป.4

นางนิภาพร มาละอินทร์

24654 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส

วานรนิวาส

175 ด.ช.อติชาติ อัตรสาร

ป.1

นางพิศมัย อัตรสาร

25612 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส

วานรนิวาส

176 ด.ญ.รณภรณ์ สุวรรณชัยรบ

ป.1

นายรณฤทธิ์ สุวรรณชัยรบ

26617 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส

วานรนิวาส

177 ด.ช.ณัฏฐกิตติ์ ไปยะพรหม

ป.5

นางเสาวภา ไปยะพรหม

27240 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส

วานรนิวาส

178 ด.ช.ภาศภูมิ อุปฌาใต้

ป.6

นางสุพตั รา พลศรี

20841 ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บารุง)

วานรนิวาส

179 ด.ช.สืบสกุล สุวรรณโถง

ป.6

นางณัฐปภัสร์ สุวรรณโถง

26604 ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บารุง)

วานรนิวาส

180 ด.ญ.ญาดาวดี ธรรมทาทอง

ป.2

น.ส.อัญชลี ศรีสุโคตร

26621 ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บารุง)

วานรนิวาส

181 ด.ญ.จิรัชญา นามโคตร

ป.1

นางชรัญณัฏฐ์ นามโคตร

27410 ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บารุง)

วานรนิวาส

182 ด.ญ.ธนวรรณ ผิวบุญเรือง

ป.6

นายทนงศักดิ์ ผิวบุญเรือง

24264 รร.เดื่อศรีไพรวัลย์

วานรนิวาส

183 ด.ช.วัชรศักดิ์ บาลจบ

ป.5

นายอภิชาติ บาลจบ

25631 รร.เดื่อศรีไพรวัลย์

วานรนิวาส

184 ด.ญ.บัณฑิตา ผิวบุญเรือง

ป.5

นางสวรรยา ผิวบุญเรือง

25662 รร.เดื่อศรีไพรวัลย์

วานรนิวาส

185 ด.ญ.สุธาสินี ตะโคดม

ป.6

นายสงกรานต์ ตะโคดม

24913 รร.ธาตุทองอานวยวิทย์

วานรนิวาส

186 ด.ญ.พิมพ์ชนก กางทอง

ป.6

นางแก่นจันทร์ กางทอง

20661 รร.ภูดินแดงวิทยา

วานรนิวาส

187 ด.ช.นภนต์เดช แสนอุบล

ป.3

นางนภาพร แสนอุบล

25476 รร.ภูดินแดงวิทยา

วานรนิวาส

188 ด.ช.ธัญพงศ์ หวะสุวรรณ์

ป.6

นางไพรินทร์ หวะสุวรรณ์

25695 รร.ภูดินแดงวิทยา

วานรนิวาส

189 ด.ช.ฐิติวฒ
ั น์ พยุหะ

ป.4

น.ส.จินดา แสนสุริวงศ์

25354 สพป.สน.เขต 3

วานรนิวาส

190 ด.ช.เอื้ออังกูร นารี

ป.6

น.ส.พัณณ์วรา ชัยสิทธิ์

24619 ร.ร.คาตากล้าราชประชาสงเคราะห์

คาตากล้า

191 ด.ช.จัสติน เบนเน็ท

ป.4

นางจินตนา เบนเน็ท

18823 ร.ร.ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

คาตากล้า

192 ด.ช.บัญชาการ แช่มชื่น

ป.4

นางพัชรมณ แช่มชื่น

23092 ร.ร.บ้านกุดจาน

คาตากล้า

193 ด.ช.แทนคุณ ผาลี

ป.5

นางทิพวรรณ ผาลี

23617 ร.ร.บ้านกุดจาน

คาตากล้า

194 ด.ญ.นภณพัชร อุปทุม

ป.1

นายธีรพงศ์ อุปทุม

25867 ร.ร.บ้านท่างาม

คาตากล้า

195 ด.ช.ณภัฏชกร จูมสุพรรณ

ป.5

นายจีโรจน์ จูมสุพรรณ

27670 ร.ร.บ้านท่างาม

คาตากล้า

- 10 ลาดับ
ที่

ชื่อนักเรียน / นักศึกษา
ผู้ขอรับทุน

ศึกษา
ระดับ

ชื่อบิดา / มารดา

เลข
ทะเบียน

สังกัดบิดา / มารดา
หน่วยงาน / โรงเรียน

อาเภอ

196 ด.ช.จิรพัฒน์ ฉลาดล้า

ป.2

น.ส.จารุวรรณ เรืองชัย

24966 ร.ร.บ้านเพียพิทยาพัฒน์

คาตากล้า

197 ด.ช.จักริน สุระทัด

ป.4

นายประจักษ์ สุระทัด

23662 ร.ร.บ้านหนองบัวสิม

คาตากล้า

198 ด.ญ.สุพชิ ฌาย์ ไกยะวรรณ์

ป.2

นายสถิตย์ ไกยะวรรณ์

25068 ร.ร.บ้านหนองบัวสิม

คาตากล้า

199 ด.ญ.พรรธน์ชญมน ไกยะวรรณ์

ป.5

นางนัทชา ไกยะวรรณ์

26681 ร.ร.บ้านหนองบัวสิม

คาตากล้า

200 ด.ญ.รินรดา อินสุข

ป.4

นางสมสอาด อินสุข

21723 ร.ร.บ้านหนองแสงดงอีบา่ ง

คาตากล้า

201 ด.ช.นราวิชญ์ ผ่องใสศรี

ป.5

น.ส.นลินกานต์ ผ่องใสศรี

25825 ร.ร.ผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ

คาตากล้า

202 ด.ช.ธีริทธิ์ เสนนอก

ป.4

น.ส.สาลี พลสวัสดิ์

24905 ร.ร.แพดพิทยารัตน์

คาตากล้า

203 ด.ช.ภควัชญ์ สุขประเสริฐ

ป.2

น.ส.ภิญญาพัชญ์ เห็นหลอด

26851 ร.ร.แพดพิทยารัตน์

คาตากล้า

204 ด.ช.สุรวิชญ์ ตรงธิ

ป.4

นายทัพไทย ตรงธิ

27495 ร.ร.ศึกษาประชาสามัคคี

คาตากล้า

205 ด.ช.ชยพล จันทรัตน์

ป.4

น.ส.จารุนีย์ อินทร์คาน้อย

22790 ร.ร.ชุมชนบ้านมาย

บ้านม่วง

206 ด.ช.ฐาปกรณ์ มลานวน

ป.6

นางโสภา มิขะมา

24307 ร.ร.บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์

บ้านม่วง

207 ด.ญ.เลอาห์ ก่านพรมมา สัมพ์คิน

ป.4

นางพัชราภรณ์ ลัมพ์คิน

27684 ร.ร.บ้านคาลอดพื้น

บ้านม่วง

208 ด.ญ.ตรีพชิ ญา พิมกินรีย์

ป.1

นางวัลยา พิมกินรีย์

27449 ร.ร.บ้านดงหม้อทอง

บ้านม่วง

209 ด.ช.นพพร เถาว์แก้ว

ป.5

น.ส.สวี คุณกร

27212 ร.ร.บ้านด่านสมบูรณ์

บ้านม่วง

210 ด.ช.ภานุพงศ์ นาคนิยม

ป.4

น.ส.สุภาพร คามุงคุณ

25860 ร.ร.บ้านน้าจั้น

บ้านม่วง

211 ด.ช.ดิชพงศ์ ชาติโสม

ป.5

นายรุ้งทิพย์ ชาติโสม

22868 ร.ร.บ้านโนนแสบง

บ้านม่วง

212 ด.ญ.ณัชฐานันท์ อินทรพาณิชย์

ป.6

นายชวลิต อินทรพาณิชย์

24336 ร.ร.บ้านพุทธรักษา

บ้านม่วง

213 ด.ญ.กวินธิดา ทองไสย

ป.5

นางกิติยา ทองไสย

25914 ร.ร.บ้านม่วงพิทยาคม

บ้านม่วง

214 ด.ญ.ปราณปรียานุช นวลตา

ป.6

นายกฤษณะ นวลตา

25253 ร.ร.บ้านสามแยกพิทกั ษ์

บ้านม่วง

215 ด.ญ.พิชญาพร แง่พรหม

ป.6

นางจีระนันท์ อินทรสิทธิ์

23819 ร.ร.บ้านหนองกวัง่

บ้านม่วง

216 ด.ญ.สุพณ
ั ณ์ชิตา คิอินธิ

ป.4

นายคันสิทธิ์ คิอินธิ

27623 ร.ร.บ้านหนองท่มท่ากระดัน

บ้านม่วง

217 ด.ญ.จอมสุรางค์ อินทร์คาน้อย

ป.4

นางปัญใจ อินทร์คาน้อย

27266 ร.ร.บ้านหนองบ่อ

บ้านม่วง

218 ด.ญ.รสิตา กวานดา

ป.6

นางศิริพชั ชา กวานดา

25602 ร.ร.บ้านหนองแอก

บ้านม่วง

219 ด.ญ.สรัลชนา ดาบลาอา

ป.3

นายสกล ดาบลาอา

27483 ร.ร.บ้านเหล่าผักใส่

บ้านม่วง

220 ด.ญ.สุพชิ ฌา เกษมสาร

ป.2

นางเขมนภา เกษมสาร

27387 ร.ร.อนุบาลบ้านม่วง

บ้านม่วง

221 ด.ญ.กมลลักษณ์ จงทองกลาง

ป.1

น.ส.สุดารัตน์ แสนไชย

27493 ร.ร.ชุมชนบ้านโพนงาม

อากาศอานวย

222 ด.ช.ณวัฒน์ ศรีหาพงษ์

ป.6

นายวิทศิ ศรีหาพงษ์

24069 ร.ร.ดงมะกุ้ม

อากาศอานวย

223 ด.ญ.นงค์ณภสรณ์ ไชยวงศ์ษา

ป.4

นางวิไลภรณ์ ศรีสมัย

25512 ร.ร.ดงสาร

อากาศอานวย

224 ด.ช.ชนกันต์ เต็งสุจริตกุล

ป.4

นางนงนุช จันทร์นวล

25494 ร.ร.ดอนแดง

อากาศอานวย

225 ด.ช.จักริน งิว้ ไชยรา

ป.4

นายเฮ็ง งิว้ ไชยราช

17930 ร.ร.ดอนแดงเม่นใหญ่

อากาศอานวย

226 ด.ญ.ชนิตา คามราช

ป.3

น.ส.จิราพร คามราช

27529 ร.ร.ดอนทอย

อากาศอานวย

227 ด.ญ.ธมลวรรณ คนเสงีย่ ม

ป.1

นางสุชาดา คนเสงีย่ ม

24680 ร.ร.นายอ

อากาศอานวย

228 ด.ญ.รัญชน์ลภัส แก้วไพฑูรย์

ป.6

นางจีรวรรณ แก้วไพฑูรย์

24173 ร.ร.บะหว้า

อากาศอานวย

- 11 ลาดับ
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229 ด.ญ.อรอินทร์ ผาอินทร์

ป.6

นายสุลิมา ผาอินทร์

25438 ร.ร.บะหว้า

อากาศอานวย

230 ด.ช.พิชัยภูษติ วิเวกวิน

ป.5

น.ส.พรรณนิภา ผากงคา

25573 ร.ร.บ้านกลางนาโน

อากาศอานวย

231 ด.ช.พชรพล ไตรโยธี

ป.6

นางสุภาวดี ไตรโยธี

22848 ร.ร.บ้านอากาศ

อากาศอานวย

232 ด.ช.มฤเคนทร์ เคนไชยวงค์

ป.4

น.ส.นิตยา อินธิโคตร

22885 ร.ร.บ้านอากาศ

อากาศอานวย

233 ด.ญ.ณิชานันท์ นิวาสวัฒน์

ป.1

นายจารึก นิวาสวัฒน์

23052 ร.ร.บ้านอากาศ

อากาศอานวย

234 ด.ช.ปิติภทั ร สารองพันธ์

ป.4

นางรจนา สารองพันธ์

24376 ร.ร.บ้านอากาศ

อากาศอานวย

235 ด.ช.ปาฏิหาริย์ เหง้าละคร

ป.5

นางจุฬาลักษณ์ เหง้าละคร

25084 ร.ร.บ้านอากาศ

อากาศอานวย

236 ด.ญ.ประภาวรินทร์ โคตพรม

ป.2

นายธีระพงษ์ โคตพรม

27630 ร.ร.บ้านอากาศ

อากาศอานวย

237 ด.ช.เกียรติภมู ิ คิดโสดา

ป.5

ว่าที่ รต.หญิงรัชนีกร คิดโสดา 17527 ร.ร.โพนงามศึกษา

อากาศอานวย

238 ด.ช.กณภรรฏ นาโควงค์

ป.5

นางลภัสรดา นาโควงค์

24833 ร.ร.โพนงามศึกษา

อากาศอานวย

239 ด.ญ.กัญญาพัชร จันทร์ใด

ป.6

นายอุดม จันทร์ใด

25522 ร.ร.โพนงามศึกษา

อากาศอานวย

240 ด.ช.ธีรธัชช์ เทียนศิริโสภณ

ป.2

นางนัฏฐณิชชา เทียนศิริโสภณ 26797 ร.ร.โพนงามศึกษา

อากาศอานวย

241 ด.ช.อนันตพร ทาทอง

ป.4

น.ส.ปริญ ไชยศรี

27628 ร.ร.โพนงามศึกษา

อากาศอานวย

242 ด.ญ.ชลิตา เรืองฤาหาร

ป.5

นางวริดา เรืองฤาหาร

24757 ร.ร.หนองบัวแดง

อากาศอานวย

243 ด.ญ.พิชญาภา เพริศแก้ว

ป.4

นางภัชรินทร์ เพริศแก้ว

23919 ร.ร.อากาศอานวยศึกษา

อากาศอานวย

244 ด.ช.ภามพิสุทธิ์ ศิระจิราวัชร์

ป.4

นายอนุชิต ศิระจิราวัชร์

26226 ร.ร.อากาศอานวยศึกษา

อากาศอานวย

245 ด.ช.พลาธิป พยุหะ

ป.6

นายวิเศษสันต์ พยุหะ

26369 ร.ร.อากาศอานวยศึกษา

อากาศอานวย

246 ด.ช.สิรดนัย ไชยบุบผา

ป.1

น.ส.พัชนก พรมพิมพ์

26491 ร.ร.อากาศอานวยศึกษา

อากาศอานวย

247 ด.ช.วชิราวุธ เหมะธุลิน

ป.3

น.ส.ธัญญ์ฐิตา ไตรวงค์ย้อย

27103 ร.ร.อากาศอานวยศึกษา

อากาศอานวย

248 ด.ช.จตุรภัทร พรมวัง

ป.3

นางปิยะพร พรมวัง

25462 นาส่งเอง

<ไม่ระบุ>
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1 ด.ญ.นภัสกานต์ พันทา

ม.1

นายประจวบ พันทา

21382 บานาญ สพม.23

เมืองสกลนคร

2 ด.ญ.ชลนิภา คนเพียร

ม.2

นางพิศมัย คนเพียร

23540 ร.ร.ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์

เมืองสกลนคร

3 ด.ช.ฉัตรดนัย นาคะอินทร์

ม.2

นายวัชรินทร์ นาคะอินทร์

21402 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล

เมืองสกลนคร

4 ด.ญ.ณัชชา ศรีวรรณะ

ม.2

นางเขมิกา ศรีวรรณะ

23742 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล

เมืองสกลนคร

5 ด.ช.พงษ์พพิ ฒ
ั จันทรังษี

ม.2

นายณรงศักดิ์ จันทรังษี

24791 ร.ร.ดอนแคน"คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์"

เมืองสกลนคร

6 ด.ญ.รวิภา ถาวาปี

ม.3

นางรุ่งอรุณ ถาวาปี

24229 ร.ร.ท่าแร่ศึกษา

เมืองสกลนคร

7 ด.ญ.ธัญชนก อินธิแสง

ม.1

นายมานพ อินธิแสง

24686 ร.ร.ทุ่งมนพิทยาคาร

เมืองสกลนคร

8 ด.ญ.ธวัลรัตน์ รู้บญ
ุ

ม.3

นางเนาวรัตน์ รู้บญ
ุ

18890 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิ ยา

เมืองสกลนคร

9 ด.ญ.กมลสิริ อินธิแสง

ม.1

นางเกษร อินธิแสง

25301 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิ ยา

เมืองสกลนคร

10 นายธนากร ไสโสก

ม.1

นางอุสา ไสโสก

21636 ร.ร.บ้านนา(คุรุราษฎร์วทิ ยายน)

