
ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด 

เรื่อง  ผลการพิจารณาให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก   
**************************** 

  ตามประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด เรื่อง “การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร
สมาชิก ประจ าปีการศึกษา 2563” ลงวันที่ 1 กันยายน 2563 ก าหนดให้สมาชิกผู้ประสงค์จะขอรับทุนส่งเสริม
การศึกษาบุตร ส่งค าร้องขอรับทุนต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นั้น 

  บัดนี้ คณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาเสร็จแล้ว ปรากฏว่ามีบุตรสมาชิกได้รับพิจารณา          
ให้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 904 ทุน เป็นเงิน 2,418,000 บาท 
(สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยแยกเป็นระดับการศึกษา ดังนี้ 

 1. ทุนระดับอนุบาล จ านวน   67 ทุนๆ ละ  1,500  บาท  เป็นเงิน    100,500   บาท  
  2. ทุนระดับประถมศึกษา    จ านวน  248  ทุนๆ ละ  2,000  บาท  เป็นเงิน    496,000   บาท  
  3. ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   จ านวน  150  ทุนๆ ละ  2,500  บาท  เป็นเงิน    375,000   บาท  
  4. ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน  180  ทุนๆ ละ  3,000  บาท  เป็นเงิน    540,000   บาท  
  5. ทุนระดับอุดมศึกษา    จ านวน  259  ทุนๆ ละ  3,500  บาท  เป็นเงิน    906,500   บาท  

  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ จึงให้ผู้ได้รับทุน หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง ติดต่อกับ
กรรมการประจ าเขตที่สมาชิกสังกัด เพ่ือขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ในวันที่ 13 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 

  จึงประกาศให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด ได้ทราบโดยทั่วกัน 
   

    ประกาศ  ณ  วันที่  4  มกราคม พ.ศ. 2564  
 

          
(นายวีระชน  ธิมะสาร) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด 
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ล าดับ ชื่อนักเรยีน / นักศึกษา ศึกษา ชื่อบดิา / มารดา เลข สังกัดบดิา / มารดา อ าเภอ
ที่ ผู้ขอรบัทนุ ระดับ ทะเบยีน หน่วยงาน / โรงเรยีน

1 ด.ช.จารุภทัร  ทพิอุเทน อนุบาล 1 นางทาริกา  ทพิอุเทน 22222 มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร เมืองสกลนคร

2 ด.ช.ปติิภทัร  ทอ่นทอง อนุบาล 1 นางสาวติรี  ทอ่นทอง 26645 ร.ร.ดงมะไฟวทิยา เมืองสกลนคร

3 ด.ญ.ณัฐพร  เถื่อนนาดี อนุบาล 1 นายพรชัย  เถื่อนนาดี 21894 ร.ร.บา้นกกส้มโฮง เมืองสกลนคร

4 ด.ญ.จิรภญิญา  ค าศรีพล อนุบาล 1 นางแสงเดือน  ค าศรีพล 23663 ร.ร.บา้นโคกสูง เมืองสกลนคร

5 ด.ช.อจลา  เข็มเพชร อนุบาล 3 นางอมรพรรณ  จันทร์เหลือง 26620 ร.ร.บา้นดอนเชียงบาล เมืองสกลนคร

6 ด.ญ.ญาณัจฉรา  เครือพนัธ์ อนุบาล 3 น.ส.ญาณุตม์  โคตรพนัดร 27509 ร.ร.บา้นม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ เมืองสกลนคร

7 ด.ญ.ธญัสร  ปยิะนันท์ อนุบาล 1 น.ส.พสัตาภรณ์  สวรรค์พร 25832 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

8 ด.ช.นุติณกร  ตระกูลศรสูรย์ อนุบาล 1 น.ส.อัจฉรา  ผาจันทร์ยอ 25741 รร.สกลทวาปี เมืองสกลนคร

9 ด.ญ.กวนิธดิา  ศรีหาราช อนุบาล 2 น.ส.กาญจนา  ศรีหาราช 24100 ร.ร.เทศบาล 2 "เชิงชุมอนุชนวทิยา" เมืองสกลนคร

10 ด.ญ.เอื้อไอยริณ  อ ามุกคะ อนุบาล 2 นางปยินุช  อ ามุกคะ 27388 ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดัสกลนคร เมืองสกลนคร

11 ด.ญ.ปพชิญา  แสงพรมชารี อนุบาล 2 นายประพฤติ  แสงพรมชารี 21965 ร.ร.บา้นปุ่งสหราษฎร์ โพนนาแก้ว

12 ด.ญ.อินทริา  ริดชาวนา อนุบาล 2 นายอุเทน  ริดชาวนา 24797 ร.ร.บา้นกุงศรี กุสุมาลย์

13 ด.ญ.ดุจดาริกา  อัปมะเย อนุบาล 1 นางแพรวพรรณ  อัปมะเย 25670 ร.ร.บา้นกุดฮู กุสุมาลย์

14 ด.ญ.กานต์ธดิา  ค าเพชร อนุบาล 1 น.ส.ชไมพร  แก้วมะ 26271 ร.ร.บา้นง้ิว กุสุมาลย์

15 ด.ญ.เกวลี  หาญมนตรี อนุบาล 3 นายสมเจตน์  หาญมนตรี 27229 ร.ร.บา้นบอนสหราษฎร์อุทศิ กุสุมาลย์

16 ด.ญ.กัญญพชัร  ฮาดคะดี อนุบาล 2 น.ส.ศิริพร  เถาวลัแก้ว 24950 ร.ร.บา้นโพนแพง เจียรวนนทอ์ุทศิ 5 กุสุมาลย์

17 ด.ญ.กัญญพชัร  ชัยแหม่ง อนุบาล 2 น.ส.พชัรินทร์  เนาวศ์รีสอน 25539 ร.ร.บา้นหนองบวัสร้าง กุสุมาลย์

18 ด.ญ.โอพตัรา  โภคะชัย อนุบาล 3 น.ส.พชัรินทร์  เชือกพรม 26917 ร.ร.บา้นหนองปลาตอง กุสุมาลย์

19 ด.ญ.ปุริมปรัชญ์  พรหมประศรี อนุบาล 2 นางศิริพร  พรหมประศรี 26038 ร.ร.โพธแิสนวทิยา กุสุมาลย์

20 ด.ช.ธรีภทัร  ค าใจหนัก อนุบาล 1 น.ส.ยุวดี  ค าเงิน 25733 ร.ร.ร่มเกล้า โคกศรีสุพรรณ

21 ด.ช.ยศพล  ชิณโคตร อนุบาล 2 น.ส.ยุพา  ชิณโคตร 25947 ร.ร.ค าเพิ่มพทิยา ภพูาน

22 ด.ญ.กชมน  ศรีกะรัตน์ อนุบาล 2 นางวราภรณ์  ศรีกะรัตน์ 25882 ร.ร.ทา่นผู้หญิงจันทมิา พึ่งบารมี ภพูาน

23 ด.ญ.กัญญพชัร  อบเชย อนุบาล 1 น.ส.ชนัญญา  โถชัยค า 25848 ร.ร.น้ าพงุจัดระเบยีบวทิยา ภพูาน

24 ด.ญ.แพรวรินทร์  ศรีวลัิย อนุบาล 2 น.ส.ธนพร  สร้อยสูงเนิน 26619 ร.ร.โคกสีวทิยาสรรค์ สวา่งแดนดิน

25 ด.ญ.ณัฐณิชา  ปอ้งค าสิงห์ อนุบาล 2 น.ส.ปภาวรินทร์  ธรรมสิทธิ์ 26836 ร.ร.โคกสีวทิยาสรรค์ สวา่งแดนดิน

26 ด.ช.ภริูภทัร  หงษภ์ู อนุบาล 3 น.ส.ศรีสุดา  หงษภ์ู 26468 ร.ร.บา้นค าชนดงต้อง สวา่งแดนดิน

27 ด.ช.ชัดเจน  โกพลรัตน์ อนุบาล 3 วา่ที่ร.ต.เด่น  โกพลรัตน์ 26871 ร.ร.บา้นง่อนหนองพะเนาว์ สวา่งแดนดิน

28 ด.ช.ธนกฤษ  พชิพนัธ์ อนุบาล 3 นางพร้ิงพราย  พชิพนัธ์ 25409 ร.ร.บา้นดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สวา่งแดนดิน

29 ด.ญ.รมิดา  ค าผง อนุบาล 1 นายบญุหลาย  ค าผง 24002 ร.ร.บา้นบงึโน สวา่งแดนดิน

30 ด.ช.วรเดช  อ่อนจงไกร อนุบาล 1 น.ส.มิ่งกมล  ธโิสภา 25477 ร.ร.บา้นบงึโน สวา่งแดนดิน

บัญชรีายชื่อผู้ไดร้ับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชกิ  ประจ าปีการศึกษา  2563
แนบท้ายประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนส่งเสริมบุตรสมาชกิ ลงวันที ่4 มกราคม 2564

ทุนระดับอนุบาล  จ านวน  67  ทุน ๆ ละ 1,500 บาท  เป็นเงินทั้งสิน้  100,500 บาท
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ล าดับ ชื่อนักเรยีน / นักศึกษา ศึกษา ชื่อบดิา / มารดา เลข สังกัดบดิา / มารดา อ าเภอ
ที่ ผู้ขอรบัทนุ ระดับ ทะเบยีน หน่วยงาน / โรงเรยีน