เมืองสกลนคร

11 ด.ช.ติณณภพ สายธรรม

ม.3

นางพูลทรัพย์ โพธิส์ ุ

23639 ร.ร.บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา

เมืองสกลนคร

12 ด.ญ.วัฒนาลักษณ์ บุตรสุวรรณ์

ม.3

นางอังคณารักษ์ บุตรสุวรรณ์

23548 ร.ร.บ้านบอนสหราษฎร์บารุง

เมืองสกลนคร

13 ด.ช.ไตรภูมิ หารธงไชย

ม.1

นางมยุรีย์ หารธงไชย

22554 ร.ร.บ้านป่าหว้าน

เมืองสกลนคร

14 ด.ช.สุพฒ
ั น์พงศ์ จันทรัตน์

ม.2

นางทัศนีย์ จันทรัตน์

17580 ร.ร.บ้านหนองนาเลิศ

เมืองสกลนคร

15 ด.ช.ศิริชัย เกษมสานต์

ม.3

นางสุวรรณี เกษมสานต์

27576 ร.ร.บ้านหนองมะเกลือ

เมืองสกลนคร

16 ด.ช.เตชิต บุญตะหล้า

ม.2

นางบุษรา บุญตะหล้า

27373 ร.ร.บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทศิ วิทยาคม)

เมืองสกลนคร

17 ด.ช.ปกรณ์ เสียงเพราะ

ม.2

นางสุชาดา เสียงเพราะ

25099 ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล

เมืองสกลนคร

18 ด.ญ.พิชญาภา จักรเสน

ม.1

นายกฤษดา จักรเสน

24021 วิทยาลัยเทคนิค

เมืองสกลนคร

19 ด.ญ.จิรประภา พาระแพง

ม.3

นายวัฒนา พาระแพง

26048 วิทยาลัยเทคนิค

เมืองสกลนคร

20 ด.ญ.ปราณปรียา ภูสมปอง

ม.3

นายมานะ ภูสมปอง

26076 วิทยาลัยเทคนิค

เมืองสกลนคร

21 ด.ช.ฐปนกุล มาหินกอง

ม.3

นายปรีดา มาหินกอง

26972 วิทยาลัยเทคนิค

เมืองสกลนคร

22 ด.ญ.จรรยพร วัฒนาวารีกุล

ม.2

นายเอกชัย วัฒนาวารีกุล

27278 วิทยาลัยเทคนิค

เมืองสกลนคร

23 ด.ช.สุภกร พรหมดีราช

ม.2

น.ส.แจ่มใส ผาใต้

27279 วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร

เมืองสกลนคร

24 ด.ช.ก้าวตะวัน แก้วดี

ม.3

นายมงคล แก้วดี

20525 สานักงาน กศน.

เมืองสกลนคร

25 ด.ญ.วนัสนันท์ แก้วบัวสา

ม.3

นายวรวิทย์ ดันมีแก้ว

26360 สพม.เขต 23

เมืองสกลนคร

26 ด.ช.นพัช เคะนะอ่อน

ม.2

นางบุษบา เคะนะอ่อน

26762 ร.ร.บ้านโคกแก้ว

โพนนาแก้ว

27 ด.ญ.ณัฏฐกานต์ เพียสา

ม.1

นายเศกสรร เพียสา

23470 ร.ร.บ้านเชียงสือราษฎร์อานวย

โพนนาแก้ว

28 น.ส.ณัฐกมล พองดวง

ม.3

นางนวลปรางค์ พองดวง

22991 ร.ร.บ้านนาตงสหราษฎร์อุทศิ

โพนนาแก้ว

29 ด.ช.พศวีร์ยชญ์ แก้วปัญญา

ม.1

นางรุ่งนภา แก้วปัญญา

22650 ร.ร.บ้านโนนกุง

โพนนาแก้ว

30 ด.ช.บุริภทั ร มหาชัย

ม.2

นายไกยะสิทธิ์ มหาชัย

23455 ร.ร.บ้านปุ่งสหราษฎร์

โพนนาแก้ว
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31 ด.ช.จาตุรงค์ จันทรโคตร

ม.3

นางชุลีกร จันทรโคตร

25562 ร.ร.บ้านปุ่งสหราษฎร์

โพนนาแก้ว

32 ด.ญ.ปาณิศรา ชินโณ

ม.1

นางปาริชาติ ชินโณ

24175 ร.ร.บ้านโพนวัฒนาวิทยา

โพนนาแก้ว

33 ด.ญ.นิรัชพร ประมาชิด

ม.1

นางกฤตพร ประมาชิด

24887 ร.ร.บ้านโพนวัฒนาวิทยา

โพนนาแก้ว

34 ด.ญ.ชนัญญา อรุณรัตน์

ม.2

นายคทาชร อรุณรัตน์

25934 ร.ร.บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทศิ 5

กุสุมาลย์

35 ด.ช.ปรวีร์ ปาระมี

ม.1

นางสุมาลินี ปาระมี

26099 ร.ร.บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทศิ 5

กุสุมาลย์

36 ด.ญ.สุพชิ ญา กาลบุตร

ม.2

นางเบญจพร กาลบุตร

26139 ร.ร.บ้านม่วงวิทยา

กุสุมาลย์

37 ด.ญ.สุพชิ ญา รัตนโกสุม

ม.2

นางจันทร์ธมิ า รัตนโกสุม

24864 ร.ร.บ้านนาสีนวล

โคกศรีสุพรรณ

38 น.ส.ธนาภรณ์ บุญพาเกิด

ม.3

นายประพจน์ บุญพาเกิด

25198 ร.ร.บ้านแมดนาท่ม

โคกศรีสุพรรณ

39 ด.ช.กันตพัฒน์ แสนดวง

ม.3

นางศิริษา แสนดวง

27130 รร.ด่านม่วงคาพิทยาคม

โคกศรีสุพรรณ

40 ด.ญ.กนกพิชญ์ โคตรสมบัติ

ม.3

นางจีรมัย โคตรสมบัติ

22488 ร.ร.บ้านนาอ่างม่วงคา

เต่างอย

41 ด.ช.แทนคุณ มุกดา

ม.1

นางสกลรัตน์ มุกดา

21585 ร.ร.เขื่อนน้าพุง

ภูพาน

42 ด.ช.ศาสวัติ บุตรศรีรักษ์

ม.2

นายบรรชา บุตรศรีรักษ์

20647 ร.ร.ชุมชนบ้านสร้างค้อ

ภูพาน

43 น.ส.วรจิต เลานวดวัน

ม.3

นางสมจิตร เลานวดวัน

21930 ร.ร.บ้านหลุบเลา

ภูพาน

44 ด.ญ.ศิรินภา แก่นท้าว

ม.3

นายธนวิชญ์ แก่นท้าว

23592 บานาญ อ.สว่างแดนดิน

สว่างแดนดิน

45 ด.ช.รัชชานนท์ รวมธรรม

ม.2

นายสุรเกียรติ รวมธรรม

20212 ร.ร.ชุมชนบงเหนือ

สว่างแดนดิน

46 ด.ช.ภานพ แก้วหานาม

ม.3

นางวาสินี แก้วหานาม

18913 ร.ร.บงใต้โนนรังพัฒนา

สว่างแดนดิน

47 ด.ช.ปราชญ์ จันทร์เต็ม

ม.2

นางศรอนงค์ จันทร์เต็ม

25005 ร.ร.บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)

สว่างแดนดิน

48 ด.ญ.กวินธิดา สินอยู่

ม.3

นางจารุณี ทองแซง

23758 ร.ร.บ้านคาเม็ก(พัฒนบารุง)

สว่างแดนดิน

49 ด.ญ.ปุณฑาริกา ยอดตา

ม.1

น.ส.ศิริพร หนูพลัด

25756 ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์

สว่างแดนดิน

50 ด.ญ.อนันตญา เหมะธุลิน

ม.3

นายจอมพล เหมะธุลิน

22888 ร.ร.บ้านหนองหลักช้าง

สว่างแดนดิน

51 ด.ต.อริญชยา นนตระอุดร

ม.2

นางนงลักษณ์ แพงพา

23874 ร.ร.แวงพิทยาคม

สว่างแดนดิน

52 ด.ช.รัชชานนท์ นนสุราช

ม.3

นายสุรเชษฐ์ นนสุราช

24885 ร.ร.สว่างแดนดิน

สว่างแดนดิน

53 ด.ช.ณัฐดนัย ใบภักดี

ม.2

นางแววยุรี ใบภักดี

15778 ร.ร.หนองหลวงศึกษา

สว่างแดนดิน

54 ด.ญ.ฐิติวรดา มนดาล

ม.3

นางญาณี มนดาล

22318 ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน

สว่างแดนดิน

55 ด.ญ.ขวัญจิรา วงศ์ปรีดี

ม.2

นายอาคม วงศ์ปรีดี

20821 วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

สว่างแดนดิน

56 ด.ช.กนิษฐ์ สุทธิโคตร

ม.3

นางฐิตาภรณ์ แก้วก่า

25001 สพป.สน.เขต 2

สว่างแดนดิน

57 ด.ช.พชร วัชรเสถียร

ม.2

นางวรวรรณ วัชรเสถียร

25930 สพป.สน.เขต 2

สว่างแดนดิน

58 ด.ญ.ขวัญชนก บุญมาตย์

ม.3

นายสถิตย์ บุญมาตย์

9421 บานาญ อ.พรรณานิคม

พรรณานิคม

59 น.ส.บุณธิชา จินดาแป้น

ม.3

นางรักราศรี จินดาแป้น

23291 ร.ร.ชุมชนบดมาดพอกน้อย

พรรณานิคม

60 น.ส.อมรวรรณ ม่วงมณี

ม.3

ส.ท.อุฤษดิ์ ม่วงมณี

19093 ร.ร.เทพสวัสดิ์วทิ ยา

พรรณานิคม

61 ด.ช.ปวเรศ สุทธิโคตร

ม.2

นางศรีตระกูล สุทธิโคตร

19661 ร.ร.บ้านโคก

พรรณานิคม

62 น.ส.กฤตนพรัตน์ สุริยวงค์

ม.3

นายมานพ สุริยวงศ์

23005 ร.ร.บ้านตาลเลียน

พรรณานิคม

63 ด.ช.กันตพงศ์ เห็นหลอด

ม.3

นางเกศินี เห็นหลอด

21400 ร.ร.บ้านบัว(สระพังวิทยา)

พรรณานิคม
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64 ด.ญ.มัลลิกา บุรีแสง

ม.2

นายณัฐวุฒิ บุรีแสง

24469 ร.ร.บ้านบัว(สระพังวิทยา)

พรรณานิคม

65 ด.ช.ธนาศักดิ์ ขันติยู

ม.2

นางกัลยาณีย์ ขันติยู

26027 ร.ร.บ้านผักคาภู

พรรณานิคม

66 น.ส.ขวัญสิริ เรืองรุจี

ม.3

นางเนาวรัตน์ เรืองรุจี

23556 ร.ร.บ้านไร่บา้ นไฮ่

พรรณานิคม

67 ด.ญ.ณัฐชยา ฟองอ่อน

ม.2

นางภาณุมาศ ฟองอ่อน

23905 ร.ร.บ้านเสาขวัญกุดก้อม

พรรณานิคม

68 ด.ช.ภาสกร แซ่เล้า

ม.2

นางสุวมิ ล แซ่เล้า

21129 ร.ร.บ้านหนองโดกนาคาโนนธาตุ

พรรณานิคม

69 นายกิตติโชติ สิงห์ครุธ

ม.3

น.ส.ศิริลักษณ์ ทิพม่อม

24351 ร.ร.พรรณาวุฒาจารย์

พรรณานิคม

70 ด.ช.ปาณชัย บุญการี

ม.2

นางสุรัตน์ดา บุญการี

22506 ร.ร.ภูริทตั ต์วทิ ยา

พรรณานิคม

71 ด.ญ.พิมพ์ชนก เมืองแสน

ม.2

นายทนงศักดิ์ เมืองแสน

14982 ร.ร.อนุบาลพรรณานิคม

พรรณานิคม

72 ด.ช.คูณ คาคุณคา

ม.2

นางถวัลย์ คาคุณคา

26069 ร.ร.บ้านดอนยาวประชากรอุปการ

วาริชภูมิ

73 ด.ช.ธนวัต ศิริบรู ณ์

ม.2

นายเอนก ศิริบรู ณ์

14503 บานาญ อ.ส่องดาว

ส่องดาว

74 ด.ช.น้าเพชร ชนะมาร

ม.1

นายชัยพร ชนะมาร

20021 ร.ร.บ้านกุดแสง

ส่องดาว

75 ด.ช.ศุภณัฐ ลับภู

ม.1

น.ส.สุคนธ์ปยิ า ลับภู

24532 ร.ร.บ้านคาก้าว

ส่องดาว

76 ด.ช.กีรติ เสน่หศ์ รี

ม.2

นางวัฒนา เสน่หศ์ รี

17662 ร.ร.บ้านไทยเจริญ

ส่องดาว

77 ด.ญ.พลอยชฎา ศรีเครือดง

ม.3

นายสุริย์ ศรีเครือดง

18293 ร.ร.บ้านภูตะคาม

ส่องดาว

78 ด.ญ.กนกวรรณ ดีสร้อย

ม.2

นางครองสา สูตรไชย

22779 ร.ร.บ้านหนองแวงประชาราษฎร์อานวย

ส่องดาว

79 ด.ช.ภูธนพัฒน์ โนนตานอก

ม.1

นางวาสนา จองระหงษ์

25887 ร.ร.บ้านหนองใสพรเจริญวิทยา

ส่องดาว

80 ด.ญ.เบญญาภา หูชัยภูมิ

ม.3

นายณรงค์ หูชัยภูมิ

19773 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

พังโคน

81 ด.ญ.สุวชิ า จันทนุช

ม.2

ว่าที่ร.ต.ประยุทธ จันทนุช

19263 ร.ร.พังโคนวิทยาคม

พังโคน

82 ด.ช.ปรมินทร์ อินทรพานิชย์

ม.3

นายประการ อินทรพานิชย์

24046 ร.ร.พังโคนวิทยาคม

พังโคน

83 ด.ญ.ภัทรภร แสนนาม

ม.1

นายพีรพัฒน์ แสนนาม

25971 ร.ร.พังโคนวิทยาคม

พังโคน

84 ด.ญ.สิริกัญญา จิ่มอาษา

ม.1

ว่าที่ร.ต.ธานี จิ่มอาษา

26042 ร.ร.ลาปลาหางวิทยา

พังโคน

85 ด.ญ.ชัญญานุช พินิจมนตรี

ม.1

นางอรอุษา พินิจมนตรี

25932 ร.ร.นิคมน้าอูนเจริญวิทยา

นิคมน้าอูน

86 ด.ญ.ลิลรฎา เอื้อศิลามงคล

ม.3

นางศศิตา เอื้อศิลามงคล

22738 ร.ร.กุดบากราษฎร์บารุง

กุดบาก

87 ด.ญ.สุชญา กออาไพ

ม.3

นางพิกุลทอง กออาไพ

24333 ร.ร.กุดบากราษฎร์บารุง

กุดบาก

88 น.ส.ภคนางช์ วงษ์กระจ่าง

ม.3

น.ส.ธีรยา โยทะพล

20858 ร.ร.บ้านหนองค้าดารกานนท์วทิ ยา

กุดบาก

89 ด.ช.ธีรดนัย แก้วลอดหล้า

ม.1

นายอธิวฒ
ั น์ แก้วลอดหล้า

23400 ร.ร.บ้านโคกศิลา

เจริญศิลป์

90 ด.ญ.กุลธิดา พระหันธงไชย

ม.3

นางวิภาวดี ภูดี

25922 ร.ร.บ้านโพนบกหนองผือ

เจริญศิลป์

91 ด.ช.ปรัชญา ธรรมลัย

ม.2

นายบรรจบ ธรรมลัย

25823 ร.ร.บ้านหนองทุ่มหนองโจด

เจริญศิลป์

92 ด.ช.รณกร สีสิงห์

ม.3

นายนิคม สีสิงห์

23325 ร.ร.บ้านหนองแปน

เจริญศิลป์

93 ด.ช.จารุเดช ผาชาตา

ม.2

นางดวงฤดี ผาซาตา

22993 ร.ร.บ้านเหล่าบ้านถ่อน

เจริญศิลป์

94 ด.ช.ธนกฤต พักตะไช

ม.2

นางเจนจิรา พักตะไชย

25418 ร.ร.กุดเรือคาพิทยาคาร

วานรนิวาส

95 นายเอกวิทย์ พลรัตน์

ม.3

นางรสกรณ์ พลรัตน์

19109 ร.ร.บ้านขาม

วานรนิวาส

96 ด.ญ.พัทธนันท์ สีมาคาม

ม.2

นางแก้วใจ สีมาคาม

21782 ร.ร.บ้านขาม

วานรนิวาส

- 15 ลาดับ
ที่

ชื่อนักเรียน / นักศึกษา
ผู้ขอรับทุน

ศึกษา
ระดับ

ชื่อบิดา / มารดา

เลข
ทะเบียน

สังกัดบิดา / มารดา
หน่วยงาน / โรงเรียน

อาเภอ

97 ด.ช.สุทธิภทั ร หอมเอื้อม

ม.2

นางสุรีรัตน์ หอมเอื้อม

22139 ร.ร.บ้านขาม

วานรนิวาส

98 ด.ญ.อุทยั วรรณ จันทประสาร

ม.2

นายทรงชัย จันทประสาร

22378 ร.ร.บ้านคาเจริญสามแยกราษฎร์บารุง

วานรนิวาส

99 ด.ช.รุธริ ธรรพ์ ไปยะพรหม

ม.2

น.ส.สะคราญ นุประทุม

26213 ร.ร.บ้านนาซอ

วานรนิวาส

100 ด.ญ.วิมลสิริ บัณฑิต

ม.1

นายวิชาญ บัณฑิต

21609 ร.ร.บ้านนาอวนน้อย

วานรนิวาส

101 ด.ช.อาทิตยพงศ์ อนุศาสน์

ม.2

นางวันนา อนุศาสน์

24817 ร.ร.บ้านน้าบุ้น

วานรนิวาส

102 ด.ญ.ชญานิศ นาเมืองรักษ์

ม.3

นายบดินทร์ นาเมืองรักษ์

24285 ร.ร.บ้านโนนแต้

วานรนิวาส

103 ด.ญ.ชุติกาญจน์ ดีคาย้อย

ม.1

นางบังอร ดีคาย้อย

21840 ร.ร.บ้านโนนอุดม

วานรนิวาส

104 ด.ญ.ชนัญชิดา อวนป้อง

ม.3

นางรัศมี อวนป้อง

26985 ร.ร.บ้านบะป่าคา

วานรนิวาส

105 ด.ญ.ณัฐรวี ฉายาวงศ์

ม.3

นางดวงจันทร์ ฉายาวงศ์

23043 ร.ร.บ้านวังเยี่ยม

วานรนิวาส

106 ด.ช.ภูธปิ ดอนแสง

ม.2

นางจุฑามาศ ดอนแสง

22630 ร.ร.บ้านหนองนาแซง-โนนงิว้

วานรนิวาส

107 ด.ช.ธีรพันธ์ ศรีเทพ

ม.2

นางศิริพนั ธ์ ปัญจันทร์สิงห์

23098 ร.ร.บ้านหนองแสงคา

วานรนิวาส

108 ด.ญ.ขวัญแก้ว นิวาสประกฤติ

ม.3

นายเอนก นิวาสประกฤติ

24952 ร.ร.บ้านหนองฮาง

วานรนิวาส

109 ด.ช.วรวุทธ ฤกษ์ชัย

ม.2

นางคมคาย ฤกษ์ชัย

27598 ร.ร.บ้านห้วยหิน

วานรนิวาส

110 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ผินแก้ว

ม.3

นางทัศนีย์ ผินแก้ว

23960 ร.ร.บ้านห้วยหินลาด

วานรนิวาส

111 ด.ช.ศาสตรา อุปฌาใต้

ม.2

นายศักดิ์ดา อุปฌาใต้

22637 ร.ร.บ้านหินเหิบ

วานรนิวาส

112 ด.ช.สิริกรวิชย์ ชมชัยภูมิ

ม.2

นางหนึ่งฤทัย ชมชัยภูมิ

22405 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส

วานรนิวาส

113 ด.ญ.ปราณปรียา ศรีสร้อย

ม.1

น.ส.สุชัญญา วาปี

24713 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส

วานรนิวาส

114 ด.ญ.สุชาวดี จันทรพิทกั ษ์

ม.3

นางกองเพชร จันทรพิทกั ษ์

20602 ร.ร.หนองแวงวิทยา

วานรนิวาส

115 ด.ช.ณภัทร กลั่นบุศย์

ม.2

นางกรวรรณ อุปชิต

22190 ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บารุง)

วานรนิวาส

116 ด.ช.ภัทรพล ศรีทมุ มา

ม.2

นายสุริยา ศรีทมุ มา

24111 รร.ภูดินแดงวิทยา

วานรนิวาส

117 ด.ช.ธนธรณ์ จิตจง

ม.3

นายพิรพัฒน์ จิตจง

25460 รร.ภูดินแดงวิทยา

วานรนิวาส

118 ด.ญ.นัทธ์หทัย สรรคชา

ม.2

นางเพ็ญวิภา สรรคชา

25503 รร.ภูดินแดงวิทยา

วานรนิวาส

119 ด.ช.เปนปลื้ม คาพลงาม

ม.1

นายวัชระ คาพลงาม

21555 สพป.สน.เขต 3

วานรนิวาส

120 ด.ญ.สิริกมล นาสูงชน

ม.2

น.ส.วิริยา บาลตาบล

22767 สพป.สน.เขต 3

วานรนิวาส

121 ด.ช.ปกป้อง มุสิกะพันธ์

ม.3

นางวิลาวรรณ์ ปังอุทา

27307 ร.ร.ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

คาตากล้า

122 ด.ญ.อัจฉรียา กองเกิด

ม.1

น.ส.กาญจนา กฎแก้ว

25507 ร.ร.บ้านเพียพิทยาพัฒน์

คาตากล้า

123 น.ส.ฐิติญากรณ์ บัวปัดชา

ม.3

นางอุดมพร คาอ้วน

25287 ร.ร.บ้านแสนสุข

คาตากล้า

124 ด.ช.รัฐภูมิ ต้นภูบาล

ม.3

นายพงศกร ต้นภูบาล

22925 ร.ร.บ้านหนองพอกน้อย

คาตากล้า

125 ด.ช.เสฏฐวุฒิ ทวยทุงสา

ม.1

นายบุญโรม ทวยทุงสา

27671 ร.ร.บ้านจาร

บ้านม่วง

126 ด.ญ.ฐิติกาญจน์ นิระปะกะ

ม.1

นางสุดารัตน์ นิระปะกะ

23079 ร.ร.บ้านดงยาง

บ้านม่วง

127 ด.ช.กรวิชญ์ ไชยเพ็ชร

ม.1

นางสุภาวรรณ ไชยเพ็ชร

22151 ร.ร.บ้านดงหม้อทอง

บ้านม่วง

128 ด.ญ.จิรนาถ สมบูรณ์

ม.2

น.ส.วิรัด ฤทธิธรรม

24512 ร.ร.บ้านดงหม้อทอง

บ้านม่วง

129 ด.ญ.ชลธร บังพะจาร

ม.2

นายอุทยั บังพะจาร

20894 ร.ร.บ้านด่านสมบูรณ์

บ้านม่วง

- 16 ลาดับ
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130 ด.ช.อธิฏนัน สาเภา

ม.1

นายกิตติศักดิ์ สาเภา

20112 ร.ร.บ้านนาดูนนาดี

บ้านม่วง

131 ด.ญ.พัชร์ภษิ า ถาบุตร

ม.2

นายอุดมศักดิ์ ถาบุตร

19862 ร.ร.บ้านม่วงพิทยาคม

บ้านม่วง

132 ด.ช.วินธัส จันทร์ละคร

ม.1

นายพงศ์ชยุตม์ จันทร์ละคร

23296 ร.ร.บ้านสร้างแก้ว

บ้านม่วง

133 ด.ช.ภูริภทั ร กุลวงค์

ม.2

นางธนิษฐา กุลวงค์

22328 ร.ร.บ้านหว้านสหวิทยา

บ้านม่วง

134 ด.ช.วิทวัส ศรีประทุมวงค์

ม.3

นายเจษฎา ศรีประทุมวงค์

23559 ร.ร.อนุบาลบ้านม่วง

บ้านม่วง

135 ด.ช.ภูบดี สุทธิเสน

ม.1

นายนาโชค สุทธิเสน

24466 ร.ร.อนุบาลบ้านม่วง

บ้านม่วง

136 ด.ญ.กุลณัฐ กิจเจริญ

ม.1

นายเกียรติศักดิ์ กิจเจริญ

5135 บานาญ อ.อากาศอานวย

อากาศอานวย

137 ด.ช.ณัทคุณ แก้วบัวสา

ม.1

นายวีระวัฒน์ แก้วบัวสา

25074 ร.ร.ข้าวแป้ง

อากาศอานวย

138 น.ส.สุทธญาณ์ ศรีคุณ

ม.3

นางพาชื่น ศรีคุณ

25716 ร.ร.ดอนแดงเม่นใหญ่

อากาศอานวย

139 ด.ช.วีรภัทร สมบูรณ์

ม.1

นายเทพฤทธิ์ สมบูรณ์

22602 ร.ร.บ้านกลางนาโน

อากาศอานวย

140 ด.ช.ภูชิต กองสุวรรณ

ม.2

นางสกาวเดือน กองสุวรรณ

23147 ร.ร.บ้านกลางนาโน

อากาศอานวย

141 ด.ช.อรรคพล หมู่มี

ม.2

นายธีรยุทธ หมู่มี

27626 ร.ร.บ้านกลางนาโน

อากาศอานวย

142 ด.ญ.กชนันท์ คิอินธิ

ม.2

นางลัดดาวัลย์ คิอินธิ

23289 ร.ร.บ้านแพงใหญ่

อากาศอานวย

143 ด.ช.ภูบดินทร์ ใครบุตร

ม.3

นางกรรนิกา ใครบุตร

22954 ร.ร.บ้านอากาศ

อากาศอานวย

144 น.ส.กนกวรรณ ยงยันต์

ม.1

นางจารึก ยงยันต์

24455 ร.ร.บ้านอากาศ

อากาศอานวย

145 ด.ญ.ชนัญชิดา เดชทศร

ม.1

น.ส.ศิวกานต์ เดชทศร

25246 ร.ร.โพนงามศึกษา

อากาศอานวย

146 ด.ญ.ธนพัฒน์ ทุมคาแก้ว

ม.1

น.ส.วิภา บุญชาญ

25439 ร.ร.โพนงามศึกษา

อากาศอานวย

147 ด.ญ.ลักษณารีย์ ใครบุตร

ม.3

นางอภิญญา ใครบุตร

22734 ร.ร.สงเปือย

อากาศอานวย

148 ด.ญ.ทิรพร อวนป้อง

ม.1

นายทองพัน อวนป้อง

10069 ร.ร.หนองบัวแดง

อากาศอานวย

149 ด.ญ.มนัสชนก บุญเนาว์

ม.1

นางนงคลักษณ์ บุญเนาว์

24050 ร.ร.หนองบัวแดง

อากาศอานวย

150 ด.ช.ปรัชญาพนธ์ คาเกาะ

ม.2

นายพุทธพิธพร คาเกาะ

20631 ร.ร.อากาศอานวยศึกษา

อากาศอานวย
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1 น.ส.อารยา ศรีนารัตน์

ม.5

นายปราโมทย์ ศรีนารัตน์

21286 บานาญ ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล

เมืองสกลนคร

2 น.ส.กัญญาณัฐ ทิพย์สุวรรณ

ม.6

นายนพพร ทิพย์สุวรรณ

22113 บานาญ ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล

เมืองสกลนคร

3 นายธนวัฒน์ จิตจักร

ม.4

นายธราดล จิตจักร

20522 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมืองสกลนคร

4 น.ส.สาธิตา อินคาน้อย

ม.5

นางมาลัยวัลย์ อินคาน้อย

21906 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมืองสกลนคร

5 น.ส.มณฑิตา เนื่องสิทธะ

ม.6

นางนิรมล เนื่องสิทธะ

23036 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมืองสกลนคร

6 นายกฤตกานต์ สาขา

ม.4

นางยุวดี สาขา

20328 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล

เมืองสกลนคร

7 นายธนธัช ต่ายเนาร์ดง

ม.4

นายรัชพล ต่ายเนาว์ดง

21092 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล

เมืองสกลนคร

8 น.ส.นุชตะวัน อินธิแสง

ม.6

นางน้องนุช อินธิแสง

22236 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล

เมืองสกลนคร

9 นายนทีกานต์ คงเมือง

ม.5

นางภคินี คงเมือง

22772 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล

เมืองสกลนคร

10 นายยิ่งศักดิ์สิทธ์ เสงีน่ มวัฒนะ

ม.6

นางเพ็ญสุรีย์ เสงีย่ มวัฒนะ

25842 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล

เมืองสกลนคร

11 น.ส.อรพรรณ แน่นอุดร

ม.5

นางอภิญญา แน่นอุดร

20476 ร.ร.ดอนแคน"คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์"

เมืองสกลนคร

24912 ร.ร.ท่าแร่วทิ ยา

เมืองสกลนคร

12 นายสิทธิกร สิมลา

ปวช.3 นางสุวรรณี สิมลา

13 นายคทาวุธ วิชวารีย์

ม.6

นางวิมาณ วิชวารีย์

24694 ร.ร.ทุ่งมนพิทยาคาร

เมืองสกลนคร

14 นายชลธีร์ ถึงนามา

ม.6

นางสุดสาคร ถึงนามา

18517 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิ ยา

เมืองสกลนคร

15 น.ส.เบญจา ภาสอน

ม.6

นางพรทิพย์ ทัศนิตย์

19137 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิ ยา

เมืองสกลนคร

16 นายยศสรัล โพธิเ์ ขียว

ม.6

นางจิรประภา ฮมแสน

20662 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิ ยา

เมืองสกลนคร

17 น.ส.อภิชญา งามวงษ์

ม.5

นางพรทิพย์ ทองวงศ์ษา

24228 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิ ยา

เมืองสกลนคร

18 ด.ญ.ฐิตาพร มุลน้อยสุ

ม.6

นางดาวเรือง มุลน้อยสุ

25884 ร.ร.บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร

เมืองสกลนคร

19 น.ส.พรรัมภา ชมชื่น

ม.4

นางสุวพิญธ์ ชมชื่น

27101 ร.ร.บ้านโคกเลาะวิทยาคาร

เมืองสกลนคร

20 น.ส.พรหมพร พรหมเมือง

ม.6

นางนันทิยา พรหมเมือง

18051 ร.ร.บ้านท่าเยี่ยมน้าพุง

เมืองสกลนคร

21 นายนิรวิทธ์ เจริญพร

ม.5

นายเสกสันติ์ เจริญพร

25595 ร.ร.บ้านท่าเยี่ยมน้าพุง

เมืองสกลนคร

22 น.ส.อรพิชญ์ เอี้ยงลักขะ

ม.5

นายวันชัย เอี้ยงลักขะ

16741 ร.ร.บ้านท่าวัด

เมืองสกลนคร

23 นายภูวมินทร์ ป้องวงษ์

ม.4

นางสุปราณี ป้องวงษ์

24964 ร.ร.บ้านพะเนาว์ราษฎร์บารุง

เมืองสกลนคร

24 น.ส.รัชดาภรณ์ กวานเจ้าจันทร์

ม.5

นางพัฒนา กวานเจ้าจันทร์

17603 ร.ร.บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์

เมืองสกลนคร

25 น.ส.พรธีรา สิงห์สุพรรณ

ม.5

นายเชิดศักดิ์ สิงห์สุพรรณ

21459 ร.ร.บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์

เมืองสกลนคร

26 น.ส.กานต์ชนิต ดวงกลาง

ม.5

นางจารุวรรณ ดวงกลาง

25065 ร.ร.บ้านหนองนาเลิศ

เมืองสกลนคร

27 น.ส.ภัทรนันท์ จันทร์มณี

ม.4

นางจันทิมา จันทร์มณี

19704 ร.ร.บ้านหนองมะเกลือ

เมืองสกลนคร

28 น.ส.วรินชญา หลานเศรษฐา

ม.5

นางจินตนา หลานเศรษฐา

20737 ร.ร.บ้านหนองมะเกลือ

เมืองสกลนคร

29 นายอริย์ธชั พงศ์สิทธิศักดิ์

ม.5

นางวิมลศรี พงศ์สิทธิศักดิ์

21637 ร.ร.บ้านหนองมะเกลือ

เมืองสกลนคร

30 นายไชยรัตน์ แว่นเรืองรอง

ม.5

นายไพโรจน์ แว่นเรืองรอง

10570 ร.ร.บ้านหนองศาลาราษฎร์บารุง

เมืองสกลนคร

- 18 ลาดับ
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31 นายฆุสพงษ์ เพ็ชร์รุ่ง