31 ด.ช.พพิฒัน์พงษ ์ เอี่อมขอพึ่ง อนุบาล 2 น.ส.ขวญัตา  อุทยัพบิลูย์ 25206 ร.ร.บา้นปลวกธาตุโสภา สวา่งแดนดิน

32 ด.ช.เอกวฒัน์  ธโิสภา อนุบาล 1 นายลือชา  ธโิสภา 24600 ร.ร.บา้นเปอืยทานตะวนั สวา่งแดนดิน

33 ด.ญ.ณัฐมน  สุวรรณศรี อนุบาล 3 น.ส.สุภาวดี  บญุเชิด 25972 ร.ร.แวงพทิยาคม สวา่งแดนดิน

34 ด.ญ.กนกกาญจน์  โสมชัย อนุบาล 2 นายบญุรักษ ์ โสมชัย 11113 บ านาญ อ.พรรณานิคม พรรณานิคม

35 ด.ช.ศรัณย์  จิระสวสัด์ิพงศ์ อนุบาล 1 นายอภสิิทธิ ์ จิระสวสัด์ิพงศ์ 25400 ร.ร.บา้นนาเลา พรรณานิคม

36 ด.ญ.ธญัจิรา  โคตรวชิา อนุบาล 3 นางใจทพิย์  โคตรวชิา 23382 ร.ร.ธรรมบวรวทิยา วาริชภมูิ

37 ด.ช.เกียรติศักด์ิ  อัฐนาค อนุบาล 2 นางนันทพร  อัฐนาค 27429 ร.ร.บา้นแร่ พงัโคน

38 ด.ญ.นภสัร์นันท ์ โพธิไ์ทรย์ อนุบาล 3 นางกฤตติกา  โพธิไ์ทรย์ 26899 ร.ร.พงัโคนวทิยาคม พงัโคน

39 ด.ช.อัษศดิณย์  นามศรี อนุบาล 2 นายมนตรี  นามศรี 23477 ร.ร.บา้นค้อน้อย กุดบาก

40 ด.ญ.วนัรดา  พนัธุพ์รหม อนุบาล 2 น.ส.วนันิสา  เพง็พา 26207 ร.ร.บา้นโพนงามคุรุราษฎร์วทิยา กุดบาก

41 ด.ช.ภชูิต  จอกทอง อนุบาล 2 น.ส.ธรรศพร  จอกทอง 27489 ร.ร.บา้นโพนบกหนองผือ เจริญศิลป์

42 ด.ช.เปรมปกรณ์  ยิ่งยืน อนุบาล 2 นายธนากร  ยิ่งยืน 25114 ร.ร.บา้นหนองน้อย เจริญศิลป์

43 ด.ญ.ณัฐฐาพร  เมฆราช อนุบาล 2 น.ส.วรารัตน์  เมฆราช 27255 ร.ร.กุดเรือค าพทิยาคาร วานรนิวาส

44 ด.ญ.ภานิชา  อสิพงษ์ อนุบาล 3 น.ส.ธญัญลักษณ์  จงใจ 25780 ร.ร.บา้นนาอวนน้อย วานรนิวาส

45 ด.ช.ศักด์ิดนัย  แก้วกันหา อนุบาล 1 นายศิริวฒัน์  แก้วกันหา 26531 ร.ร.บา้นนาอวนน้อย วานรนิวาส

46 ด.ญ.ธญัชนก  ชัยชาติ อนุบาล 3 น.ส.สุวรรณี  ขันเลบ 26132 ร.ร.บา้นหว้ยน้ าเที่ยง วานรนิวาส

47 ด.ช.ตุลยวดัห ์ ไร่ขาม อนุบาล 1 น.ส.อินทร์ธริาภรณ์  ค าสะใบ 24793 ร.ร.บา้นอินทร์แปลง วานรนิวาส

48 ด.ญ.พชัราภา  ทพิยศรี อนุบาล 1 นางมาณวกิา  ทพิยศรี 23891 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส วานรนิวาส

49 ด.ช.ธรรมปพน  ค าสอน อนุบาล 2 น.ส.เพญ็พกัตร์  นนตระอุดร 25217 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส วานรนิวาส

50 ด.ญ.ธนัตชนก  ฉายจิตต์ อนุบาล 3 น.ส.ปยิะพร  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.ศุภาพชิญ์  โชติเกษม อนุบาล 1 นางศศินันท ์ บตุทศ 25160 สพป.สน.เขต 3 วานรนิวาส

54 ด.ญ.พรรณศรินทร์  เลิศล าหวาน อนุบาล 2 น.ส.จิราพร  เลิศล าหวาน 25351 สพป.สน.เขต 3 วานรนิวาส

55 ด.ญ.อัจฉรา  พรหมพทิกัษ์ อนุบาล 3 นางกาญจนา  พรหมพทิกัษ์ 24942 ร.ร.ค าตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ค าตากล้า

56 ด.ช.วชิรวทิย์  รามศรี อนุบาล 1 น.ส.กุลณิตา  น้อยโส 26628 ร.ร.บา้นเพยีพทิยาพฒัน์ ค าตากล้า

57 ด.ญ.วชิรญาณ์  อุ่นเรือน อนุบาล 1 นายอภวิฒัน์  อุ่นเรือน 27034 ร.ร.บา้นค าลอดพื้น บา้นม่วง

58 ด.ญ.พชิญาพร  แจ่มบาล อนุบาล 1 น.ส.รัชฎาภรณ์  ฝาชัยภมูิ 24874 ร.ร.บา้นดงยาง บา้นม่วง

59 ด.ญ.กัญญาภคั  ชมภรูาช อนุบาล 1 น.ส.สุภาวดี  จ้งจันศรี 27596 ร.ร.บา้นดงหว้ยเปลือย บา้นม่วง

60 ด.ช.นราวชิญ์  จ าปาเหลือง อนุบาล 2 นายชูชาติ  จ าปาเหลือง 22599 ร.ร.บา้นนาดูนนาดี บา้นม่วง

61 ด.ญ.กนกนภา  ชูทรัพย์ อนุบาล 1 น.ส.ธรีาภรณ์  หมื่นโรจน์ 27207 ร.ร.บา้นหนองลาด บา้นม่วง

62 ด.ช.อชิรวชิญ์  จริตน้อม อนุบาล 2 นายยุทธศักด์ิ  จริตน้อม 27404 ร.ร.บะหวา้ อากาศอ านวย

63 ด.ช.อภชิัย  ไตยมลู อนุบาล 2 น.ส.ศรีประภา  ไตยมูล 27515 ร.ร.บา้นอากาศ อากาศอ านวย
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64 ด.ช.วนิชัย  สมบรูณ์ อนุบาล 2 นายสุรชัย  สมบรูณ์ 9438 ร.ร.หนองบวัแดง อากาศอ านวย

65 ด.ช.อนวชั  ผมประทมุ อนุบาล 2 น.ส.อาทติยา  สายตา 24613 ร.ร.อากาศอ านวยศึกษา อากาศอ านวย

66 ด.ญ.ปนัสยา  แนวบตุร อนุบาล 3 น.ส.อัจฉรา  แนวบตุร 25822 ร.ร.อากาศอ านวยศึกษา อากาศอ านวย

67 ด.ช.บดินทร์ภทัร์  ค าธมิา อนุบาล 3 นายจิตรกร  ค าธมิา 24323 เจริญศิลป ์น าส่งเอง <ไม่ระบ>ุ
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ล าดับ ชื่อนักเรยีน / นักศึกษา ศึกษา ชื่อบดิา / มารดา เลข สังกัดบดิา / มารดา อ าเภอ
ที่ ผู้ขอรบัทนุ ระดับ ทะเบยีน หน่วยงาน / โรงเรยีน

1 ด.ญ.วชิญาดา  ทองกันทม ป.4 นายเจษฎา  ทองกันทม 25843 ร.ร.ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ เมืองสกลนคร

2 ด.ช.บญุญพฒัน์  จันทรังษี ป.2 นางชนิดา  จันทรังษี 19149 ร.ร.ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ เมืองสกลนคร

3 ด.ช.พบธรรม  จันทร์สุวรรณ ป.5 นางทพิวรรณ์  จันทร์สุวรรณ 24784 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล เมืองสกลนคร

4 ด.ญ.ณัฏฐณิชา  มูลวนัดี ป.4 นางภคัสุดา  โสนาคู 25755 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล เมืองสกลนคร

5 ด.ช.ชยพล  ศรีรักษา ป.4 นางนันทนิจ  ศรีรักษา 22232 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

6 ด.ญ.ขวญัชนก  ศรีกุดหวา้ ป.6 นางกัลยา  ศรีกุดหวา้ 22352 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

7 ด.ช.ธนาศักด์ิ  ง้ิวพรหม ป.1 นายถวลิ  ง้ิวพรหม 15885 ร.ร.บา้นโคกก่องสหมิตรวทิยาคาร เมืองสกลนคร

8 ด.ช.จิรเมธ  สร้อยเสนา ป.6 นายเกียรติศักด์ิ  สร้อยเสนา 25373 ร.ร.บา้นโคกก่องสหมิตรวทิยาคาร เมืองสกลนคร