ม.5

นางพรสวรรค์ เพ็ชร์รุ่ง

24508 ร.ร.เมืองสกลนคร

เมืองสกลนคร

32 นายจารุวฒ
ั น์ คาทองไชย

ม.5

นายนรินทร์ คาทองไชย

19708 ร.ร.ศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร

เมืองสกลนคร

33 นายกริชรัตน์ ดงบัง

ม.4

นางไพรัตน์ ดงบัง

25178 ร.ร.สกลนครพัฒนศึกษา

เมืองสกลนคร

34 น.ส.ณัฐมน เอกมาตร

ม.4

นายคารณ เอกมาตร

17648 ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล

เมืองสกลนคร

35 น.ส.ยศยาตรา สารนอก

ม.5

นายพงษ์เทพ สารนอก

19588 ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล

เมืองสกลนคร

36 น.ส.สิริกร นามโสภา

ม.5

นางปัญญาพร นามโสภา

23897 ร.ร.อนุบาลสกลนคร

เมืองสกลนคร

37 น.ส.พิชา ยุทธศิลป์กุล

ม.4

นางรุ่งนารี ยุทธศิลป์กุล

27336 ร.ร.อนุบาลสกลนคร

เมืองสกลนคร

38 นายอชิรวิชญ์ ศรีพั้ว

ม.5

นางพีรดา ศรีพั้ว

24481 ร.ร.เทศบาล 1 "เชิงชุมประชานุกูล"

เมืองสกลนคร

39 น.ส.ญาณิศา หนูสวัสดิ์

ม.5

นายมนทรวัจน์ หนูสวัสดิ์

24467 วิทยาลัยเทคนิค

เมืองสกลนคร

40 นายเปรมพล วงศ์ษาพาน

ม.6

นายอรรถพล วงศ์ษาพาน

25728 วิทยาลัยเทคนิค

เมืองสกลนคร

41 น.ส.สุพชิ ญา แรมกลาง

ม.4

นางดารณี แรมกลาง

26469 วิทยาลัยเทคนิค

เมืองสกลนคร

42 น.ส.มัสลิณ แน่นอุดร

ม.4

น.ส.โชติรส แน่นอุดร

26577 วิทยาลัยเทคนิค

เมืองสกลนคร

43 นายทรงพล แก้วกาหลง

ม.4

นางสุรีย์ แก้วกาหลง

26795 วิทยาลัยเทคนิค

เมืองสกลนคร

44 นายธนทัต การุญ

ม.5

น.ส.นิดา การุญ

12406 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จากัด

เมืองสกลนคร

45 น.ส.นรมน ณรงค์ชัย

ม.5

นางมนัสวินี ณรงค์ชัย

26142 สานักงาน กศน.

เมืองสกลนคร

46 น.ส.จอมเกล้า ภูติยา

ม.4

นางพันทิพย์ ภูติยา

24386 สานักงานเทศบาลนครสกลนคร

เมืองสกลนคร

47 น.ส.วริศรา ศรีเมือง

ม.4

นางวราภรณ์ ศรีเมือง

24477 สานักงานเทศบาลนครสกลนคร

เมืองสกลนคร

48 นายอิทธิพทั ธ์ ทัศคร

ม.4

นางอโณทัย ทัศคร

24478 สานักงานเทศบาลนครสกลนคร

เมืองสกลนคร

49 น.ส.วรดา ขวาธิจักร

ม.4

น.ส.ปริศนา ขวาธิจักร

27177 สานักงานเทศบาลนครสกลนคร

เมืองสกลนคร

50 น.ส.ธัญวรัตน์ บัวภาคา

ม.6

นายพูลสวัสดิ์ บัวภาคา

19885 สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

เมืองสกลนคร

51 นายเมธาสิทธิ์ ทุพแหม่ง

ม.5

นางอโนมา ทุพแหม่ง

22961 ร.ร.บ้านนาเดื่อ

โพนนาแก้ว

52 น.ส.ธันยพร แสนเมือง

ม.5

นางพิมพิสร แสนเมือง

26377 ร.ร.บ้านโนนกุง

โพนนาแก้ว

53 ด.ญ.วรรณรดา บุตะลา

ม.4

นายอุทยั บุตะลา

18673 ร.ร.โพนพิทยาคม

โพนนาแก้ว

54 น.ส.ศุภกาญจน์ งอยผาลา

ม.5

นายสมเกียรติ งอยผาลา

20870 ร.ร.กุสุมาลย์วทิ ยาคม

กุสุมาลย์

55 นายพิชญุตม์ เนื่องอาชา

ม.4

นางสุภาภรณ์ เนื่องอาชา

24744 ร.ร.กุสุมาลย์วทิ ยาคม

กุสุมาลย์

56 นายวรัญชิต คุณพิภาค

ม.4

นายทักษิณ คุณพิภาค

22656 ร.ร.บ้านกุดสะกอย

กุสุมาลย์

57 นายรพีวชิ ญ์ สิงจานุสงค์

ม.5

นายสาราญ สิงจานุสงค์

24415 ร.ร.บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทศิ 5

กุสุมาลย์

58 น.ส.ชุติกาญจน์ สุริยะศรี

ม.5

นายไพฑูรย์ สุริยะศรี

21705 ร.ร.โพธิแสนวิทยา

กุสุมาลย์

59 น.ส.เมสินี พงศ์พนั ธุอ์ ัศดร

ม.6

นางอรสุรางค์ พงศ์พนั ธุอ์ ัศดร 20298 ร.ร.อนุบาลกุสุมาลย์

60 นายรณกร แก้วกิ่ง

ม.5

นางกมลวรรณ แก้วกิ่ง

27587 ร.ร.บ้านตองโขบ

โคกศรีสุพรรณ

61 น.ส.จิรัชญา จิตจานงค์

ม.4

นางวรรณทอง จิตจานงค์

19458 ร.ร.บ้านเหล่าโพนค้อฯ

โคกศรีสุพรรณ

62 นายปรเมศวร์ เคนไชยวงค์

ม.6

นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์

21169 ร.ร.ร่มเกล้า

โคกศรีสุพรรณ

63 นายพงศธร ผาใต้

ม.4

นางเพ็ญสุภา ผาใต้

23228 ร.ร.ร่มเกล้า

โคกศรีสุพรรณ

กุสุมาลย์
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64 น.ส.ชลญาดา ครสาย

ม.5

นางรัชนีกร ครสาย

21388 ร.ร.เต่างอยพัฒนศึกษา

เต่างอย

65 น.ส.สุพชิ ญา หาญมนตรี

ม.5

นางสุพราว หาญมนตรี

24066 ร.ร.เต่างอยพัฒนศึกษา

เต่างอย

66 น.ส.ทักษพร สาขันธ์โคตร

ม.4

นางทองจันทร์ สาขันธ์โคตร

24594 ร.ร.นางอยโพนปลาโหล

เต่างอย

67 น.ส.กนกรส ปรือทะเล

ม.4

นายอนุสรณ์ ปรือทะเล

21896 ร.ร.บ้านนาตาลคาข่า

เต่างอย

68 นายภูวดล คาชมภู

ม.5

นางมาลินี หาดทวายกาญจน์

19319 ร.ร.บ้านหนองบึงทวาย

เต่างอย

69 น.ส.ศาตนันทน์ อุตนาม

ม.5

นางวิภารัตน์ อุตนาม

19427 ร.ร.คาเพิ่มพิทยา

ภูพาน

70 น.ส.พิมลพรรณ แสนสา

ม.4

นางอรวรรณ แสนสา

17157 ร.ร.บ้านหลุบเลา

ภูพาน

71 นายมุ่งมั่น จันชมภู

ม.4

นางประเสริฐ จันชมภู

25836 ร.ร.โคกสีวทิ ยาสรรค์

สว่างแดนดิน

72 นายอธิป บุญรักษา

ม.5

น.ส.พิมพ์ชนก แจ้งภูเขียว

24614 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาฯ

สว่างแดนดิน

73 น.ส.รัชฎา เครือพันธ์

ม.5

นายไพบูลย์ เครือพันธ์

19757 ร.ร.บงเหนือวิทยาคม

สว่างแดนดิน

74 นายอธิบดี พระโนเรศ

ม.5

นายศรันยู พระโนเรศ

22325 ร.ร.บงเหนือวิทยาคม

สว่างแดนดิน

75 นายพงษ์เพชร คุณวงค์

ม.5

นายพงษ์ศักดิ์ คุณวงศ์

23389 ร.ร.บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)

สว่างแดนดิน

76 นายพชรพงศ์ พรหมอุตม์

ม.4

นางอรทัย ชินบุตร

21757 ร.ร.บ้านตาลโกน

สว่างแดนดิน

77 นายอภิวชิ ญ์ คาทิพย์

ม.6

นายธีรยุทธ คาทิพย์

23280 ร.ร.บ้านโนนเสาขวัญ

สว่างแดนดิน

78 นายกฤษฏิ์กลวัชร ยี่สุ่นแซม

ม.5

นางพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม

23714 ร.ร.บ้านหนองตาล

สว่างแดนดิน

79 น.ส.จิราภรณ์ มากสมบูรณ์

ม.4

นางพนิดา มากสมบูรณ์

24567 ร.ร.บ้านหนองหอยคัน

สว่างแดนดิน

80 น.ส.อิสรารัตน์ โกพลรัตน์

ม.5

น.ส.นริลศร พรหมเสนา

25288 ร.ร.สว่างแดนดิน

สว่างแดนดิน

81 นายจักรภัทร แก้วบัวสา

ม.5

นายธนกร แก้วบัวสา

22874 ร.ร.หนองหลวงศึกษา

สว่างแดนดิน

82 น.ส.ชนาภา กล่ามอญ

ม.4

นายสาโรช กล่ามอญ

19447 วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

สว่างแดนดิน

83 น.ส.สรัญรส รัตนะ

ม.4

นายสมบัติ รัตนะ

19726 วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

สว่างแดนดิน

84 นายอภิสิทธิ์ กั้วพิศมัย

ม.5

นางทิวาวรรณ กั้วพิศมัย

15827 สพป.สน.เขต 2

สว่างแดนดิน

85 น.ส.นวินดา สานุศิษย์

ม.5

นางเกษมณี บุตรน้อย

23750 สพป.สน.เขต 2

สว่างแดนดิน

86 นายธนาทรัพย์ จันทรวงค์

ม.4

นางดวงใจ จันทวงค์

19325 ร.ร.เทพสวัสดิ์วทิ ยา

พรรณานิคม

87 นายเจริญรัตน์ เลิศศิริ

ม.4

นางจอมใจ เลิศศิริ

20355 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 62

พรรณานิคม

88 น.ส.ศิรินทร์ภสั ร์ บาลลา

ม.5

นางอภัสสร บาลลา

25510 ร.ร.บ้านตาลเลียน

พรรณานิคม

89 นายธรรศชวิน เสือประโคน

ม.4

นายกิตติศักดิ์ เสือประโคน

23272 ร.ร.บ้านโนนอุดม

พรรณานิคม

90 น.ส.เปรมิกา ทิลารักษ์

ม.6

นางปาริชาต ทิลารักษ์

24059 ร.ร.บ้านบัว(สระพังวิทยา)

พรรณานิคม

91 นายเอกภูมิ ถานะลุน

ม.6

นางพรทิพย์ ถานะลุน

24273 ร.ร.บ้านผักคาภู

พรรณานิคม

92 น.ส.พิมพ์ชนก ฟองอ่อน

ม.5

นายราเชนทร์ ฟองอ่อน

23904 ร.ร.บ้านไร่บา้ นไฮ่

พรรณานิคม

93 น.ส.กัลยกิตติ์ จิกจักร

ม.5

น.ส.กัลยา จิกจักร

21423 ร.ร.บ้านวังยาง (วังยางวิทยานุกูล)

พรรณานิคม

94 นายฉัตริน ศรีสวัสดิ์

ม.5

นางลาใย ศรีสวัสดิ์

26968 ร.ร.บ้านอูนดง

พรรณานิคม

95 นายฐานวัฒน์ อริยะไพสิฐ

ม.6

นางฐิติรัชต์ อริยะไพสิฐ

20688 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์53

พรรณานิคม

96 นายกฤตภาส รัตนวงศ์

ม.4

น.ส.นิจติยา อินธิแสง

21285 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์53

พรรณานิคม
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97 น.ส.ชฎาพร วงศ์ประทุม

ม.4

นางทัศนีย์ วงศ์ประทุม

21060 ร.ร.ธรรมบวรวิทยา

วาริชภูมิ

98 นายเศรษฐภูมิ สุขชิน

ม.6

นางพสวรรณ บุญรักษา

24015 ร.ร.บ้านค้อเขียววิทยาภูมิ

วาริชภูมิ

99 น.ส.อรปรีญา ชัยหมื่น

ม.6

นางนัยนา ชัยหมื่น

17381 ร.ร.บ้านคาบิดโคกโพนยาง

วาริชภูมิ

100 น.ส.ณัฏฐณิชา อินทรพานิชย์

ม.4

นายดีใหม่ อินทรพานิชย์

18207 ร.ร.บ้านดงคาโพธิ์

วาริชภูมิ

101 น.ส.พิชญดา แก้วทรายขาว

ม.6

นางสุกัญญา แก้วทรายขาว

25703 ร.ร.บ้านดอนยาวประชากรอุปการ

วาริชภูมิ

102 น.ส.ปานชีวา สุทธิอาจ

ม.6

นางพรทิพย์ สุทธิอาจ

14651 ร.ร.บ้านหนองลาดวิทยาคาร

วาริชภูมิ

15737 ร.ร.วาริชภูมิพทิ ยาคาร

วาริชภูมิ

103 นายฐิติวฒ
ั น์ แก้วคาสอน

ปวช.3 นายอดุลย์ แก้วคาแสน

104 นายจักริน สิทธิหาญ

ม.6

นางนาฏยา สิทธิหาญ

20879 ร.ร.วาริชวิทยา

วาริชภูมิ

105 นายจักรพงศ์ มีแวว

ม.5

น.ส.เอื้องไพร ทองมูล

14529 ร.ร.ชุมชนส่องดาว

ส่องดาว

106 นายธนบดี มูลตรีแก้ว

ม.6

นายธนะชัย มูลตรีแก้ว

19281 ร.ร.ส่องดาววิทยาคม

ส่องดาว

107 น.ส.อัจฉรียา แก้วบัวสา

ม.6

นายบรรดา แก้วบัวสา

20535 ร.ร.ส่องดาววิทยาคม

ส่องดาว

9488 บานาญ สพม. อ.พังโคน

พังโคน

108 นายพรเทพ คาปัง

ปวช.1 นายพีระ คาปัง

109 น.ส.เกษราภรณ์ โข่ศรี

ม.5

นายอุกฤษฎ์ โข่ศรี

24150 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

พังโคน

110 นายรอยบุญ พรหมอุดม

ม.6

นางพอใจ อินทร์สา

19258 ร.ร.บ้านดอนหวาย

พังโคน

111 น.ส.ธรรมิกา มีสูงเนิน

ม.5

นางปาริชาติ มีสูงเนิน

21974 ร.ร.บ้านผ้าขาวโพนแพง

พังโคน

112 น.ส.ญาณะวดี ฮวดศรี

ม.6

นางสุธดิ า ฮวดศรี

24309 ร.ร.บ้านผ้าขาวโพนแพง

พังโคน

113 น.ส.พิชชาภา คชพล

ม.4

นางขวัญสุดา คชพล

22919 ร.ร.บ้านพังโคน (จาปาสามัคคีฯ)

พังโคน

114 นายสิรภพ อัคพิน

ม.4

นายเสด็จผล อัคพิน

11712 ร.ร.บ้านโพนสวาง

พังโคน

115 น.ส.ปริญ เหมะธุลิน

ม.5

น.ส.มลิวรรณ กุลแก้ว

25821 ร.ร.บ้านหนองบัว

พังโคน

116 นายนิติรัฐ สุวรรณศรี

ม.4

นางจุฬาวรรณ สุวรรณศรี

23050 ร.ร.บ้านไฮหย่อง

พังโคน

117 น.ส.ปราณปรียา สัพโส

ม.5

นายกิติพร สัพโส

23936 ร.ร.บ้านไฮหย่อง

พังโคน

118 น.ส.ชุติมา ศรีวรกุล

ม.5

นายอมรศักดิ์ ศรีวรกุล

22955 ร.ร.พังโคนวิทยาคม

พังโคน

119 นายนวมินทร์ ทินบุตร

ม.4

นายทนงศักดิ์ ทินบุตร

24072 ร.ร.กุดบากพัฒนาศึกษา

กุดบาก

120 น.ส.ณัฐธิดา ไชยสุระ

ม.6

นางอรวรรณ ไชยสุระ

24708 ร.ร.กุดบากพัฒนาศึกษา

กุดบาก

121 น.ส.ขวัญพิชชา ไชยเชษฐ์

ม.4

นางดอกอ้อ ไชยเชษฐ์

23029 ร.ร.บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

กุดบาก

122 น.ส.ณัฐณิชา ศิลาแดง

ม.6

นางจีรนันท์ ศิลาแดง

24505 ร.ร.บ้านดงบัง (คุรุราษฎร์อุทศิ )

เจริญศิลป์

123 น.ส.พิชญาภา วิภาวิน

ม.6

นายวานิช วิภาวิน

16147 ร.ร.บ้านโพนบกหนองผือ

เจริญศิลป์

124 นายธฤต สุมาลัย

ม.4

น.ส.สุดาพร สุมาลัย

23684 ร.ร.บ้านหนองทุ่มหนองโจด

เจริญศิลป์

125 นายนราวิชณ์ คาปัญโญ

ม.4

นายเจษฏา คาปัญโญ

24592 ร.ร.บ้านขัวก่าย

วานรนิวาส

18762 ร.ร.บ้านโคกสะอาด

วานรนิวาส

126 นายเจตริน งามสุขศรี

ปวช.2 นางเอราวัณ งามสุขศรี

127 นายเจตน์จรัส อนุศาสน์

ม.6

นายจรูญชัย อนุศาสน์

24818 ร.ร.บ้านตาดโตน

วานรนิวาส

128 นายธนพงษ์ ฮาบสุวรรณ

ม.4

นางคาไพ ฮาบสุวรรณ

20776 ร.ร.บ้านทุ่งโพธิ์

วานรนิวาส

129 นายศิวกร บุญโพธิ์

ม.5

นางนันทวรรณ บุญโพธิ์

22876 ร.ร.บ้านบะนกทา

วานรนิวาส

- 21 ลาดับ
ที่

ชื่อนักเรียน / นักศึกษา
ผู้ขอรับทุน

ศึกษา
ระดับ

ชื่อบิดา / มารดา

เลข
ทะเบียน

สังกัดบิดา / มารดา
หน่วยงาน / โรงเรียน

อาเภอ

130 น.ส.ทัศวรรณ แสงสุข

ม.5

นายจีระพันธ์ แสงสุข

23405 ร.ร.บ้านหนองนาแซง-โนนงิว้

วานรนิวาส

131 นายทิวตั ถ์ เดชโฮม

ม.4

นายวัฒนา เดชโฮม

15913 ร.ร.บ้านห้วยน้าเที่ยง

วานรนิวาส

132 นายภัทรกร ศรีถาพร

ม.5

นายภิญโญ ศรีถาพร

19031 ร.ร.บ้านห้วยน้าเที่ยง

วานรนิวาส

133 นายกิตติพศ อุทโท

ม.4

นายดาบเพชร อุทโท

24574 ร.ร.บ้านห้วยน้าเที่ยง

วานรนิวาส

134 น.ส.ภัคราภรณ์ กวานปัดชา

ม.4

น.ส.ปาริชาต บุษบงค์

26264 ร.ร.บ้านห้วยหินลาด

วานรนิวาส

135 นายศรัณย์รัฐ กาติวงศ์

ม.5

นางกรกนก กาติวงศ์

26446 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส

วานรนิวาส

136 นายณัฐพล แสนอุบล

ม.4

นางยอดขวัญ แสนอุบล

22004 ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บารุง)

วานรนิวาส

137 นายปาราเมศ จันทะลุน

ม.4

น.ส.นิธนิ ันท์ อุปโคตร

25408 รร.เดื่อศรีไพรวัลย์

วานรนิวาส

138 นายวิธวินท์ วิภาวิน

ม.6

นางภิลัยวัณย์ วิภาวิน

21220 รร.ภูดินแดงวิทยา

วานรนิวาส

139 นายปีใหม่ อุปทุม

ม.4

นายสนิท อุปทุม

18357 สพป.สน.เขต 3

วานรนิวาส

140 นายรัฐรวี ศรีโนนยาง

ม.4

นางนิติพร ศรีโนนยาง

20484 สพป.สน.เขต 3

วานรนิวาส

141 น.ส.ณีรนุช ทองสะอาด

ม.6

นางสุพรรณี ทองสะอาด

18822 ร.ร.ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

คาตากล้า

142 น.ส.อรณิชา สาราญวงศ์

ม.5

นางเกษร สาราญวงศ์

20206 ร.ร.ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

คาตากล้า

143 นายนรา ชูพนั ธ์

ม.6

นางพัทจรี ชูพนั ธ์

23605 ร.ร.ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

คาตากล้า

14405 ร.ร.บ้านตาด

คาตากล้า

144 นายพีรวิชญ์ งามนา

ปวช.3 นางยุพนิ งามนา

145 น.ส.พรหมพร เอ้มะราช

ม.4

นายสุริยา เอ้มะราช

21257 ร.ร.บ้านเพียพิทยาพัฒน์

คาตากล้า

146 นายณัฐปคัลภ์ พวงสิงห์

ม.5

นางเจนจิรา พวงสิงห์

25809 ร.ร.บ้านแสนสุข

คาตากล้า

147 น.ส.สุกฤต เพชรตะโก

ม.4

น.ส.เบญจมาศ วารี

25806 ร.ร.แพดพิทยารัตน์

คาตากล้า

148 นายศิวกร วิเศษโวหาร

ม.6

นายสุชาติ วิเศษโวหาร

27680 ร.ร.ศึกษาประชาสามัคคี

คาตากล้า

149 นายวชิรวิทย์ วงค์เตชะ

ม.5

นางเปรมนภา วงค์เตชะ

24500 ร.ร.สันติสุขสระแก้ว

คาตากล้า

150 น.ส.ปิยธิดา ทาลา

ม.6

นางรัศมี ทาลา

20405 ร.ร.ชุมชนบ้านมาย

บ้านม่วง

151 นายรัชชานนท์ ทองสุทธิ์

ม.5

นายสมศักดิ์ ทองสุทธิ์

22789 ร.ร.ชุมชนบ้านมาย

บ้านม่วง

152 น.ส.กนกพร เพชรราม

ม.5

นางนงค์รักษ์ เพชรราม

24570 ร.ร.บ้านคาปลาฝา

บ้านม่วง

153 นายภูตะวัน ประธาน

ม.5

นายมานิตย์ ประธาน

27214 ร.ร.บ้านดงหม้อทอง

บ้านม่วง

154 นายพัทธดนย์ ลุนาวัน

ม.6

นางสุจิตรา ลุนาวัน

23944 ร.ร.บ้านนาจาน

บ้านม่วง

155 นายสหมงคล อาจหาญ

ม.5

นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญ

21599 ร.ร.บ้านโนนไทย

บ้านม่วง

156 น.ส.อารยา อาจหาญ

ม.5

นางอภิญญา อาจหาญ

20262 ร.ร.บ้านม่วงพิทยาคม

บ้านม่วง

157 นายอรรถกร เจริญชัยไธสงค์

ม.6

นายชูชาติ เจริญชัยไธสงค์

27132 ร.ร.บ้านม่วงพิทยาคม

บ้านม่วง

158 นายพชรวร คามะมูล

ม.4

น.ส.มัณฑนา มณีแสง

25802 ร.ร.บ้านสามแยกพิทกั ษ์

บ้านม่วง

159 นายมนพัทธ์ งาสิทธิ์

ม.6

นางมัลลิกา งาสิทธิ์

25043 ร.ร.บ้านหนองแอก

บ้านม่วง

160 น.ส.พิชามญชุ์ นนธิจันทร์

ม.5

นางวีนัส นนธิจันทร์

23872 ร.ร.บ้านหว้านสหวิทยา

บ้านม่วง

161 น.ส.ขวัญข้าว เฮียงราช

ม.6

นางดวงพร เฮียงราช

21181 ร.ร.อนุบาลบ้านม่วง

บ้านม่วง

162 น.ส.รัญชนา บุญชาญ

ม.4

นายรักชนะ บุญชาญ

24727 ร.ร.ดงสาร

อากาศอานวย

- 22 ลาดับ
ที่

ชื่อนักเรียน / นักศึกษา
ผู้ขอรับทุน

ศึกษา
ระดับ

ชื่อบิดา / มารดา

เลข
ทะเบียน

สังกัดบิดา / มารดา
หน่วยงาน / โรงเรียน

อาเภอ

163 นายปฤณ จามน้อยพรม

ม.6

นางวินิจชนันท์ จามน้อยพรม 25629 ร.ร.ดอนแดง

อากาศอานวย

164 น.ส.รพีพร ภูวงศ์

ม.6

นางพรเพ็ญ ภูวงศ์

20000 ร.ร.ท่าก้อน

อากาศอานวย

165 นายวัชรพงษ์ ใครบุตร

ม.4

นายวัชรพันธ์ ใครบุตร

26570 ร.ร.นากะทาด

อากาศอานวย

166 น.ส.ธีรวรรณ ภูอาจ

ม.5

นางคาปุ่น ภูอาจ

20967 ร.ร.นาดอกไม้

อากาศอานวย

167 นายเชาวมินทร์ ดีวนั ไชย

ม.5

นางอัญลยา ดีวนั ไชย

20347 ร.ร.บะหว้า

อากาศอานวย

168 นายพิชชานันท์ งิว้ ไชยราช

ม.4

นางทองเพชร งิว้ ไชยราช

20538 ร.ร.บ้านแพงใหญ่

อากาศอานวย

169 นายจักรพรรดิ ทอนฮามแก้ว

ม.5

นางหทัยทิพย์ ทอนฮามแก้ว

17205 ร.ร.บ้านอากาศ

อากาศอานวย

170 น.ส.อุษณียาภรณ์ ชาเหลา

ม.5

นางอังคณา ชาเหลา

25770 ร.ร.บ้านอากาศ

อากาศอานวย

171 น.ส.ลออรัตน์ โกพลรัตน์

ม.6

นางสายพิน คิอินธิ

26105 ร.ร.บ้านอากาศ

อากาศอานวย

172 น.ส.วิสุทธิพร ศรีคุณ

ม.5

นายเจน ศรีคุณ

25294 ร.ร.เม่นน้อย

อากาศอานวย

173 น.ส.สิรภัทร สารองพันธ์

ม.5

นางเพ็ญนิภา สารองพันธ์

20643 ร.ร.วาใหญ่

อากาศอานวย

174 นายวชิรรัตน์ ชินวงษ์

ม.5

นางวริสรา ชินวงษ์

21370 ร.ร.วาใหญ่

อากาศอานวย

175 นายธีรติ คิอินธิ

ม.6

นายพรประเสริฐ คิอินธิ

20263 ร.ร.อากาศอานวยศึกษา

อากาศอานวย

176 น.ส.ณัฐฐาพร วิริยะเจริญกิจ

ม.5

นายรุ่งฟ้า วิริยะเจริญกิจ

23537 ร.ร.อากาศอานวยศึกษา

อากาศอานวย

177 น.ส.กนกกร กิณเรศ

ม.5

นายธีรวุฒิ กิณเรศ

24645 ร.ร.อากาศอานวยศึกษา

อากาศอานวย

178 น.ส.ชาญชัย เบ็ญชัย

ม.5

น.ส.อรพิน จันติ๊บ

26660 รร.ท่าสงครามวิทยา

อากาศอานวย

179 น.ส.สิรินยา ขานคาภา

ม.5

นายศิริ ขานคาภา

27631 รร.ท่าสงครามวิทยา

อากาศอานวย

180 น.ส.ยศวดี ชุมปัญญา

ม.4

นายพลชัย ชุมปัญญา

18206 นาส่งเอง

<ไม่ระบุ>

- 23 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจาปีการศึกษา 2563
แนบท้ายประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนส่งเสริมบุตรสมาชิก ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

ทุนระดับอุดมศึกษา จานวน 259 ทุน ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงินทั้งสิน้ 906,500 บาท
ลาดับ
ที่

ชื่อนักเรียน / นักศึกษา
ผู้ขอรับทุน

1 น.ส.ชลิตา มหานิล

ศึกษา
ระดับ

ชื่อบิดา / มารดา

เลข
ทะเบียน

สังกัดบิดา / มารดา
หน่วยงาน / โรงเรียน

อาเภอ

ป.ตรี ปี2 นายชัยวัฒน์ มหานิล

9640 บานาญ อ.เมือง

เมืองสกลนคร

2 น.ส.มลฑาทิพย์ สุวรรณวิเศษ ป.ตรี ปี4 นางชื่นทิพย์ อินธิแสน

11151 บานาญ อ.เมือง

เมืองสกลนคร

3 น.ส.ประภัสสร แสนภูวา

ป.ตรี ปี2 นายอภิชาติ แสนภูวา

12469 บานาญ อ.เมือง

เมืองสกลนคร

4 นายภูผา หาญชัย

ป.ตรี ปี4 นายศุภชัย หาญชัย

14892 บานาญ อ.เมือง

เมืองสกลนคร

25240 บานาญ อ.เมือง

เมืองสกลนคร

19821 ม.ราชภัฏสกลนคร

เมืองสกลนคร

23024 ร.ร.ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม

เมืองสกลนคร

5 น.ส.สุชัญญา โยธานัก

ปวส.2 นางวราภรณ์ โยธานัก

6 น.ส.นิศมา ฤทธิธรรม

ป.ตรี ปี2 นายรัฐพล ฤทธิธรรม

7 นายภูวนาถ ภูศรีฐาน

ปวส.1 นางกนกวรรณ ภูศรีฐาน

8 นายปฏิพทั ธ์ ศรีขจันทร์

ป.ตรี ปี3 นางอรพรรณ ศรีจันทร์

20211 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล

เมืองสกลนคร

9 น.ส.สิปปปวีร์ ไชยบุบผา

ป.ตรี ปี3 นางกชกร ไชยบุบผา

24268 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล

เมืองสกลนคร

10 น.ส.นภเกตน์ โคตรชุม

ป.ตรี ปี2 นางฐปนีย์ โคตรชุม

27584 ร.ร.ดงมะไฟวิทยา

เมืองสกลนคร

11 น.ส.ซุ้มผกา ครุธตาคา

ป.ตรี ปี4 นายวิเชียรชัย ครุธตาคา

25007 ร.ร.ดอนแคน"คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์"