9 ด.ช.อภชิา  สิงหเ์สนา ป.3 นางสมพาน  สิงหเ์สนา 15600 ร.ร.บา้นโคกสูง เมืองสกลนคร

10 ด.ญ.นภทัร  รัตนพลที ป.6 นางอรอนงค์  รัตนพลที 25546 ร.ร.บา้นดงขุมข้าว เมืองสกลนคร

11 ด.ญ.ชุติกาญจน์  รีเวยีง ป.4 นางสุชาดา  รีเวยีง 17055 ร.ร.บา้นดอนเชียงบาล เมืองสกลนคร

12 ด.ญ.สิริกร  โจมไตร ป.5 นางวลัยลักษณ์  โจมไตร 21934 ร.ร.บา้นนาแก เมืองสกลนคร

13 ด.ญ.กมลพร  กล่อมใจ ป.1 นางจันทร์ศิริ  กล่อมใจ 24134 ร.ร.บา้นบอนสหราษฎร์บ ารุง เมืองสกลนคร

14 ด.ช.บญุญาฤทธิ ์ ค าฤาเดช ป.5 นางอาราตรี  ค าฤาเดช 25308 ร.ร.บา้นพะเนาวร์าษฎร์บ ารุง เมืองสกลนคร

15 ด.ช.สัณหณัฐ  หงษค์ าหล้า ป.1 นายเกรียงไกร  หงษค์ าหล้า 27551 ร.ร.บา้นม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ เมืองสกลนคร

16 ด.ช.ณชปกร  ทองค า ป.4 นางชนิตา  ทองค า 27610 ร.ร.บา้นลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวทิย)์ เมืองสกลนคร

17 ด.ญ.นิจจารีย์  ค าทอง ป.4 นายนิคม  ค าทอง 12328 ร.ร.บา้นหนองปลาน้อย เมืองสกลนคร

18 ด.ญ.ศิรภสั  คลังทรัพย์ ป.3 นางมิรันตี  คลังทรัพย์ 26772 ร.ร.บา้นหนองปลาน้อย เมืองสกลนคร

19 ด.ญ.พชิญาภา  ธาตุกระโทก ป.1 นางจิตชยา  ธาตุกระโทก 26005 ร.ร.บา้นหนองไผ่ เมืองสกลนคร

20 ด.ญ.พชรอร  นันทวจิารณ์ ป.6 น.ส.นิศากร  สุวรรณเจริญ 24806 ร.ร.บา้นหนองลาด(ราษฎร์อุทศิวทิยาคม) เมืองสกลนคร

21 ด.ช.วชิรวทิย์  แสนหมู ป.6 น.ส.ประพดัศร  แสนหมู 25368 ร.ร.บา้นหนองลาด(ราษฎร์อุทศิวทิยาคม) เมืองสกลนคร

22 ด.ช.ชินภทัร  พนัดา ป.1 น.ส.เกวะรี  บตุรวร 27557 ร.ร.ศรีบญุเรืองวทิยาคาร เมืองสกลนคร

23 ด.ญ.พรนัชชา  ราชราชา ป.2 น.ส.กมลรัตน์  เทพนิ 24183 ร.ร.สกลนครพฒันศึกษา เมืองสกลนคร

24 ด.ญ.ปญุณิสา  พรมเมือง ป.5 นางนพรัตน์  พรมเมือง 20895 ร.ร.อนุบาลสกลนคร เมืองสกลนคร

25 ด.ญ.กัญญาวร์ี  สุทธมิา ป.5 นายสุรพล  สุทธมิา 24177 ร.ร.อนุบาลสกลนคร เมืองสกลนคร

26 ด.ช.จิรภทัร  บญุแสง ป.1 นายประสบชัย  บญุแสง 20253 รร.สกลทวาปี เมืองสกลนคร

27 ด.ญ.อินทริา  บตุะลา ป.6 นายสันทดั  บตุะลา 25680 ร.ร.เทศบาล 4 "รัฐประชานุเคราะห"์ เมืองสกลนคร

28 ด.ญ.ณฐพร  อุ่นกลม ป.6 น.ส.วราภรณ์  อุ่นกลม 25730 วทิยาลัยเทคนิค เมืองสกลนคร

29 ด.ญ.จิรัชญา  กัลยาเรือน ป.2 นางอัญชนา  กัลยาเรือน 26785 วทิยาลัยเทคนิค เมืองสกลนคร

30 ด.ญ.รดาณัฐ  ไตรกัลญา ป.2 น.ส.ผกาวลี  เกียรติไกวลั 27666 วทิยาลัยเทคนิค เมืองสกลนคร

บัญชรีายชื่อผู้ไดร้ับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชกิ  ประจ าปีการศึกษา  2563
แนบท้ายประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนส่งเสริมบุตรสมาชกิ ลงวันที ่4 มกราคม 2564

ทุนระดับประถมศึกษา  จ านวน  248  ทุน ๆ ละ 2,000 บาท  เป็นเงินทั้งสิน้  496,000 บาท
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ล าดับ ชื่อนักเรยีน / นักศึกษา ศึกษา ชื่อบดิา / มารดา เลข สังกัดบดิา / มารดา อ าเภอ
ที่ ผู้ขอรบัทนุ ระดับ ทะเบยีน หน่วยงาน / โรงเรยีน

31 ด.ช.ธนกร  จันทร์ลุน ป.4 น.ส.นิภาภรณ์  สารพวง 27127 ศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจังหวดัสกลนคร เมืองสกลนคร

32 ด.ช.สัณหณัฐ  สารวงษ์ ป.1 นายสุเมธ  จาเพยีราช 24365 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด เมืองสกลนคร

33 ด.ช.ธนกร  ไสยสนิท ป.6 นางจิรภา  ไสยสนิท 24479 ส านักงานเทศบาลนครสกลนคร เมืองสกลนคร

34 ด.ช.พงศ์ศรัณย์  อ่อนสุระทมุ ป.2 น.ส.ระพร์ีพชัญ์  อ่อนสุระทมุ 27389 ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดัสกลนคร เมืองสกลนคร

35 ด.ญ.อภติยา  นนทส์ะเกตุ ป.6 นางนิตยา  นนทส์ะเกตุ 24476 ร.ร.ทา่ศาลาราษฎร์วทิยา โพนนาแก้ว

36 ด.ช.ภรภทัร  เพชรนาดี ป.5 นายมานิตย์  เพชรนาดี 24676 ร.ร.ทา่ศาลาราษฎร์วทิยา โพนนาแก้ว

37 ด.ช.พสิิฐ  อนุญาหงษ์ ป.1 น.ส.อมรรัตน์  นนทสุ์ข 27525 ร.ร.ทา่ศาลาราษฎร์วทิยา โพนนาแก้ว

38 ด.ช.ณัฐกิตต์ิ  พลวงศา ป.5 นางณัฐรัตน์  พลวงศา 25426 ร.ร.บา้นนาตงสหราษฎร์อุทศิ โพนนาแก้ว

39 ด.ช.วชิรวทิย์  เมฆวนั ป.3 นางยุวธดิา  เมฆวนั 24632 ร.ร.บา้นปุ่งสหราษฎร์ โพนนาแก้ว

40 ด.ช.วชิชากร  สาครเจริญ ป.4 นางนภทัร  สาครเจริญ 27021 ร.ร.บา้นหนองกระบอกฯ โพนนาแก้ว

41 ด.ช.เนตินาฏ  วรรณทอง ป.4 นายเอกชัย  วรรณทอง 22326 ร.ร.โพนพทิยาคม โพนนาแก้ว

42 ด.ญ.นงนภสั  อาจหาญ ป.5 นายยุทธณา  อาจหาญ 22752 ร.ร.โพนพทิยาคม โพนนาแก้ว

43 ด.ญ.กัญญาภทัร  ยะไชยศรี ป.2 น.ส.อุบล  มีสิมมา 22715 ร.ร.กุสุมาลย์วทิยาคม กุสุมาลย์

44 ด.ช.กวนิ  ยะไชยศรี ป.4 นายอดิศร  ยะไชยศรี 22716 ร.ร.กุสุมาลย์วทิยาคม กุสุมาลย์

45 ด.ญ.ศุภสิรา  ทองอันตัง ป.1 น.ส.นิภาพร  ดาลุนพนั 25877 ร.ร.กุสุมาลย์วทิยาคม กุสุมาลย์

46 ด.ช.ศุภวชิญ์  ลาชัย ป.4 น.ส.อมรรัตน์  อุปพงษ์ 25474 ร.ร.นาเพยีงสวา่งวทิยานุกูล กุสุมาลย์

47 ด.ญ.สุนันธดิา  ขัดค า ป.2 น.ส.ดวงดาว  แสนมะฮุง 25935 ร.ร.นาเพยีงสวา่งวทิยานุกูล กุสุมาลย์

48 ด.ช.ธนวรรธน์  มาค า ป.1 นางอมรภณัฑ์  มาค า 27462 ร.ร.บา้นกุงศรี กุสุมาลย์

49 ด.ญ.ณัฏฐานุช  ชาปากดี ป.4 นายปญุญพฒัน์  ชาปากดี 25386 ร.ร.บา้นกุดสะกอย กุสุมาลย์

50 ด.ญ.พรพมิล  แก้วคูณเมือง ป.1 น.ส.มัฑณา  ปชัชามาตย์ 27421 ร.ร.บา้นกุดฮู กุสุมาลย์