เมืองสกลนคร

12 นายชาญชล ศรีรักษา

ป.ตรี ปี1 ว่าที่พ.ต.สมชาย ศรีรักษา

18405 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิ ยา

เมืองสกลนคร

13 นายศุภกฤต ติงมหาอินทร์

ป.ตรี ปี4 นายวิรัตน์ ติงมหาอินทร์

22227 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิ ยา

เมืองสกลนคร

14 น.ส.ศุภาพิชญ์ ตรงวัฒนาวุฒิ ป.ตรี ปี3 นางวรลักษณ์ ตรงวัฒนาวุฒิ

22793 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิ ยา

เมืองสกลนคร

15 นายอภิรักษ์ ศรีอีสาณ

ป.ตรี ปี3 นางพนมพร ศรีอิสาณ

23599 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิ ยา

เมืองสกลนคร

16 นายภัทรวรรธน์ โคตรชุม

ป.ตรี ปี4 นายชัยณรงค์ โคตรชุม

26654 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิ ยา

เมืองสกลนคร

17 น.ส.สินีณัฐ บุญตาแสง

ป.ตรี ปี1 นางทัศนีย์ บุญตาแสง

22572 ร.ร.นาอ้อยคาสะอาด

เมืองสกลนคร

18 นายภัทรชนน แสนชนม์

ป.ตรี ปี4 นายทวีเดช แสนชนม์

23299 ร.ร.บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร

เมืองสกลนคร

19 นายณัฐสิทธิ์ รัตนา

ป.ตรี ปี2 นางอมรรัตน์ รัตนา

25062 ร.ร.บ้านโคกเลาะวิทยาคาร

เมืองสกลนคร

20 น.ส.ไปรยา สิงห์เสนา

ป.ตรี ปี1 นายสุระทิน สิงห์เสนา

15309 ร.ร.บ้านโคกสูง

เมืองสกลนคร

21 น.ส.วิมลสิริ พันธุแ์ ก้ว

ป.ตรี ปี4 นายบัญชา พันธุแ์ ก้ว

15515 ร.ร.บ้านดงยอสามัคคีพทิ ยาศิลป์

เมืองสกลนคร

22 นายจิรวัจน์ ภูขมัง

ป.ตรี ปี3 นางจุรีพร ภูขมัง

23528 ร.ร.บ้านดงยอสามัคคีพทิ ยาศิลป์

เมืองสกลนคร

23 นายปานตะวัน กาญจนพันธุ์

ป.ตรี ปี4 นายปานพันธุ์ กาญจนพันธุ์

25799 ร.ร.บ้านดอนเชียงบาล

เมืองสกลนคร

24 น.ส.ปณาลี ไชยบุตร

ป.ตรี ปี3 นางนันทรัตน์ ไชยบุตร

24462 ร.ร.บ้านดอนหมูโพธิศ์ รี

เมืองสกลนคร

25 นายจิรายุ คาทะเนตร

ป.ตรี ปี2 นายมงคล คาทะเนตร

22302 ร.ร.บ้านท่าม่วง

เมืองสกลนคร

26 นายธิติวฒ
ุ ิ เภาโพธิ์

ป.ตรี ปี3 นายเจริญ เภาโพธิ์

15682 ร.ร.บ้านท่าเยี่ยมน้าพุง

เมืองสกลนคร

27 นายอดิสร ทัศคร

ป.ตรี ปี3 นางจารุณี ทัศคร

19984 ร.ร.บ้านบอนสหราษฎร์บารุง

เมืองสกลนคร

28 น.ส.ฟ้าใส หาญชัย

ป.ตรี ปี1 น.ส.นารถฤดี โถปาสอน

18292 ร.ร.บ้านพะเนาว์ราษฎร์บารุง

เมืองสกลนคร

29 นายกษณพล ปรือทะเล

ป.ตรี ปี1 นางนฤมล ปรือทะเล

23204 ร.ร.บ้านพะเนาว์ราษฎร์บารุง

เมืองสกลนคร

30 นายเฉลิมราชย์ มุงคาภา

ป.ตรี ปี4 นางสุธารักษ์ มุงคาภา

17967 ร.ร.บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์

เมืองสกลนคร

- 24 ลาดับ
ที่

ชื่อนักเรียน / นักศึกษา
ผู้ขอรับทุน

ศึกษา
ระดับ

ชื่อบิดา / มารดา

เลข
ทะเบียน

สังกัดบิดา / มารดา
หน่วยงาน / โรงเรียน

อาเภอ

31 นายวรพล ศิริภาร์

ป.ตรี ปี4 นางอุไรรัตน์ ศรีสวัสดิ์

19973 ร.ร.บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวทิ ย์)

เมืองสกลนคร

32 น.ส.กีฬาภัทร วิญญาสุข

ป.ตรี ปี2 นางพัชรินทร์ วิญญาสุข

22142 ร.ร.บ้านศรีวชิ า"คุรุราษฎร์อุทศิ "

เมืองสกลนคร

33 น.ส.กุลปริยา บุญเกิด

ป.ตรี ปี1 นางประภาพร บุญเกิด

17059 ร.ร.บ้านหนองปลาดุกศรีวทิ ยา

เมืองสกลนคร

34 น.ส.ณฐพรรณ มุลน้อยสุ

ป.ตรี ปี4 นางธัญสินี มุลน้อยสุ

21454 ร.ร.บ้านหนองมะเกลือ

เมืองสกลนคร

35 น.ส.วริศรา ตันสมรส

ป.ตรี ปี1 น.ส.สมภาร ตันสมรส

21929 ร.ร.บ้านหนองสระ

เมืองสกลนคร

36 น.ส.ธีร์จุฑา แสนวิเศษ

ป.ตรี ปี3 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ

16936 ร.ร.เมืองสกลนคร

เมืองสกลนคร

37 นายชญานิน คาภูมี

ป.ตรี ปี1 นางอุดมลักษณ์ คาภูมี

25772 ร.ร.เมืองสกลนคร

เมืองสกลนคร

38 นายพิริยะ พลไชย

ป.ตรี ปี2 นางเพ็ญนภา พลไชย

24585 ร.ร.ศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร

เมืองสกลนคร

39 นายกิตติศักดิ์ แดนรักษ์

ป.ตรี ปี2 นางนุชรี แดนรักษ์

14857 ร.ร.สกลนคร (วันครู 2501)

เมืองสกลนคร

40 นายนัฐพงษ์ ธงอาษา

ป.ตรี ปี4 ส.ต.ต.สนธยา ธงอาษา

24122 ร.ร.สกลนครพัฒนศึกษา

เมืองสกลนคร

41 นายจิรวัฒน์ ผิวหอม

ป.ตรี ปี2 นายสุพจน์ ผิวหอม

20816 ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล

เมืองสกลนคร

42 น.ส.ฤชุกร แก้วเสถียร

ป.ตรี ปี3 นางดวงฤดี แก้วเสถียร

23135 ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล

เมืองสกลนคร

43 น.ส.บุญธิญา ธิราชรัมย์

ป.ตรี ปี5 นางอาทิตยา อภิวาทนสิริ

23212 ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล

เมืองสกลนคร

44 นายจักรี พาเสน่ห์

ป.ตรี ปี2 นางแขนภา พาเสน่ห์

18912 ร.ร.อนุบาลสกลนคร

เมืองสกลนคร

45 น.ส.รมิตา ตันวาณิชกุล

ป.ตรี ปี2 นางวรรณี ตันวาณิชกุล

27263 ร.ร.เทศบาล 2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา"

เมืองสกลนคร

46 น.ส.ศศิวมิ ล ขันธ์พฒ
ั น์

ป.ตรี ปี3 นางชนิดาพร ขันธ์พฒ
ั น์

26185 ร.ร.เทศบาล 4 "รัฐประชานุเคราะห์"

เมืองสกลนคร

47 น.ส.วริศรา อุ่นบุญเรือง

ป.ตรี ปี2 นายสมศักดิ์ อุ่นบุญเรือง

20493 ร.ร.มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เมืองสกลนคร

48 น.ส.ไอลดา ศรีมงคล

ป.ตรี ปี3 นางขนิษฐา ศรีมงคล

21078 ร.ร.มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เมืองสกลนคร

49 น.ส.อรุโณทัย อินธิแสง

ป.ตรี ปี3 นายสดใส อินธิแสง

18799 วิทยาลัยเทคนิค

เมืองสกลนคร

50 น.ส.ปิยะวรรณ โคตรวิชัย

ป.ตรี ปี1 นายสีสมพร โคตรวิชัย

19682 วิทยาลัยเทคนิค

เมืองสกลนคร

51 นายวิชชากร อุปพงศ์

ป.ตรี ปี4 นางวชิราภรณ์ อุปพงศ์

12942 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จากัด

เมืองสกลนคร

52 นายกษิดิศ บงค์บตุ ร

ป.ตรี ปี1 นางเตือนจิตร บงค์บตุ ร

19483 สานักงาน กศน.

เมืองสกลนคร

53 น.ส.เนติกานต์ ภูยางสิม

ป.ตรี ปี4 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม

22785 สพป.สน. เขต 1

เมืองสกลนคร

54 น.ส.อริยา ก้อนแพง

ป.ตรี ปี4 นางฉวีวรรณ ก้อนแพง

19389 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

เมืองสกลนคร

55 นายปวริศ แสงสว่าง

ป.ตรี ปี5 นางยุภาพร แสงสว่าง

20775 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

เมืองสกลนคร

56 น.ส.ปภาวี อินธิแสง

ป.ตรี ปี2 นางนฤมล อินธิแสง

24374 ร.ร.บ้านเชียงสือราษฎร์อานวย

โพนนาแก้ว

57 น.ส.ปาณิศา โชคศรี

ป.ตรี ปี4 นางลาไพ โชคศรี

17814 ร.ร.โพนพิทยาคม

โพนนาแก้ว

58 นายกีรติ จันทร์ธรรม

ป.ตรี ปี2 นายสุรศักดิ์ จันทร์ธรรม

25589 ร.ร.โพนพิทยาคม

โพนนาแก้ว

59 นายภาสกร สุขสง่าเจริญ

ป.ตรี ปี2 นายพัชรินทร์ สุขสง่าเจริญ

17399 บานาญ สพม. อ.กุสุมาลย์

กุสุมาลย์

60 น.ส.พรสวรรค์ มโนมัยกิจ

ป.ตรี ปี3 นางจารุวรรณ มโนมัยกิจ

20056 บานาญ สพม. อ.กุสุมาลย์

กุสุมาลย์

61 น.ส.รัตติยา ทองชัย

ป.ตรี ปี1 นางประภาพร ทองชัย

24710 ร.ร.กุสุมาลย์วทิ ยาคม

กุสุมาลย์

62 นายทัศนเศรษฐ์ เศียรกระโทก ป.ตรี ปี3 นางมาริษา เศียรกระโทก

25812 ร.ร.กุสุมาลย์วทิ ยาคม

กุสุมาลย์

63 นายพีระพล จิอุ่นงอย

27206 ร.ร.บ้านโคกม่วง

กุสุมาลย์

ป.ตรี ปี4 นางพรธิภา จิอุ่นงอย

- 25 ลาดับ
ที่

ชื่อนักเรียน / นักศึกษา
ผู้ขอรับทุน

64 น.ส.ธนิยาภรณ์ บุระเนตร

ศึกษา
ระดับ

ชื่อบิดา / มารดา

ป.ตรี ปี1 นายอดิศักดิ์ บุระเนตร

เลข
ทะเบียน

สังกัดบิดา / มารดา
หน่วยงาน / โรงเรียน

อาเภอ

27634 ร.ร.บ้านนาเพียงเก่า

กุสุมาลย์

65 น.ส.ธัญวรัตม์ อามาตย์มนตรี ป.ตรี ปี3 นายสัมพันธ์ อามาตย์มนตรี

16069 ร.ร.บ้านอีกุด

กุสุมาลย์

66 น.ส.ชลธิชา ดีนัก

ป.ตรี ปี1 นางนงรัตนา ษมากรวิทติ

20611 ร.ร.โพธิแสนวิทยา

กุสุมาลย์

67 นายเกรียงไกร พลอาษา

ป.ตรี ปี1 นางจันทร์จุรี พลอาษา

22440 ร.ร.อนุบาลกุสุมาลย์

กุสุมาลย์

68 นายกิตติคุณ สิงห์คามา

ป.ตรี ปี3 นายบุญส่ง สิงห์คามา

9536 บานาญ อ.โคกศรีสุพรรณ

โคกศรีสุพรรณ

69 น.ส.ธนากาญจน์ ศรีนา

ป.ตรี ปี3 นายนาวา ศรีนา

15364 บานาญ อ.โคกศรีสุพรรณ

โคกศรีสุพรรณ

70 นายณัฐพล วงศ์เครือศร

ป.ตรี ปี1 นางสุมาลี วงศ์เครือศร

21649 ร.ร.บ้านตองโขบ

โคกศรีสุพรรณ

71 น.ส.ธนัชพร ฤกษ์ฉวี

ป.ตรี ปี3 นางวัชราภรณ์ ฤกษ์ฉวี

16254 ร.ร.บ้านแมดนาท่ม

โคกศรีสุพรรณ

72 น.ส.สิปาจรีย์ ยศกาธร

ป.ตรี ปี1 นายประยูร ยศกาธร

21048 ร.ร.บ้านแมดนาท่ม

โคกศรีสุพรรณ

73 นายปิยังกูร เหล่าพรม

ปวส.2 นางสมคิด เหล่าพรม

20348 ร.ร.บ้านหนองกอมป่าขาว

โคกศรีสุพรรณ

74 นายกันตินันท์ นันตสุข

ป.ตรี ปี3 นางทิพย์วมิ ล นันตสุข

17988 ร.ร.ร่มเกล้า

โคกศรีสุพรรณ

75 น.ส.จุฬารัตน์ สูตรชัย

ป.ตรี ปี1 นางสมจิตร สนใจยิ่ง

24699 ร.ร.ร่มเกล้า

โคกศรีสุพรรณ

76 น.ส.ธีนิดา พรหมเมือง

ป.ตรี ปี2 นางรัตนาภรณ์ พรหมเมือง

18998 รร.ด่านม่วงคาพิทยาคม

โคกศรีสุพรรณ

77 น.ส.เจนจิรา จิตจานงค์

ป.ตรี ปี1 นายปรีดา จิตจานงค์

19583 รร.ด่านม่วงคาพิทยาคม

โคกศรีสุพรรณ

78 นายณรัชตะ มลาวาสน์

ป.ตรี ปี2 นายณรงค์ชัย มลาวาสน์

22583 ร.ร.เต่างอยพัฒนศึกษา

เต่างอย

79 นายกฤษนันท์ จิปอมจา

ป.ตรี ปี2 นายนพนันท์ จิปอมจา

21842 ร.ร.บ้านจันทร์เพ็ญ

เต่างอย

80 น.ส.ณัชชา วิชัยสุนทร

ป.ตรี ปี5 นางภรปภา ศรีธสิ าร

25145 ร.ร.บ้านดงหลวง

เต่างอย

81 นายอัครพล อัครจันทร์

ป.ตรี ปี2 นางนงนุช อัครจันทร์

19910 ร.ร.บ้านนาตาลคาข่า

เต่างอย

82 น.ส.พิมพ์พสิ ุทธิ์ เจริญชัย

ป.ตรี ปี4 น.ส.อนัญญา จรัสแผ้ว

19602 ร.ร.ท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี

ภูพาน

83 นายอานนท์ บุญสิทธิ์

ป.ตรี ปี3 นางวารีย์ บุญสิทธิ์

17718 ร.ร.บ้านโคกภู

ภูพาน

84 นายวิศรุต ศรีนัครินทร์

ป.ตรี ปี3 นายณัฐพงษ์ ศรีนัครินทร์

26516 ร.ร.บ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ฯ

ภูพาน

85 นายภู่ประกรณ์ จิตปรีดา

ป.ตรี ปี4 นายสว่าง จิตปรีดา

23841 ร.ร.บ้านหลุบเลา

ภูพาน

86 นายโชคนิรันดร์ ราชโสภา

ป.ตรี ปี1 นางพาริพนั ธ์ ราชโสภา

8787 บานาญ อ.สว่างแดนดิน

สว่างแดนดิน

87 นายจอมพล ศิลารักษ์

ป.ตรี ปี2 นางพิสวาท ศิลารักษ์

11590 บานาญ อ.สว่างแดนดิน

สว่างแดนดิน

88 นายเฉลิมเกียรติ ชาเสน

ป.ตรี ปี4 นายวิวฒ
ั น์ ชาเสน

13993 บานาญ อ.สว่างแดนดิน

สว่างแดนดิน

89 นายนวมินทร์ โคตะมา

ป.ตรี ปี2 นายวิทติ โคตะมา

15968 บานาญ อ.สว่างแดนดิน

สว่างแดนดิน

90 น.ส.เนตรทราย ศรีสาคร

ป.ตรี ปี4 นางธิกานดา ศรีสาคร

21011 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาฯ

สว่างแดนดิน

91 น.ส.ธมลวรรณ สุรเสียง

ป.ตรี ปี1 นางชุมากานต์ สุรเสียง

21292 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาฯ

สว่างแดนดิน

92 น.ส.พีรญา ปักษี

ป.ตรี ปี4 นายชานาญ ปักษี

18301 ร.ร.บ้านคาเจริญวิทยา

สว่างแดนดิน

93 นายภพชนก แวงแสน

ป.ตรี ปี3 นางสวาท แวงแสน

15936 ร.ร.บ้านคาตานา(อรัญวาสวิทยา)

สว่างแดนดิน

94 นายสหัสวรรษ ชูบญ
ุ

ป.ตรี ปี3 นางอุทยั วรรณ ชูบญ
ุ

18257 ร.ร.บ้านคาตานา(อรัญวาสวิทยา)

สว่างแดนดิน

95 น.ส.ธัญญาภรณ์ เสนเสนา

ป.ตรี ปี3 นายสมพร เสนเสนา

22068 ร.ร.บ้านโคกคอนดอนม่วย

สว่างแดนดิน

96 นายวรรณกร พงศ์สิทธิศักดิ์

ป.ตรี ปี5 นายทิพากร พงศ์สิทธิศักดิ์

19111 ร.ร.บ้านโคกสีไค

สว่างแดนดิน

- 26 ลาดับ
ที่

ชื่อนักเรียน / นักศึกษา
ผู้ขอรับทุน

97 น.ส.ชลนิภา บิดานารา
98 นายยศกร เบิกสีใส

ศึกษา
ระดับ

ชื่อบิดา / มารดา

ป.ตรี ปี4 นางสุภรณ์ ทิพเนตร
ปวส.1 นายวณิต เบิกสีใส

เลข
ทะเบียน

สังกัดบิดา / มารดา
หน่วยงาน / โรงเรียน

อาเภอ

18412 ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์

สว่างแดนดิน

15225 ร.ร.บ้านดอนหัน

สว่างแดนดิน

99 น.ส.พิชญาภา จันทร์แก้วแร่

ป.ตรี ปี5 นางสุจิมา จันทร์แก้วแร่

22552 ร.ร.บ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอานวย)