51 ด.ช.ธนัช  โยลัย ป.1 น.ส.สุธาศิณี  นนทเ์ลาพล 26933 ร.ร.บา้นนาดี กุสุมาลย์

52 ด.ญ.ศิริพนัธ ์ ศิริจันทพนัธ์ ป.4 นางมยุรี  ส าเภา 22242 ร.ร.บา้นโพนแพง เจียรวนนทอ์ุทศิ 5 กุสุมาลย์

53 ด.ช.ลัญจกร  หอมสวาสด์ิ ป.3 น.ส.อัจฉราภรณ์  จันทมาศ 25798 ร.ร.บา้นโพนแพง เจียรวนนทอ์ุทศิ 5 กุสุมาลย์

54 ด.ช.อาชวนิ  อินทรศิริ ป.1 น.ส.อ าภา  อุทรักษ์ 27473 ร.ร.บา้นหนองบวัสร้าง กุสุมาลย์

55 ด.ช.ชนะภยั  ราชาไชย ป.4 นายนิพนธ ์ ราชาไชย 25211 ร.ร.ไพศาลวทิยา กุสุมาลย์

56 ด.ช.ณัชพล  ยางธสิาร ป.6 นางนิตยา  ยางธสิาร 26009 ร.ร.บา้นโพนทองประชาอุทศิ โคกศรีสุพรรณ

57 ด.ช.วฒันะ  มลาวาสน์ ป.4 นางรินทร  มลาวาสน์ 20327 ร.ร.บา้นม่วงไข่ประชาราษฎร์ฯ โคกศรีสุพรรณ

58 ด.ญ.กฤตพร  สร้อยเสนา ป.5 นางอรัญญา  สร้อยเสนา 20470 ร.ร.บา้นม่วงไข่ประชาราษฎร์ฯ โคกศรีสุพรรณ

59 ด.ญ.มารีญา  วงศ์วรรณ ป.4 นางสุทธกีานต์  วงศ์วรรณ 24583 ร.ร.บา้นหว้ยยาง โคกศรีสุพรรณ

60 ด.ญ.สุณัฏฐา  กล่ินน้อย ป.4 นายศุภชัย  กล่ินน้อย 25235 ร.ร.บา้นเหล่าโพนค้อฯ โคกศรีสุพรรณ

61 ด.ญ.ณัฏฐณิชา  พลราชม ป.4 นางวราภรณ์  พลราชม 23383 รร.ด่านม่วงค าพทิยาคม โคกศรีสุพรรณ

62 ด.ช.วรีภทัร  วรรณวจิิตร ป.4 นางวลัิยพร  วรรณวจิิตร 23983 ร.ร.บา้นดงหลวง เต่างอย

63 ด.ญ.พชิญาภา  มีภคู า ป.3 นายอนุชา  มีภคู า 25606 ร.ร.ค าเพิ่มพทิยา ภพูาน
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64 ด.ช.ภริู  ละฎาพนัธุ์ ป.6 นางสุณิสา  ละฎาพนัธุ์ 25292 ร.ร.ชุมชนบา้นสร้างค้อ ภพูาน

65 ด.ญ.กมลพร  สิงหท์องไชย ป.4 นางปยิวดี  สิงหท์องไชย 22262 ร.ร.ทา่นผู้หญิงจันทมิา พึ่งบารมี ภพูาน

66 ด.ญ.กัณฐมณี  ดีขะมาตย์ ป.3 นายไกรษร  ดีขะมาตย์ 26903 ร.ร.ทา่นผู้หญิงจันทมิา พึ่งบารมี ภพูาน

67 ด.ช.ธทีตั  ประเสริฐหล้า ป.5 น.ส.สลิตตา  วงศ์ษาพาน 22540 ร.ร.บา้นกกปลาซิวนาโด่ ภพูาน

68 ด.ช.ภควฒิุ  สามารถ ป.5 นางวนิดา  สามารถ 25131 ร.ร.บา้นกกปลาซิวนาโด่ ภพูาน

69 ด.ช.ทกัษด์นัย  วชิาบาล ป.1 น.ส.ชลินทรา  บญุรอด 27147 ร.ร.บา้นกกปลาซิวนาโด่ ภพูาน

70 ด.ช.ธนาพพิฒัน์  พองพรหม ป.3 น.ส.ทศันีวรรณ  พลชะอุ่ม 27523 ร.ร.บา้นต้อนราษฎร์ด ารงวทิย์ ภพูาน

71 ด.ช.กลยุทธ ์ แก้วดี ป.2 นายศักด์ิชาย  แก้วดี 15870 ร.ร.อนุบาลภพูาน ภพูาน

72 ด.ญ.จารุกิตต์ิ  กุลชาติ ป.6 นายวรัิตน์  กุลชาติ 12718 บ านาญ อ.สวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

73 ด.ช.นนทวฒัน์  พราหมแผลง ป.3 น.ส.สุรัชวดี  ปริะนันท์ 26008 ร.ร.โคกสีวทิยาสรรค์ สวา่งแดนดิน

74 ด.ช.วทญัญู  สีเทา ป.6 น.ส.สุธรีา  วเิศษสมบติั 26803 ร.ร.ชุมชนบงเหนือ สวา่งแดนดิน

75 ด.ช.ชยากร  สุขพลิาภ ป.1 นางอัญชลี  สุขพลิาภ 23614 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาฯ สวา่งแดนดิน

76 ด.ช.เศรษฐดา  จ าปาอ่อน ป.4 นายเสกสรร  จ าปาอ่อน 23805 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาฯ สวา่งแดนดิน

77 ด.ญ.กัญญาวร์ี  จันทวงค์ ป.4 น.ส.นงลักษณ์  บวัทอง 25554 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาฯ สวา่งแดนดิน

78 ด.ญ.ณภคัพนิช์  บ าเพญ็ศิลป์ ป.1 นางกัญชญาวร์ี  บ าเพญ็ศิลป์ 26498 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาฯ สวา่งแดนดิน

79 ด.ญ.ศตพร  ไชยรา ป.1 นายชนาธปิ  ไชยรา 24962 ร.ร.บา้นขาม(ขามเขตวทิยาคาร) สวา่งแดนดิน

80 ด.ญ.ชุติกาญจน์  ค าหารพล ป.4 น.ส.นุชนภางค์  พอ่คุณตรง 23151 ร.ร.บา้นค านาดี สวา่งแดนดิน

81 ด.ญ.กนกกาญจน์  สุรินทร์เลิศ ป.2 นางเบญจพร  สุรินทร์เลิศ 22327 ร.ร.บา้นง่อนหนองพะเนาว์ สวา่งแดนดิน

82 ด.ช.ภบูดินทร์  แสงศรี ป.4 นางรัตถยา  แสงศรี 24034 ร.ร.บา้นง่อนหนองพะเนาว์ สวา่งแดนดิน

83 ด.ช.จตุรภทัร  โคตะบนิ ป.1 น.ส.กรกนก  เสนเสนา 27390 ร.ร.บา้นง่อนหนองพะเนาว์ สวา่งแดนดิน

84 ด.ช.ปณุยวชัร์  จิปนุาโพธิ์ ป.1 นางศิริวรรณ์  ทะสี 24145 ร.ร.บา้นดอนหนั สวา่งแดนดิน

85 ด.ช.กันตพฒัน์  นันทกร ป.4 นางชนนิกานต์  นันทราช 25434 ร.ร.บา้นตาลเนิ้ง(โพธริาชอ านวย) สวา่งแดนดิน

86 ด.ญ.อรปรียา  ผาสุข ป.2 นางรัชณีย์กร  ผาสุข 26690 ร.ร.บา้นตาลเนิ้ง(โพธริาชอ านวย) สวา่งแดนดิน

87 ด.ญ.อนัญญา  เสนาชัย ป.3 นางอรัญญา  เสนาชัย 18920 ร.ร.บา้นเตาไหสร้างแก้ว สวา่งแดนดิน

88 ด.ญ.ภริูชญา  ทพิมล ป.2 น.ส.จตุพร  ขันธลุา 25396 ร.ร.บา้นนาดอกไม้หว้ยไร่สามัคคี สวา่งแดนดิน

89 ด.ญ.ณิชานันทน์  ปานนิล ป.5 น.ส.รักษนิันท ์ ปานนิล 24601 ร.ร.บา้นบงึโน สวา่งแดนดิน

90 ด.ญ.เยาวภา  งามลี ป.5 น.ส.วนัเพญ็  ศรีบา้นโพน 27091 ร.ร.บา้นบงึโน สวา่งแดนดิน

91 ด.ญ.ปญัญาพร  พละชัย ป.4 นายธนบตัร  พละชัย 23863 ร.ร.บา้นหนองหอยคัน สวา่งแดนดิน

92 ด.ญ.จินตภทัร์  ข าคม ป.5 นายชัยมงคล  ข าคม 23303 ร.ร.แวงพทิยาคม สวา่งแดนดิน

93 ด.ช.ธาราวธุ  วเิชียรลม ป.5 นางธดิารัตน์  วเิชียรลม 23723 ร.ร.สวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

94 ด.ญ.อัญชิษฐา  กายราช ป.6 น.ส.นิภาดา  พรมเมือง 25840 ร.ร.สวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

95 ด.ช.ปณัณวรรธ  หมั่นกุล ป.3 นางนิตยา  หมั่นกุล 26863 ร.ร.สวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

96 ด.ญ.ญาณิศรา  โคตรโสภา ป.4 นายนคร  โคตรโสภา 27440 ร.ร.สวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน
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97 ด.ญ.เมธว ี สายกัน ป.3 นายพงษส์วสัด์ิ  สายกัน 23698 ร.ร.หนองหลวงศึกษา สวา่งแดนดิน