สว่างแดนดิน

100 น.ส.วิภาวี พงษ์ไทย

ป.ตรี ปี3 นายบุญสินธุ์ พงษ์ไทย

23020 ร.ร.บ้านทรายมูล

สว่างแดนดิน

101 น.ส.อารียา โนนทะราช

ป.ตรี ปี6 นางมลัยภรณ์ โนนทะราช

15426 ร.ร.บ้านนาดอกไม้หว้ ยไร่สามัคคี

สว่างแดนดิน

102 น.ส.ธัญพิชชา พิลาโสภา

ป.ตรี ปี3 นายสุภพ พิลาโสภา

16013 ร.ร.บ้านบึงโน

สว่างแดนดิน

103 นายวิสัยทัศน์ หอมสร้อย

ป.ตรี ปี3 นายสลับ หอมสร้อย

22161 ร.ร.บ้านพันนา

สว่างแดนดิน

104 น.ส.พิชญานิน แพงพา

ป.ตรี ปี4 นางเนตรนภิส แพงพา

18872 ร.ร.บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)

สว่างแดนดิน

105 นายพิทยนัน แพงพา

ป.ตรี ปี3 ส.อ.นาท แพงพา

25391 ร.ร.บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)

สว่างแดนดิน

106 น.ส.จุฑามาศ เกษสะอาด

ป.ตรี ปี4 นายศราวุธ เกษสะอาด

14787 ร.ร.บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์)

สว่างแดนดิน

107 น.ส.ศุภาพิชญ์ วงศ์พิพัฒโนภาส ป.ตรี ปี5 นายอุเทน วงศ์พพิ ฒ
ั โนภาส

16715 ร.ร.บ้านหนองตาล

สว่างแดนดิน

108 น.ส.วรยา ศรีสว่าง

ป.ตรี ปี2 นายวีรศักดิ์ ศรีสว่าง

21497 ร.ร.บ้านหนองทุ่ม

สว่างแดนดิน

109 น.ส.ลักษมณ ชินทะวัน

ป.ตรี ปี1 นางปุณยนุช ชินทะวัน

23178 ร.ร.บ้านหนองทุ่ม

สว่างแดนดิน

110 น.ส.อริสรา แฝงจันทร์

ป.ตรี ปี3 นายจักรเพชร์ แฝงจันทร์

17394 ร.ร.บ้านหินโงมโนนสร้างไพ

สว่างแดนดิน

111 น.ส.กัญญาภัค วงศ์คา

ป.ตรี ปี3 นายวิเศษ วงศ์คา

18493 ร.ร.แวงพิทยาคม

สว่างแดนดิน

112 นายสิริพรชัย ภิญโญเรืองธัญ ป.ตรี ปี3 นางอรรจมาภรณ์ ภิญโญเรืองธัญ 22411 ร.ร.แวงพิทยาคม

สว่างแดนดิน

113 น.ส.กรกนก คาภูแสน

ป.ตรี ปี4 นางรสสุคนธ์ คาภูแสน

16021 ร.ร.สว่างแดนดิน

สว่างแดนดิน

114 น.ส.รัชนีกร สายทวี

ป.ตรี ปี1 นายบุญเลิศศิลป์ สายทวี

19933 ร.ร.สว่างแดนดิน

สว่างแดนดิน

115 น.ส.ลัลน์ลลิต แสงวงค์

ป.ตรี ปี3 นางนิ่มนวล แสงวงค์

22664 ร.ร.สว่างแดนดิน

สว่างแดนดิน

18730 ร.ร.หนองหลวงศึกษา

สว่างแดนดิน

116 นายธนพล กรแก้ว

ปวส.2 นางรจนา กรแก้ว

117 นายโรจน์รวี ภูกองชนะ

ป.ตรี ปี4 นางสุภาภรณ์ ภูกองชนะ

27250 ร.ร.หนองหลวงศึกษา

สว่างแดนดิน

118 นายอัคราช ขัดทรายขาว

ป.ตรี ปี1 นางศรัญรัตน์ ขัดทรายขาว

16532 ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน

สว่างแดนดิน

119 น.ส.กวีนา แสนคา

ป.ตรี ปี3 นางนันทนา อัมไพภัทร์กุล

17267 ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน

สว่างแดนดิน

120 นายพงษ์ศักดิ์ อาษาเสน

ป.ตรี ปี4 นางบังอร อาษาเสน

20404 ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน

สว่างแดนดิน

121 น.ส.ภฏจิรา ศรีหล้า

ป.ตรี ปี1 นายสมจิต ศรีหล้า

22689 วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

สว่างแดนดิน

24347 วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

สว่างแดนดิน

122 น.ส.ศศิธร แก้วกุลบุตร

ปวส.2 นายธีระพล แก้วกุลบุตร

123 นายกรพงษ์ ดวงสุภา

ป.ตรี ปี2 นางพัทธนันท์ ดวงสุภา

17057 สพป.สน. เขต 2

สว่างแดนดิน

124 น.ส.ธนภรณ์ ไตรทิพย์

ป.ตรี ปี3 นางชุติปภา ไตรทิพย์

18930 สพป.สน. เขต 2

สว่างแดนดิน

22088 สพป.สน. เขต 2

สว่างแดนดิน

125 นายสมคิด ประครองญาติ

ปวส.2 นายสมคิด ประครองญาติ

126 น.ส.กุลวดี แก้วมุงคุณ

ป.ตรี ปี5 นางโกศล แก้วมุงคุณ

8613 บานาญ สพม. อ.พรรณานิคม

พรรณานิคม

127 น.ส.ปรียานุช รอดอุด

ป.ตรี ปี2 นายสิทธิชัย รอดอุด

7862 บานาญ อ.พรรณานิคม

พรรณานิคม

17407 ร.ร.ชุมชนบดมาดพอกน้อย

พรรณานิคม

20231 ร.ร.ชุมชนบดมาดพอกน้อย

พรรณานิคม

128 นายธนัช กลยนีย์
129 นายศุภวัฒน์ สุขเกษม

ปวส.2 นางมยุรีย์ กลยนีย์
ป.ตรี ปี3 นางประเยาว์ สุขเกษม

- 27 ลาดับ
ที่

ชื่อนักเรียน / นักศึกษา
ผู้ขอรับทุน

ศึกษา
ระดับ

ชื่อบิดา / มารดา

เลข
ทะเบียน

สังกัดบิดา / มารดา
หน่วยงาน / โรงเรียน

อาเภอ

130 น.ส.รัชนิกานต์ เจริญอินทร์

ป.ตรี ปี2 นายไพโรจน์ เจริญอินทร์

17855 ร.ร.ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่

พรรณานิคม

131 น.ส.ชลดา สุนันธรรม

ป.ตรี ปี5 นางประภาพรรณ สุนันธรรม

16492 ร.ร.บะฮีวทิ ยาคม

พรรณานิคม

132 นายจารุวชิ ญ์ จันทร์นามวงค์

ป.ตรี ปี5 ว่าที่ร.ต.จารึก จันทร์นามวงค์ 19464 ร.ร.บ้านคาข่า

พรรณานิคม

133 น.ส.วิชญาภา จันทร์นามวงค์ ป.ตรี ปี3 นางประกายแก้ว จันทร์นามวงค์ 22762 ร.ร.บ้านคาข่า

พรรณานิคม

134 น.ส.บุษยมาส จันทวงค์

ป.ตรี ปี3 นางภิระไทย จันทวงค์

17639 ร.ร.บ้านตาลเลียน

พรรณานิคม

135 นายชลกร อัมวงศา

ป.ตรี ปี4 นางโขมพัสต์ อัมวงศา

23732 ร.ร.บ้านตาลเลียน

พรรณานิคม

136 นายธนภัทร กันบุรมย์

ป.ตรี ปี3 นายประยูรชัย กันบุรมย์

17902 ร.ร.บ้านโนนทรายคา

พรรณานิคม

137 น.ส.ปพัชญา แสนเศษ

ป.ตรี ปี4 นางพยอม แสนเศษ

20938 ร.ร.บ้านบะฮี

พรรณานิคม

138 น.ส.พรธีรา วงษ์ศรี

ป.ตรี ปี4 นางรัตนา วงษ์ศรี

22383 ร.ร.บ้านบะฮี

พรรณานิคม

139 น.ส.ณัฐนิช โถชาลี

ป.ตรี ปี2 นางจรรยา โถชาลี

22377 ร.ร.บ้านผักคาภู

พรรณานิคม

140 นายเชิงยุทธ สุจริต

ป.ตรี ปี2 นางปุญญพัฒน์ สุจริต

21451 ร.ร.บ้านไร่บา้ นไฮ่

พรรณานิคม

141 น.ส.รัตติยา หลวงปราบ

ป.ตรี ปี2 นายประสิทธิ์ หลวงปราบ

21827 ร.ร.บ้านไร่บา้ นไฮ่

พรรณานิคม

142 น.ส.อุบลวรรณ เข็มจันทร์

ป.ตรี ปี3 นางวนิดา เข็มจันทร์

24339 ร.ร.บ้านไร่บา้ นไฮ่

พรรณานิคม

143 นายพุฒพิ งศ์ ก้อนแพง

ป.ตรี ปี4 นางจิตรลดา ก้อนแพง

19271 ร.ร.บ้านวังยาง (วังยางวิทยานุกูล)

พรรณานิคม

144 นายศุภวิชญ์ คาสว่าง

ป.ตรี ปี4 นางรัตนาภรณ์ คาสว่าง

20670 ร.ร.บ้านวังยาง (วังยางวิทยานุกูล)

พรรณานิคม

145 น.ส.สกาวเดือน พลากุล

ป.ตรี ปี1 นายสมสมัคร์ พลากุล

20883 ร.ร.บ้านวังยาง (วังยางวิทยานุกูล)

พรรณานิคม

146 นายกันตวิชญ์ เมืองแสน

ป.ตรี ปี3 นายพันณาราย เมืองแสน

19923 ร.ร.บ้านหนองหวาย

พรรณานิคม

147 นายพชร ถนอมสมบัติ

ป.ตรี ปี5 นางศิริลักษณ์ จรรยานุวฒ
ั น์

19342 ร.ร.อนุบาลพรรณานิคม

พรรณานิคม

148 นายคณบดี อุทโธ

ป.ตรี ปี5 นายยุทธนา อุทโธ

20378 ร.ร.อนุบาลพรรณานิคม

พรรณานิคม

149 นายจตุรพร ศรีประภา

ป.ตรี ปี4 นายเจษฎา ศรีประภา

11773 บานาญ อ.วาริชภูมิ

วาริชภูมิ

150 นายวรณัน สุรารักษ์

ป.ตรี ปี3 นายโชคชัย สุรารักษ์

15596 ร.ร.บ้านคาบิดโคกโพนยาง

วาริชภูมิ

151 นายพีรวิชญ์ พงษ์นุช

ป.ตรี ปี2 นางสิริมา ศรีสาราญ

21190 ร.ร.บ้านโคกตาดทอง

วาริชภูมิ

152 น.ส.นิลุบล พงษ์สุวรรณ

ป.ตรี ปี3 นายบุญประครอง พงษ์สุวรรณ 15336 ร.ร.บ้านดงบังป่าโจด

วาริชภูมิ

153 นายธีรภัทร แสนภูมี

ป.ตรี ปี2 นางวีรัตน์ แสนภูมี

19997 ร.ร.บ้านดงบังป่าโจด

วาริชภูมิ

154 นายคณาธิป ผิวบุญเรือง

ป.ตรี ปี1 นายทนงศักดิ์ ผิวบุญเรือง

19707 ร.ร.บ้านห้วยบาง

วาริชภูมิ

155 น.ส.จนัสธร เจริญชัย

ป.ตรี ปี5 นายจรัล เจริญชัย

18471 ร.ร.มัธยมวาริชภูมิ

วาริชภูมิ

156 น.ส.สิริขวัญ สุดเสน่ห์

ป.ตรี ปี2 นางสุพตั รา สุดเสน่ห์

27223 ร.ร.มัธยมวาริชภูมิ

วาริชภูมิ

157 นายชยพล ฝุ่นเงิน

ป.ตรี ปี1 นางนงเยาว์ ฝุ่นเงิน

20442 ร.ร.บ้านโคกสะอาด

ส่องดาว

158 น.ส.กรวิภา สอนบุปผา

ป.ตรี ปี2 นางศิริพร นามมะณี

22778 ร.ร.บ้านโคกสะอาด

ส่องดาว

159 น.ส.สุภทั รา มุกดาม่วง

ป.ตรี ปี1 นางลัดดาวัลย์ บุญรักษา

17706 ร.ร.บ้านดงแสนตอ

ส่องดาว

160 นายอภิวฒ
ั น์ ยศรักษา

ป.ตรี ปี4 นายทวีศักดิ์ ยศรักษา

23394 ร.ร.บ้านโพนสวาง

ส่องดาว

161 นายภทรพล ศูนย์จันทร์

ป.ตรี ปี2 นางอุไร ศูนย์จันทร์

25708 ร.ร.บ้านหนองแวงประชาราษฎร์อานวย

ส่องดาว

162 นายเดชาวัต ขันธวิชัย

ป.ตรี ปี3 นางยุพนิ ขันธวิชัย

18509 ร.ร.ส่องดาววิทยาคม

ส่องดาว

- 28 ลาดับ
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163 น.ส.ชัญญา หล้าวงษ์

ป.ตรี ปี3 ว่าที่ร.ต.วินัย หล้าวงษ์

19686 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

พังโคน

164 นายธีรโชติ หล้าวงษ์

ป.ตรี ปี1 นางชัชฎา หล้าวงษ์

20387 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

พังโคน

165 น.ส.กรรวี สัมปัตติกร

ป.ตรี ปี1 นางโสภิดา สัมปัตติกร

27012 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

พังโคน

166 น.ส.สุพชิ ชา ช่างสอน

ป.ตรี ปี1 นายสุภาพ ช่างสอน

24960 ร.ร.ชุมชนดงม่วงไข่

พังโคน

167 น.ส.ภัคพิมล ภูกัน

ป.ตรี ปี4 นางประยอม ภูกัน

23245 ร.ร.บ้านม่วงคา

พังโคน

168 น.ส.คณิตา ตะนันท์

ป.ตรี ปี2 นางสารชา เพิ่มพูล

22729 ร.ร.บ้านแร่

พังโคน

169 น.ส.เปี่ยมลาภ ผิวชัย

ป.ตรี ปี4 นางพิสมัย ผิวชัย

24948 ร.ร.บ้านแร่

พังโคน

170 น.ส.กัญญาดา คาหล้า

ป.ตรี ปี1 นางขนิษฐา จันทะนพ

19632 ร.ร.บ้านหนองบัว

พังโคน

171 น.ส.สุภสั สรา อุดรสรรพ์

ป.ตรี ปี4 นายโสภณ อุดรสรรพ์

18461 ร.ร.พังโคนวิทยาคม

พังโคน

172 น.ส.เต็มศิริ สีหนาท

ป.ตรี ปี4 นางเสาวนีย์ สีหนาท

18755 ร.ร.พังโคนวิทยาคม

พังโคน

173 นายพงศ์ธนัช วงศ์กลุ่ม

ป.ตรี ปี2 นางพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม

25828 ร.ร.พังโคนวิทยาคม

พังโคน

174 นายวงศธร วรกิตติกุล

ป.ตรี ปี2 นางกนกอร วรกิตติกุล

15842 บานาญ อ.นิคมน้าอูน

นิคมน้าอูน

175 นายพงศ์กฤษณ์ สุวรรณวร

ป.ตรี ปี5 นางณัฐทิยา สุวรรณวร

15941 ร.ร.นิคมน้าอูนเจริญวิทยา

นิคมน้าอูน

176 นายยศภัทร ดวงปากดี

ป.ตรี ปี3 นางประไพศรี เป้งคาภา

25707 ร.ร.บ้านดงสว่าง

นิคมน้าอูน

177 นายสหัสวรรษ เจริญไชย

ป.ตรี ปี2 นายสุรพล เจริญไชย

22445 ร.ร.บ้านสุวรรณคาม

นิคมน้าอูน

178 นายชนมพรรษา สาริบตุ ร

ป.ตรี ปี1 นายอดุลย์ศักดิ์ สาริบตุ ร

21533 ร.ร.กุดบากพัฒนาศึกษา

กุดบาก

179 นายนรากร กออาไพ

ป.ตรี ปี2 นายบรรจงค์ กออาไพ

22274 ร.ร.กุดบากพัฒนาศึกษา

กุดบาก

180 น.ส.กมลชนก ทนุจันทร์

ป.ตรี ปี4 นายหาญ ทนุจันทร์

22818 ร.ร.กุดบากพัฒนาศึกษา

กุดบาก

181 น.ส.นภลักษณ์ ชุมภูแสง

ป.ตรี ปี2 นางสุทติ สา ชุมภูแสง

20257 ร.ร.ชุมชนบ้านกุดไห

กุดบาก

182 น.ส.ธีร์สุดา พลหงษ์

ป.ตรี ปี4 นายทักษิณ พลหงษ์

18618 ร.ร.บ้านค้อน้อย

กุดบาก

20333 ร.ร.บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา

กุดบาก

183 น.ส.ฐิติภรณ์ เงินชาลี

ปวส.2 นายบุญมาก เงินชาลี

184 น.ส.ศิริรัตน์ โถชัยคา

ป.ตรี ปี5 นางศิริสุข โถชัยคา

13231 ร.ร.บ้านหนองค้าดารกานนท์วทิ ยา

กุดบาก

185 นายภาณุพงศ์ ไชยสุพรรณ

ป.ตรี ปี4 นายนิพพิชฌน์ ไชยสุพรรณ

21694 ร.ร.บ้านหนองค้าดารกานนท์วทิ ยา

กุดบาก

186 น.ส.พรรณกลม ทันศึก

ป.ตรี ปี3 นายทรงฤทธิ์ ทันศึก

12772 บานาญ อ.เจริญศิลป์ เรียกเก็บที่เขต2

เจริญศิลป์

187 น.ส.ณัฐธิญา หนูเนียม

ป.ตรี ปี4 นายรุ่งเรือง หนูเนียม

19657 ร.ร.เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิค์ าอนุสรณ์"