98 ด.ช.รุจินพ  พรมบญุ ป.1 น.ส.รุจิรา  พรมบญุ 27252 ร.ร.หนองหลวงศึกษา สวา่งแดนดิน

99 ด.ช.ณนสกรณ์  ธารานุกูล ป.5 นางศมนนันท ์ ธารานุกูล 18372 ร.ร.อนุบาลสวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

100 ด.ช.รัชพล  โคตรปญัญา ป.4 นายสุรัตน์  โคตรปญัญา 24387 วทิยาลัยเทคนิคสวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

101 ด.ช.ปวชิญา  พรมอินทร์ ป.3 นายคุมดวง  พรมอินทร์ 25951 วทิยาลัยเทคนิคสวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

102 ด.ช.ญาณวรรธน์  โคตรโสภา ป.6 นางมณีกานต์  โคตรโสภา 26948 วทิยาลัยเทคนิคสวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

103 ด.ช.ณพล  เพง็ค าปั้ง ป.1 น.ส.อาภากร  ศรีดามาตร์ 23752 สพป.สน.เขต 2 สวา่งแดนดิน

104 ด.ช.นิรวทิธ ์ ขันธวชิัย ป.5 น.ส.นิภาพร  ขันธวชิัย 27268 สพป.สน.เขต 2 สวา่งแดนดิน

105 ด.ญ.ธญัญานุช  นาจาน ป.5 นางสุรารัตน์  สัพโส 24750 ร.ร.ช้างมิ่งพทิยานุกูล พรรณานิคม

106 ด.ช.ศุภรัตน์  แสนบณัฑิต ป.5 นายสามารถ  แสนบณัฑิต 14723 ร.ร.บา้นตาลเลียน พรรณานิคม

107 ด.ช.ปราณปฏภิทัร  ชาแสน ป.4 นางประภาพรรณ  ชาแสน 23399 ร.ร.บา้นผักค าภู พรรณานิคม

108 ด.ช.ติณหภ์ทัร  อุตหลุด ป.6 นางชนิศา  อุตหลุด 21132 ร.ร.บา้นไร่บา้นไฮ่ พรรณานิคม

109 ด.ช.โรจน์ธนวทิย์  ขอค า ป.5 น.ส.จิราพร  พศิสุวรรณ 24728 ร.ร.บา้นไร่บา้นไฮ่ พรรณานิคม

110 ด.ญ.กชพรรณ  ประทมุ ป.4 นายสิทธพิร  ประทมุ 21979 ร.ร.บา้นสวา่ง พรรณานิคม

111 ด.ญ.อารยา  ไชบวงศ์ษา ป.2 นายปฏวิติั  ไชยวงศ์ษา 25598 ร.ร.บา้นหนองผือ พรรณานิคม

112 ด.ญ.ธนพร  ค าทะเนตร์ ป.4 น.ส.วราพร  การุญ 24984 ร.ร.พรรณาวฒุาจารย์ พรรณานิคม

113 ด.ญ.วมิุตติยา  ขันธพ์ฒัน์ ป.6 ส.ต.ต.หญิงรุ่งฤดี  ขันธพฒัน์ 21450 ร.ร.อนุบาลพรรณานิคม พรรณานิคม

114 ด.ช.กนกชน  ประทมุ ป.3 นางรุ่งลาวลั  เหน็หลอด 22357 ร.ร.อนุบาลพรรณานิคม พรรณานิคม

115 ด.ญ.ธญัลักษณ์  การุญ ป.2 นางกาญจนา  การุญ 23460 ร.ร.อนุบาลพรรณานิคม พรรณานิคม

116 ด.ช.ภมูิสิทธิ ์ วรรณวตัร ป.5 นางนิภารัตน์  วรรณวตัร 27398 ร.ร.อนุบาลพรรณานิคม พรรณานิคม

117 ด.ช.ศุภสิทธิ ์ แก้วอุ่นเรือน ป.5 นายสุวทิย์  แก้วอุ่นเรือน 11281 บ านาญ สพม. อ.วาริชภมูิ วาริชภมูิ

118 ด.ช.ธนพฒัน์  เทบ ารุง ป.2 นายธราเทพ  เทบ ารุง 26922 ร.ร.ธรรมบวรวทิยา วาริชภมูิ

119 ด.ช.ปยิะวทิย์  วะนาชัย ป.4 นายประจักษ ์ วะนาชัย 26474 ร.ร.บา้นค าบอ่ วาริชภมูิ

120 ด.ญ.ธรีาพร  พนัพละ ป.6 นายวนัชัย  พนัพละ 18928 ร.ร.บา้นดอนยาวประชากรอุปการ วาริชภมูิ

121 ด.ช.ศุภณัฐ  เจริญวงศ์ ป.6 นางสิริรัตน์  เจริญวงศ์ 24205 ร.ร.บา้นดอนส้มโฮง วาริชภมูิ

122 ด.ช.ทรงกิตติ  อ่อนยิ้ม ป.6 นางวารุณี  อ่อนยิ้ม 24007 ร.ร.บา้นตาดภวูง วาริชภมูิ

123 ด.ญ.เบญ็จพร  พรหมศิริ ป.6 นายอดิรัน  พรหมศิริ 23844 ร.ร.บา้นผักตบ วาริชภมูิ

124 ด.ญ.ญาดา  สิงหท์องไชย ป.6 นายอดิศักด์ิ  สิงหท์องไชย 23942 ร.ร.บา้นหนองแวง วาริชภมูิ

125 ด.ช.ธญักร  เทพทอง ป.1 น.ส.ไข่ขวญั  ศรีส าราญ 27592 ร.ร.ชุมชนบา้นทา่ศิลา ส่องดาว

126 ด.ช.วชิรวทิย์  มิ่งชะนิด ป.4 นายภมูิสิทธิ ์ มิ่งชะนิด 21862 ร.ร.บา้นดงแสนตอ ส่องดาว

127 ด.ญ.เมธาวนิี  ฝุ่นเงิน ป.6 นางดาวรุ่ง  ฝุ่นเงิน 23541 ร.ร.บา้นดงแสนตอ ส่องดาว

128 ด.ญ.อินวรี  ศรีแพน ป.4 นางยุวรี  ศรีแพน 27366 ร.ร.บา้นสีสุกหว้ยโมง ส่องดาว

129 ด.ญ.วชัรีวรรณ  นันทราช ป.2 นายวรวฒิุ  นันทราช 27712 ร.ร.บา้นหนองแวงประชาราษฎร์อ านวย ส่องดาว
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130 ด.ช.ธนภทัร  มาตราช ป.5 น.ส.วสิณี  สีนนตรี 25525 ร.ร.ส่องดาววทิยาคม ส่องดาว

131 ด.ช.ฌาณน  สุขชิน ป.2 นายประมงค์  สุขชิน 19122 ร.ร.อุดมสังวรวทิยา ส่องดาว

132 ด.ช.จิรพพิรรธ  พรหมเกษ ป.5 นางจันทมิา  พรหมเกษ 24081 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พงัโคน

133 ด.ช.ปกรณ์  ค ามูล ป.4 นางอมร  ค ามูล 24299 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พงัโคน

134 ด.ญ.สิราวรรณ  วงค์มีแก้ว ป.1 นายสาทติย์  วงค์มีแก้ว 23993 ร.ร.บา้นพงัโคน (จ าปาสามัคคีฯ) พงัโคน

135 ด.ญ.อภชิญา  นามละคร ป.6 นางสมสุนีย์  นามละคร 24815 ร.ร.บา้นพงัโคน (จ าปาสามัคคีฯ) พงัโคน

136 ด.ช.ปรีดิพทัธ ์ ทาเงิน ป.4 นางดวงฤดี  ทาเงิน 23411 ร.ร.บา้นแร่ พงัโคน

137 ด.ญ.อภชิญา  บตุรแสน ป.5 นายยงยุทธ  บตุรแสน 22279 ร.ร.บา้นหนองบวั พงัโคน

138 ด.ช.ยิ่งคุณ  ค าเพชร ป.5 นางสุพารัตน์  ค าเพชร 25683 ร.ร.พงัโคนวทิยาคม พงัโคน

139 ด.ช.ธนดล  เวยีงวงษ์ ป.5 นางรัตนา  เวยีงวงษ์ 23864 ร.ร.ล าปลาหางวทิยา พงัโคน

140 ด.ญ.จันทรรัตน์  ศรีระวรรณ ป.4 นายสรรพสิทธิ ์ ศรีระวรรณ 27195 ร.ร.นิคมน้ าอูนเจริญวทิยา นิคมน้ าอูน

141 ด.ญ.พชิญาพร  เพชรพรรณ ป.6 นางเสาวลักษณ์  เพชรพรรณ 24516 ร.ร.บา้นอูนโคก นิคมน้ าอูน

142 ด.ช.กฤชณัท  ศิริอุดม ป.4 น.ส.สุนิสา  ศิริอุดม 25657 ร.ร.กุดบากพฒันาศึกษา กุดบาก

143 ด.ช.กิตฐิพงศ์  นามนิตย์ ป.3 นายบญุลือ  นามนิตย์ 23849 ร.ร.กุดบากราษฎร์บ ารุง กุดบาก

144 ด.ช.รฐนนท ์ บวูอ ป.1 นางไอลดา  สิงหนสาย 25321 ร.ร.กุดบากราษฎร์บ ารุง กุดบาก

145 ด.ช.ณัฐวรรธน์  เผ่ามงคล ป.2 น.ส.เบญญาภา  จักรพมิพ์ 26771 ร.ร.กุดบากราษฎร์บ ารุง กุดบาก

146 ด.ญ.สุจินตนา  ครุผาด ป.1 นางชนิดา  ครุผาด 27664 ร.ร.บา้นกุดแฮดวฒันราษฎร์ผดุง กุดบาก

147 ด.ช.พชร  งามสิทธิ์ ป.6 นางวลัยรัตน์  งามสิทธิ์ 22184 ร.ร.บา้นนาขาม กุดบาก

148 ด.ช.เตชภณ  โถชารี ป.5 นางสาลิกา  โถชารี 22622 ร.ร.บา้นบวัคุรุราษฎร์สามัคคี กุดบาก

149 ด.ช.สุรเมธ ี มนตรี ป.2 นางยุวดี  มนตรี 24044 ร.ร.บา้นโพนงามคุรุราษฎร์วทิยา กุดบาก

150 ด.ช.พทุธายุทธ ์ พละศักด์ิ ป.5 นายนพดล  พละศักด์ิ 24635 ร.ร.บา้นหนองแวงน้อย เจริญศิลป์

151 ด.ช.ณัฐฐ์  ปานนิล ป.2 นายศุภวทัน์  ปานนิล 24812 ร.ร.บา้นหนองแวงน้อย เจริญศิลป์

152 ด.ช.พชิญะ  วรสาร ป.5 นายนิวฒัน์  วรสาร 25340 ร.ร.บา้นกุดเรือค า วานรนิวาส

153 ด.ญ.ณัฐกฤตา  อุตรนคร ป.3 นางสุกัญญา  ผาอินทร์ 27320 ร.ร.บา้นกุดเรือค า วานรนิวาส

154 ด.ช.ฌาณฉลาด  อุปสิทธิ์ ป.4 น.ส.ธนิตา  อุปสิทธิ์ 22791 ร.ร.บา้นขัวก่าย วานรนิวาส

155 ด.ช.สิทธนินท ์ หอมเอื้อม ป.6 นายเติมศักด์ิ  หอมเอื้อม 24399 ร.ร.บา้นขัวก่าย วานรนิวาส

156 ด.ญ.ขวญัข้าว  เหลาพรม ป.6 นายสมถวลิ  เหลาพรม 15907 ร.ร.บา้นขุนภมูิ วานรนิวาส

157 ด.ช.พรีวสั  ศรีอุดร ป.4 นายพรมรักษ ์ ศรีอุดร 23595 ร.ร.บา้นจ าปาดง วานรนิวาส

158 ด.ช.ชยางกูร  อัตสาร ป.6 นายนันท ์ อัตสาร 23866 ร.ร.บา้นทา่เยี่ยม วานรนิวาส

159 ด.ญ.กชพรรณ  บณัฑิต ป.3 นางสุกัญญา  บณัฑิต 23627 ร.ร.บา้นทา่ศรีไคล วานรนิวาส

160 ด.ช.สกนธร์ี  ช่วยรักษา ป.5 นางสุพตัตรา  ช่วยรักษา 21231 ร.ร.บา้นนาซอ วานรนิวาส

161 ด.ญ.กุลนันท ์ แทบทาน ป.3 นางวงเดือน  แทบทาน 25276 ร.ร.บา้นนาซอ วานรนิวาส

162 ด.ช.เจษฎา  เพยีสา ป.4 นางขวญัเรือน  เพยีสา 24412 ร.ร.บา้นนาอวนน้อย วานรนิวาส
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163 ด.ช.สหธรรม  สมบรูณ์ ป.6 นางหทยัชนก  สมบรูณ์ 24802 ร.ร.บา้นนาอวนน้อย วานรนิวาส

164 ด.ญ.อชิรญา  กล่ันบศุย์ ป.4 นายฉัตรชัย  กล่ันบศุย์ 16255 ร.ร.บา้นปลาหลาย วานรนิวาส

165 ด.ช.กฤตภาส  อ่อนสุระทมุ ป.3 นางรัชนี  อ่อนสุระทมุ 23186 ร.ร.บา้นยางค า วานรนิวาส

166 ด.ช.ปภงักร  อ่อนสุระทมุ ป.6 นายพรุิณ  อ่อนสุระทมุ 23203 ร.ร.บา้นยางค า วานรนิวาส

167 ด.ช.ณัชฐปกรณ์  แบขุนทด ป.2 น.ส.รัตนาภรณ์  ซึมเมฆ 19950 ร.ร.บา้นศรีวชิัย วานรนิวาส

168 ด.ญ.พรนิชา  สุวรรณเทน ป.5 นายธนศักด์ิ  สุวรรณเทน 18220 ร.ร.บา้นหนองขุ่น วานรนิวาส

169 ด.ช.ปณิธ ิ ภาคี ป.6 นายศักดินนท ์ ภาคี 24242 ร.ร.บา้นหนองฮาง วานรนิวาส

170 ด.ช.ธนพฒัน์  ขันบรรจง ป.4 นายสุรสิทธิ ์ ขันบรรจง 24840 ร.ร.บา้นหนองฮาง วานรนิวาส

171 ด.ญ.ขวญัแก้ว  ผินแก้ว ป.6 นายจรันต์  ผินแก้ว 27417 ร.ร.บา้นหว้ยหนิลาด วานรนิวาส

172 ด.ช.ปญุญพฒัน์  ไชยพรม ป.5 นางทตัวรรณ  ไชยพรม 23220 ร.ร.บา้นหนิเหบิ วานรนิวาส

173 ด.ญ.ชโลธร  เหลาคม ป.3 นายอ านวย  เหลาคม 21976 ร.ร.บา้นอินทร์แปลง วานรนิวาส

174 ด.ญ.กันยาพร  มาละอินทร์ ป.4 นางนิภาพร  มาละอินทร์ 24654 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส วานรนิวาส

175 ด.ช.อติชาติ  อัตรสาร ป.1 นางพศิมัย  อัตรสาร 25612 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส วานรนิวาส

176 ด.ญ.รณภรณ์  สุวรรณชัยรบ ป.1 นายรณฤทธิ ์ สุวรรณชัยรบ 26617 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส วานรนิวาส

177 ด.ช.ณัฏฐกิตต์ิ  ไปยะพรหม ป.5 นางเสาวภา  ไปยะพรหม 27240 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส วานรนิวาส

178 ด.ช.ภาศภมูิ  อุปฌาใต้ ป.6 นางสุพตัรา  พลศรี 20841 ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บ ารุง) วานรนิวาส

179 ด.ช.สืบสกุล  สุวรรณโถง ป.6 นางณัฐปภสัร์  สุวรรณโถง 26604 ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บ ารุง) วานรนิวาส

180 ด.ญ.ญาดาวดี  ธรรมทาทอง ป.2 น.ส.อัญชลี  ศรีสุโคตร 26621 ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บ ารุง) วานรนิวาส

181 ด.ญ.จิรัชญา  นามโคตร ป.1 นางชรัญณัฏฐ์  นามโคตร 27410 ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บ ารุง) วานรนิวาส

182 ด.ญ.ธนวรรณ  ผิวบญุเรือง ป.6 นายทนงศักด์ิ  ผิวบญุเรือง 24264 รร.เด่ือศรีไพรวลัย์ วานรนิวาส

183 ด.ช.วชัรศักด์ิ  บาลจบ ป.5 นายอภชิาติ  บาลจบ 25631 รร.เด่ือศรีไพรวลัย์ วานรนิวาส

184 ด.ญ.บณัฑิตา  ผิวบญุเรือง ป.5 นางสวรรยา  ผิวบญุเรือง 25662 รร.เด่ือศรีไพรวลัย์ วานรนิวาส

185 ด.ญ.สุธาสินี  ตะโคดม ป.6 นายสงกรานต์  ตะโคดม 24913 รร.ธาตุทองอ านวยวทิย์ วานรนิวาส

186 ด.ญ.พมิพช์นก  กางทอง ป.6 นางแก่นจันทร์  กางทอง 20661 รร.ภดิูนแดงวทิยา วานรนิวาส

187 ด.ช.นภนต์เดช  แสนอุบล ป.3 นางนภาพร  แสนอุบล 25476 รร.ภดิูนแดงวทิยา วานรนิวาส

188 ด.ช.ธญัพงศ์  หวะสุวรรณ์ ป.6 นางไพรินทร์  หวะสุวรรณ์ 25695 รร.ภดิูนแดงวทิยา วานรนิวาส

189 ด.ช.ฐิติวฒัน์  พยุหะ ป.4 น.ส.จินดา  แสนสุริวงศ์ 25354 สพป.สน.เขต 3 วานรนิวาส

190 ด.ช.เอื้ออังกูร  นารี ป.6 น.ส.พณัณ์วรา  ชัยสิทธิ์ 24619 ร.ร.ค าตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ค าตากล้า

191 ด.ช.จัสติน  เบนเน็ท ป.4 นางจินตนา  เบนเน็ท 18823 ร.ร.ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบรูณ์ ค าตากล้า

192 ด.ช.บญัชาการ  แช่มชื่น ป.4 นางพชัรมณ  แช่มชื่น 23092 ร.ร.บา้นกุดจาน ค าตากล้า

193 ด.ช.แทนคุณ  ผาลี ป.5 นางทพิวรรณ  ผาลี 23617 ร.ร.บา้นกุดจาน ค าตากล้า

194 ด.ญ.นภณพชัร  อุปทมุ ป.1 นายธรีพงศ์  อุปทมุ 25867 ร.ร.บา้นทา่งาม ค าตากล้า

195 ด.ช.ณภฏัชกร  จูมสุพรรณ ป.5 นายจีโรจน์  จูมสุพรรณ 27670 ร.ร.บา้นทา่งาม ค าตากล้า
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196 ด.ช.จิรพฒัน์  ฉลาดล้ า ป.2 น.ส.จารุวรรณ  เรืองชัย 24966 ร.ร.บา้นเพยีพทิยาพฒัน์ ค าตากล้า

197 ด.ช.จักริน  สุระทดั ป.4 นายประจักษ ์ สุระทดั 23662 ร.ร.บา้นหนองบวัสิม ค าตากล้า

198 ด.ญ.สุพชิฌาย์  ไกยะวรรณ์ ป.2 นายสถิตย์  ไกยะวรรณ์ 25068 ร.ร.บา้นหนองบวัสิม ค าตากล้า

199 ด.ญ.พรรธน์ชญมน  ไกยะวรรณ์ ป.5 นางนัทชา  ไกยะวรรณ์ 26681 ร.ร.บา้นหนองบวัสิม ค าตากล้า

200 ด.ญ.รินรดา  อินสุข ป.4 นางสมสอาด  อินสุข 21723 ร.ร.บา้นหนองแสงดงอีบา่ง ค าตากล้า

201 ด.ช.นราวชิญ์  ผ่องใสศรี ป.5 น.ส.นลินกานต์  ผ่องใสศรี 25825 ร.ร.ผาศักด์ิทรัพย์เจริญ ค าตากล้า

202 ด.ช.ธริีทธิ ์ เสนนอก ป.4 น.ส.ส าลี  พลสวสัด์ิ 24905 ร.ร.แพดพทิยารัตน์ ค าตากล้า

203 ด.ช.ภควชัญ์  สุขประเสริฐ ป.2 น.ส.ภญิญาพชัญ์  เหน็หลอด 26851 ร.ร.แพดพทิยารัตน์ ค าตากล้า

204 ด.ช.สุรวชิญ์  ตรงธิ ป.4 นายทพัไทย  ตรงธิ 27495 ร.ร.ศึกษาประชาสามัคคี ค าตากล้า

205 ด.ช.ชยพล  จันทรัตน์ ป.4 น.ส.จารุนีย์  อินทร์ค าน้อย 22790 ร.ร.ชุมชนบา้นมาย บา้นม่วง

206 ด.ช.ฐาปกรณ์  มลานวน ป.6 นางโสภา  มิขะมา 24307 ร.ร.บา้นขี้เหล็กเหล่าสมบรูณ์ บา้นม่วง

207 ด.ญ.เลอาห์  ก่านพรมมา สัมพ์คิน ป.4 นางพชัราภรณ์  ลัมพคิ์น 27684 ร.ร.บา้นค าลอดพื้น บา้นม่วง

208 ด.ญ.ตรีพชิญา  พมิกินรีย์ ป.1 นางวลัยา  พมิกินรีย์ 27449 ร.ร.บา้นดงหม้อทอง บา้นม่วง

209 ด.ช.นพพร  เถาวแ์ก้ว ป.5 น.ส.สว ี คุณกร 27212 ร.ร.บา้นด่านสมบรูณ์ บา้นม่วง

210 ด.ช.ภานุพงศ์  นาคนิยม ป.4 น.ส.สุภาพร  ค ามุงคุณ 25860 ร.ร.บา้นน้ าจั้น บา้นม่วง

211 ด.ช.ดิชพงศ์  ชาติโสม ป.5 นายรุ้งทพิย์  ชาติโสม 22868 ร.ร.บา้นโนนแสบง บา้นม่วง

212 ด.ญ.ณัชฐานันท ์ อินทรพาณิชย์ ป.6 นายชวลิต  อินทรพาณิชย์ 24336 ร.ร.บา้นพทุธรักษา บา้นม่วง

213 ด.ญ.กวนิธดิา  ทองไสย ป.5 นางกิติยา  ทองไสย 25914 ร.ร.บา้นม่วงพทิยาคม บา้นม่วง

214 ด.ญ.ปราณปรียานุช  นวลตา ป.6 นายกฤษณะ  นวลตา 25253 ร.ร.บา้นสามแยกพทิกัษ์ บา้นม่วง

215 ด.ญ.พชิญาพร  แง่พรหม ป.6 นางจีระนันท ์ อินทรสิทธิ์ 23819 ร.ร.บา้นหนองกวัง่ บา้นม่วง

216 ด.ญ.สุพณัณ์ชิตา  คิอินธิ ป.4 นายคันสิทธิ ์ คิอินธิ 27623 ร.ร.บา้นหนองทม่ทา่กระดัน บา้นม่วง

217 ด.ญ.จอมสุรางค์  อนิทร์ค าน้อย ป.4 นางปญัใจ  อินทร์ค าน้อย 27266 ร.ร.บา้นหนองบอ่ บา้นม่วง

218 ด.ญ.รสิตา  กวานดา ป.6 นางศิริพชัชา  กวานดา 25602 ร.ร.บา้นหนองแอก บา้นม่วง

219 ด.ญ.สรัลชนา  ดาบลาอ า ป.3 นายสกล  ดาบลาอ า 27483 ร.ร.บา้นเหล่าผักใส่ บา้นม่วง

220 ด.ญ.สุพชิฌา  เกษมสาร ป.2 นางเขมนภา  เกษมสาร 27387 ร.ร.อนุบาลบา้นม่วง บา้นม่วง

221 ด.ญ.กมลลักษณ์  จงทองกลาง ป.1 น.ส.สุดารัตน์  แสนไชย 27493 ร.ร.ชุมชนบา้นโพนงาม อากาศอ านวย

222 ด.ช.ณวฒัน์  ศรีหาพงษ์ ป.6 นายวทิศิ  ศรีหาพงษ์ 24069 ร.ร.ดงมะกุ้ม อากาศอ านวย

223 ด.ญ.นงค์ณภสรณ์  ไชยวงศ์ษา ป.4 นางวไิลภรณ์  ศรีสมัย 25512 ร.ร.ดงสาร อากาศอ านวย

224 ด.ช.ชนกันต์  เต็งสุจริตกุล ป.4 นางนงนุช  จันทร์นวล 25494 ร.ร.ดอนแดง อากาศอ านวย

225 ด.ช.จักริน  ง้ิวไชยรา ป.4 นายเฮ็ง  ง้ิวไชยราช 17930 ร.ร.ดอนแดงเม่นใหญ่ อากาศอ านวย

226 ด.ญ.ชนิตา  คามราช ป.3 น.ส.จิราพร  คามราช 27529 ร.ร.ดอนทอย อากาศอ านวย

227 ด.ญ.ธมลวรรณ  คนเสง่ียม ป.1 นางสุชาดา  คนเสง่ียม 24680 ร.ร.นายอ อากาศอ านวย

228 ด.ญ.รัญชน์ลภสั  แก้วไพฑูรย์ ป.6 นางจีรวรรณ  แก้วไพฑูรย์ 24173 ร.ร.บะหวา้ อากาศอ านวย
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229 ด.ญ.อรอินทร์  ผาอินทร์ ป.6 นายสุลิมา  ผาอินทร์ 25438 ร.ร.บะหวา้ อากาศอ านวย

230 ด.ช.พชิัยภษูติ  วเิวกวนิ ป.5 น.ส.พรรณนิภา  ผากงค า 25573 ร.ร.บา้นกลางนาโน อากาศอ านวย

231 ด.ช.พชรพล  ไตรโยธี ป.6 นางสุภาวดี  ไตรโยธี 22848 ร.ร.บา้นอากาศ อากาศอ านวย

232 ด.ช.มฤเคนทร์  เคนไชยวงค์ ป.4 น.ส.นิตยา  อินธโิคตร 22885 ร.ร.บา้นอากาศ อากาศอ านวย

233 ด.ญ.ณิชานันท ์ นิวาสวฒัน์ ป.1 นายจารึก  นิวาสวฒัน์ 23052 ร.ร.บา้นอากาศ อากาศอ านวย

234 ด.ช.ปติิภทัร  ส ารองพนัธ์ ป.4 นางรจนา  ส ารองพนัธ์ 24376 ร.ร.บา้นอากาศ อากาศอ านวย

235 ด.ช.ปาฏหิาริย์  เหง้าละคร ป.5 นางจุฬาลักษณ์  เหง้าละคร 25084 ร.ร.บา้นอากาศ อากาศอ านวย

236 ด.ญ.ประภาวรินทร์  โคตพรม ป.2 นายธรีะพงษ ์ โคตพรม 27630 ร.ร.บา้นอากาศ อากาศอ านวย

237 ด.ช.เกียรติภมูิ  คิดโสดา ป.5 วา่ที่ รต.หญิงรัชนีกร  คิดโสดา 17527 ร.ร.โพนงามศึกษา อากาศอ านวย

238 ด.ช.กณภรรฏ  นาโควงค์ ป.5 นางลภสัรดา  นาโควงค์ 24833 ร.ร.โพนงามศึกษา อากาศอ านวย

239 ด.ญ.กัญญาพชัร  จันทร์ใด ป.6 นายอุดม  จันทร์ใด 25522 ร.ร.โพนงามศึกษา อากาศอ านวย

240 ด.ช.ธรีธชัช์  เทยีนศิริโสภณ ป.2 นางนัฏฐณิชชา  เทยีนศิริโสภณ 26797 ร.ร.โพนงามศึกษา อากาศอ านวย

241 ด.ช.อนันตพร  ท าทอง ป.4 น.ส.ปริญ  ไชยศรี 27628 ร.ร.โพนงามศึกษา อากาศอ านวย

242 ด.ญ.ชลิตา  เรืองฤาหาร ป.5 นางวริดา  เรืองฤาหาร 24757 ร.ร.หนองบวัแดง อากาศอ านวย

243 ด.ญ.พชิญาภา  เพริศแก้ว ป.4 นางภชัรินทร์  เพริศแก้ว 23919 ร.ร.อากาศอ านวยศึกษา อากาศอ านวย

244 ด.ช.ภามพสุิทธิ ์ ศิระจิราวชัร์ ป.4 นายอนุชิต  ศิระจิราวชัร์ 26226 ร.ร.อากาศอ านวยศึกษา อากาศอ านวย

245 ด.ช.พลาธปิ  พยุหะ ป.6 นายวเิศษสันต์  พยุหะ 26369 ร.ร.อากาศอ านวยศึกษา อากาศอ านวย

246 ด.ช.สิรดนัย  ไชยบบุผา ป.1 น.ส.พชันก  พรมพมิพ์ 26491 ร.ร.อากาศอ านวยศึกษา อากาศอ านวย

247 ด.ช.วชิราวธุ  เหมะธลิุน ป.3 น.ส.ธญัญ์ฐิตา  ไตรวงค์ย้อย 27103 ร.ร.อากาศอ านวยศึกษา อากาศอ านวย

248 ด.ช.จตุรภทัร  พรมวงั ป.3 นางปยิะพร  พรมวงั 25462 น าส่งเอง <ไม่ระบ>ุ
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1 ด.ญ.นภสักานต์  พนัทา ม.1 นายประจวบ  พนัทา 21382 บ านาญ  สพม.23 เมืองสกลนคร

2 ด.ญ.ชลนิภา  คนเพยีร ม.2 นางพศิมัย  คนเพยีร 23540 ร.ร.ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ เมืองสกลนคร

3 ด.ช.ฉัตรดนัย  นาคะอินทร์ ม.2 นายวชัรินทร์  นาคะอินทร์ 21402 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล เมืองสกลนคร

4 ด.ญ.ณัชชา  ศรีวรรณะ ม.2 นางเขมิกา  ศรีวรรณะ 23742 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล เมืองสกลนคร

5 ด.ช.พงษพ์พิฒั  จันทรังษี ม.2 นายณรงศักด์ิ  จันทรังษี 24791 ร.ร.ดอนแคน"คุรุราษฎร์ผดุงวทิย"์ เมืองสกลนคร

6 ด.ญ.รวภิา  ถ าวาปี ม.3 นางรุ่งอรุณ  ถ าวาปี 24229 ร.ร.ทา่แร่ศึกษา เมืองสกลนคร

7 ด.ญ.ธญัชนก  อินธแิสง ม.1 นายมานพ  อินธแิสง 24686 ร.ร.ทุ่งมนพทิยาคาร เมืองสกลนคร

8 ด.ญ.ธวลัรัตน์  รู้บญุ ม.3 นางเนาวรัตน์  รู้บญุ 18890 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

9 ด.ญ.กมลสิริ  อินธแิสง ม.1 นางเกษร  อินธแิสง 25301 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

10 นายธนากร  ไสโสก ม.1 นางอุสา  ไสโสก 21636 ร.ร.บา้นนา(คุรุราษฎร์วทิยายน) เมืองสกลนคร

11 ด.ช.ติณณภพ  สายธรรม ม.3 นางพลูทรัพย์  โพธิสุ์ 23639 ร.ร.บา้นนาดอกไม้ผดุงวทิยา เมืองสกลนคร

12 ด.ญ.วัฒนาลักษณ์  บตุรสุวรรณ์ ม.3 นางอังคณารักษ ์ บตุรสุวรรณ์ 23548 ร.ร.บา้นบอนสหราษฎร์บ ารุง เมืองสกลนคร

13 ด.ช.ไตรภมูิ  หารธงไชย ม.1 นางมยุรีย์  หารธงไชย 22554 ร.ร.บา้นปา่หวา้น เมืองสกลนคร

14 ด.ช.สุพฒัน์พงศ์  จันทรัตน์ ม.2 นางทศันีย์  จันทรัตน์ 17580 ร.ร.บา้นหนองนาเลิศ เมืองสกลนคร

15 ด.ช.ศิริชัย  เกษมสานต์ ม.3 นางสุวรรณี  เกษมสานต์ 27576 ร.ร.บา้นหนองมะเกลือ เมืองสกลนคร

16 ด.ช.เตชิต  บญุตะหล้า ม.2 นางบษุรา  บญุตะหล้า 27373 ร.ร.บา้นหนองลาด(ราษฎร์อุทศิวทิยาคม) เมืองสกลนคร

17 ด.ช.ปกรณ์  เสียงเพราะ ม.2 นางสุชาดา  เสียงเพราะ 25099 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

18 ด.ญ.พชิญาภา  จักรเสน ม.1 นายกฤษดา  จักรเสน 24021 วทิยาลัยเทคนิค เมืองสกลนคร

19 ด.ญ.จิรประภา  พาระแพง ม.3 นายวฒันา  พาระแพง 26048 วทิยาลัยเทคนิค เมืองสกลนคร

20 ด.ญ.ปราณปรียา  ภสูมปอง ม.3 นายมานะ  ภสูมปอง 26076 วทิยาลัยเทคนิค เมืองสกลนคร

21 ด.ช.ฐปนกุล  มาหนิกอง ม.3 นายปรีดา  มาหนิกอง 26972 วทิยาลัยเทคนิค เมืองสกลนคร

22 ด.ญ.จรรยพร  วฒันาวารีกุล ม.2 นายเอกชัย  วฒันาวารีกุล 27278 วทิยาลัยเทคนิค เมืองสกลนคร

23 ด.ช.สุภกร  พรหมดีราช ม.2 น.ส.แจ่มใส  ผาใต้ 27279 วทิยาลัยสารพดัช่างสกลนคร เมืองสกลนคร

24 ด.ช.ก้าวตะวนั  แก้วดี ม.3 นายมงคล  แก้วดี 20525 ส านักงาน กศน. เมืองสกลนคร

25 ด.ญ.วนัสนันท ์ แก้วบวัสา ม.3 นายวรวทิย์  ดันมีแก้ว 26360 สพม.เขต 23 เมืองสกลนคร

26 ด.ช.นพชั  เคะนะอ่อน ม.2 นางบษุบา  เคะนะอ่อน 26762 ร.ร.บา้นโคกแก้ว โพนนาแก้ว

27 ด.ญ.ณัฏฐกานต์  เพยีสา ม.1 นายเศกสรร  เพยีสา 23470 ร.ร.บา้นเชียงสือราษฎร์อ านวย โพนนาแก้ว

28 น.ส.ณัฐกมล  พองดวง ม.3 นางนวลปรางค์  พองดวง 22991 ร.ร.บา้นนาตงสหราษฎร์อุทศิ โพนนาแก้ว

29 ด.ช.พศวร์ียชญ์  แก้วปญัญา ม.1 นางรุ่งนภา  แก้วปญัญา 22650 ร.ร.บา้นโนนกุง โพนนาแก้ว

30 ด.ช.บริุภทัร  มหาชัย ม.2 นายไกยะสิทธิ ์ มหาชัย 23455 ร.ร.บา้นปุ่งสหราษฎร์ โพนนาแก้ว

บัญชรีายชื่อผู้ไดร้ับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชกิ  ประจ าปีการศึกษา  2563
แนบท้ายประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนส่งเสริมบุตรสมาชกิ ลงวันที ่4 มกราคม 2564

ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  150  ทุน ๆ ละ 2,500 บาท  เป็นเงินทั้งสิน้  375,000 บาท
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ที่ ผู้ขอรบัทนุ ระดับ ทะเบยีน หน่วยงาน / โรงเรยีน

31 ด.ช.จาตุรงค์  จันทรโคตร ม.3 นางชุลีกร  จันทรโคตร 25562 ร.ร.บา้นปุ่งสหราษฎร์ โพนนาแก้ว

32 ด.ญ.ปาณิศรา  ชินโณ ม.1 นางปาริชาติ  ชินโณ 24175 ร.ร.บา้นโพนวฒันาวทิยา โพนนาแก้ว

33 ด.ญ.นิรัชพร  ประมาชิด ม.1 นางกฤตพร  ประมาชิด 24887 ร.ร.บา้นโพนวฒันาวทิยา โพนนาแก้ว

34 ด.ญ.ชนัญญา  อรุณรัตน์ ม.2 นายคทาชร  อรุณรัตน์ 25934 ร.ร.บา้นโพนแพง เจียรวนนทอ์ุทศิ 5 กุสุมาลย์

35 ด.ช.ปรวร์ี  ปาระมี ม.1 นางสุมาลินี  ปาระมี 26099 