เจริญศิลป์

188 น.ส.กชกร บัวล้าล้า

ป.ตรี ปี2 นางรัตนา บัวล้าล้า

21746 ร.ร.เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิค์ าอนุสรณ์"

เจริญศิลป์

189 นายสุรกิตติ์ แสนอุบล

ป.ตรี ปี2 นายตรีชนนท์ แสนอุบล

22886 ร.ร.เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิค์ าอนุสรณ์"

เจริญศิลป์

190 นายก่อจิรัฐิ์ต กอทอง

ป.ตรี ปี3 นางเทวา กอทอง

26025 ร.ร.บ้านโคกศิลา

เจริญศิลป์

191 น.ส.ณัฐวรรณ เนื้ออ่อน

ป.ตรี ปี1 นายไพทูรย์ เนื้ออ่อน

22842 ร.ร.บ้านดงสง่า

เจริญศิลป์

192 น.ส.ณัฐฌา วายะโย

ป.ตรี ปี2 นางวรธัญ แสนอุบล

26963 ร.ร.บ้านโพนบกหนองผือ

เจริญศิลป์

193 นายชิตพล พรหมสาขันธ์

ป.ตรี ปี4 นายธีระพล พรหมสาขันธ์

18739 ร.ร.บ้านหนองทุ่มหนองโจด

เจริญศิลป์

194 น.ส.สุภาพร เดชภูมี

ป.ตรี ปี3 นางนุชนภา เดชภูมี

20951 ร.ร.บ้านหนองทุ่มหนองโจด

เจริญศิลป์

195 นายสุริยพงศ์ คาโสภา

ป.ตรี ปี4 นางจารุณีย์ คาโสภา

26832 ร.ร.บ้านหนองน้อย

เจริญศิลป์
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196 นายภาณุพงศ์ ถินสถิตย์

ป.ตรี ปี2 นางทัศน์วรรณ ถินสถิตย์

26938 ร.ร.บ้านหนองน้อย

เจริญศิลป์

197 นายขวัญพร สาราญสุข

ป.ตรี ปี3 นายศรีสุนทร สาราญสุข

11550 บานาญ ร.ร.มัธยมวานร

วานรนิวาส

198 นายบูรณพงศ์ ชาแดง

ป.ตรี ปี5 นายคาภีร์ ชาแดง

15158 บานาญ อ.วานรนิวาส

วานรนิวาส

199 น.ส.เพ็ญพิชญา พร้อมวงศ์

ป.ตรี ปี1 นางชุติมา พร้อมวงศ์

23745 ร.ร.กุดเรือคาพิทยาคาร

วานรนิวาส

200 น.ส.ปพิชญา นารินรักษ์

ป.ตรี ปี2 นางเพ็ญประภา นารินรักษ์

19259 ร.ร.ชุมชนบ้านโพธิต์ าก

วานรนิวาส

201 นายปิยวุฒิ วงศ์สง่า

ป.ตรี ปี3 นายชัยณรงค์ วงศ์สง่า

20952 ร.ร.ชุมชนบ้านโพธิต์ าก

วานรนิวาส

202 น.ส.วรรณพร อุ่นวิเศษ

ป.ตรี ปี4 นายไพโรจน์ อุ่นวิเศษ

18149 ร.ร.บ้านโคกสว่าง

วานรนิวาส

203 นายเกริกกฤษณ์ ชวดรัมย์

ป.ตรี ปี4 นางบุปผาสวรรค์ วรรณทอง

23950 ร.ร.บ้านจาปาดง

วานรนิวาส

204 น.ส.กนกวรรณ อาแพงพันธ์

ป.ตรี ปี4 นายอมรรัตน์ อาแพงพันธ์

16353 ร.ร.บ้านดอนมุยหนองแฝก

วานรนิวาส

205 นายชาญชล แก้วทอง

ป.ตรี ปี2 นางละอองแก้ว แก้วทอง

20293 ร.ร.บ้านท่าเยี่ยม

วานรนิวาส

206 น.ส.ศิรินันท์ ก้อนแพง

ป.ตรี ปี3 นางสุนันทา ก้อนแพง

22333 ร.ร.บ้านทุ่งโพธิ์

วานรนิวาส

207 น.ส.สกลรัตน์ แว่นแก้ว

ป.ตรี ปี3 นางทัศนีย์ แว่นแก้ว

25859 ร.ร.บ้านน้าบุ้น

วานรนิวาส

208 น.ส.จิรนันท์ ฮาบเมืองซอง

ป.ตรี ปี2 นายประพรชัย ฮาบเมืองซอง 23076 ร.ร.บ้านโนนเจริญศิลป์

วานรนิวาส

209 นายวิชัยชาญ บุญเฮ้า

ป.ตรี ปี3 นางนภาพร บุญเฮ้า

17628 ร.ร.บ้านศรีวชิ ัย

วานรนิวาส

210 น.ส.ณัฐกานต์ มณีปกรณ์

ป.ตรี ปี4 นางละมัย มณีปกรณ์

21211 ร.ร.บ้านหนองแวง

วานรนิวาส

211 นายประพันธ์ ฮาบสุวรรณ

ป.ตรี ปี2 นายประพักตร์ ฮาบสุวรรณ

15238 ร.ร.บ้านหนองสนม

วานรนิวาส

212 น.ส.ไพจิตร โคตะมา

ป.ตรี ปี2 นางวันนี โคตะมา

16374 ร.ร.บ้านหนองแสงคา

วานรนิวาส

213 นายพบเกียรติ อินลี

ป.ตรี ปี5 นางตรียาภรณ์ อินลี

20046 ร.ร.บ้านหนองฮาง

วานรนิวาส

214 นายสราญชน ยศมา

ป.ตรี ปี2 นายมาโนช ยศมา

17040 ร.ร.บ้านหินเหิบ

วานรนิวาส

215 น.ส.ชนาภา นามจันโท

ป.ตรี ปี3 นายพรมมา นามจันโท

22434 ร.ร.บ้านหินเหิบ

วานรนิวาส

216 นายพัทธกานต์ นาสพัส

ป.ตรี ปี1 นางรุ้งตะวัน นาสพัส

21704 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส

วานรนิวาส

217 น.ส.นันทภัทร์ ฉัตรศรี

ป.ตรี ปี2 นายธัญญา ฉัตรศรี

25630 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส

วานรนิวาส

218 น.ส.จันทร์สิริ บิดร

ป.ตรี ปี1 นางมลฤดี บิดร

27439 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส

วานรนิวาส

219 น.ส.ชลกร วันเสน

ป.ตรี ปี2 นางเยาวลักษณ์ วันเสน

18854 ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บารุง)

วานรนิวาส

220 นายศุภณัฐ สร้อยสนธิ์

ป.ตรี ปี1 นายพิทกั ษ์ สร้อยสนธิ์

18132 รร.เดื่อศรีไพรวัลย์

วานรนิวาส

221 น.ส.วณิชชา ใบธรรม

ป.ตรี ปี3 นางพัชนี ใบธรรม

23239 รร.ภูดินแดงวิทยา

วานรนิวาส

222 น.ส.เขมิกา สอนพูล

ป.ตรี ปี4 นางสไบมาศ เอ็ดเวิร์ด

21116 ร.ร.ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

คาตากล้า

223 น.ส.รัตติกาล พันธ์เสนา

ป.ตรี ปี2 นายปัญญา พันธ์เสนา

21575 ร.ร.บ้านกุดจาน

คาตากล้า

224 น.ส.ปัณณพร บุญศรี

ป.ตรี ปี2 นางอุทยั บุญศรี

11348 ร.ร.บ้านเพียพิทยาพัฒน์

คาตากล้า

225 น.ส.แสงระวี ผาใต้

ป.ตรี ปี3 นางนวลตา ผาใต้

11641 ร.ร.บ้านเพียพิทยาพัฒน์

คาตากล้า

226 นายจิรัฐิติ หงษ์บนิ มา

ป.ตรี ปี5 นายวุฒชิ ัย หงษ์บนิ มา

22576 ร.ร.บ้านหนองเหมือดเมี่ยง

คาตากล้า

227 นายฤทธิรงค์ บุตรแสน

ป.ตรี ปี4 นายชัยวัฒน์ บุตรแสน

25936 ร.ร.แพดพิทยารัตน์

คาตากล้า

228 นายไตรภูมิ สารผล

ป.ตรี ปี3 นางปรียา สารผล

20734 ร.ร.อนุบาลคาตากล้า

คาตากล้า
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229 นายวชิรศักดิ์ อ่อนทุ่ม

ป.ตรี ปี2 นางสมพร อ่อนทุม

20013 ร.ร.บ้านคาปลาฝา

บ้านม่วง

230 น.ส.ศิริญญา นามธิราช

ป.ตรี ปี4 นายกลยุทธ นามธิราช

19878 ร.ร.บ้านคาลอดพื้น

บ้านม่วง

231 นายธีรภัทร กุลวงค์

ป.ตรี ปี1 นายวุฒพิ งษ์ กุลวงค์

22321 ร.ร.บ้านคาลอดพื้น

บ้านม่วง

232 นายภูตะวัน อาจหาญ

ป.ตรี ปี1 นางเบญญาภรณ์ อาจหาญ

21841 ร.ร.บ้านจาร

บ้านม่วง

233 นายเศรษฐโชค ศรีถาพร

ป.ตรี ปี3 นางฐิติพร ศรีถาพร

22988 ร.ร.บ้านดงยาง

บ้านม่วง

234 นายกฤษณพงษ์ คาผุย

ป.ตรี ปี2 นายชาญณรงค์ คาผุย

20898 ร.ร.บ้านดงหม้อทอง

บ้านม่วง

235 น.ส.กลางดาว รักเสมอวงค์

ปวส.1 นางเดือนเพ็ญ รักเสมอวงค์

23641 ร.ร.บ้านนาดูนนาดี

บ้านม่วง

236 น.ส.รุจิกานต์ ภูวชิ ิต

ปวส.2 น.ส.เสาวรักษ์ สมสา

23053 ร.ร.บ้านพุทธรักษา

บ้านม่วง

237 นายชัยมังกร พลไชย

ป.ตรี ปี2 นายชาญชัย พลไชย

23457 ร.ร.บ้านพุทธรักษา

บ้านม่วง

238 น.ส.รพีพรรณ ศรีสาอางค์

ป.ตรี ปี2 นายพิมนต์ ศรีสาอางค์

23638 ร.ร.บ้านโพธิช์ ัย

บ้านม่วง

239 น.ส.เพียงขวัญ สาขามุละ

ป.ตรี ปี1 นายวิทยา สาขามุละ

18583 ร.ร.บ้านม่วงพิทยาคม

บ้านม่วง

240 นายยศวรรธน์ นีไลย์นาค

ป.ตรี ปี4 นายวีระพงษ์ นีไลย์นาค

22265 ร.ร.บ้านสรศรี

บ้านม่วง

241 น.ส.ภัทรวิภา ปัญหาวงศ์

ป.ตรี ปี1 นายไมตรี ปัญหาวงศ์

21727 ร.ร.บ้านหนองกวัง่

บ้านม่วง

242 นายวีระศักดิ์ ศรีถาพร

ป.ตรี ปี5 นายวีระศักดิ์ ศรีถาพร

16272 ร.ร.บ้านหนองลาด

บ้านม่วง

243 น.ส.ณัฐณิชา ศรีสมัย

ป.ตรี ปี3 นายคา ศรีสมัย

7414 บานาญ อ.อากาศอานวย

อากาศอานวย

244 น.ส.ธนัญญา ปัญญารัตน์

ป.ตรี ปี5 นายเมธา ปัญญารัตน์

10827 บานาญ อ.อากาศอานวย

อากาศอานวย

245 นายบุณยชน ใหญ่สาร

ป.ตรี ปี2 นางบุณณดา ช่วยรักษา

24679 ร.ร.ข้าวแป้ง

อากาศอานวย

246 น.ส.ภาวิณี เดชขันธ์

ป.ตรี ปี3 นายวีระศักดิ์ เดชขันธ์

24593 ร.ร.ดงสาร

อากาศอานวย

247 น.ส.เบญญาภา บุษภา

ป.ตรี ปี3 นางศภวรรณ บุษภา

23717 ร.ร.ดงเสียว

อากาศอานวย

248 น.ส.หงส์ฟา้ ใจซื่อ

ป.ตรี ปี1 นายโกญจนาท ใจซื่อ

22039 ร.ร.นากะทาด

อากาศอานวย

249 นายสังเขตต์ ใจซื่อ

ป.ตรี ปี1 นางจินตนา ใจซื่อ

24037 ร.ร.นากะทาด

อากาศอานวย

250 น.ส.ธัญญาภรณ์ งิว้ ไชยราช

ป.ตรี ปี1 นางนติยา งิว้ ไชยราช

17499 ร.ร.บ้านอากาศ

อากาศอานวย

251 น.ส.นาราภัทร มานิตย์

ป.ตรี ปี2 นางบุษบา มานิตย์

22196 ร.ร.บ้านอากาศ

อากาศอานวย

252 น.ส.อาภานาถ สิมงาม

ป.ตรี ปี4 นางกรรณิกา สิมงาม

23736 ร.ร.บ้านอากาศ

อากาศอานวย

253 นายเกียรติศักดิ์ คิดโสดา

ป.ตรี ปี5 นายนีรภัย คิดโสดา

18401 ร.ร.โพนงามศึกษา

อากาศอานวย

254 น.ส.กรวิภา อ่อนอาพันธ์

ป.ตรี ปี3 นางลักษมี อ่อนอาพันธ์

15036 ร.ร.วาใหญ่

อากาศอานวย

255 น.ส.พิมพ์ลภัส คาแก้ว

ป.ตรี ปี3 นางอัญชนีย์ คาแก้ว

23822 ร.ร.วาใหญ่

อากาศอานวย

256 นายวิชญ์นรรศ คิดโสดา

ป.ตรี ปี5 นายไพจิตร คิดโสดา

21426 ร.ร.เสาวัด

อากาศอานวย

21050 ร.ร.หนองผือ

อากาศอานวย

258 น.ส.อุษณียาภรณ์ วงศ์ประชา ป.ตรี ปี2 นางมัลลิกา วงศ์ประชา

20121 ร.ร.อากาศอานวยศึกษา

อากาศอานวย

259 นางจิตติทตั ไชยสาคร

23718 ร.ร.อากาศอานวยศึกษา

อากาศอานวย

257 นายสรจักร คิดโสดา

ปวส.1 นายเสอ็ม คิดโสดา
ป.ตรี ปี1 นายวีระเดช ไชยสาคร

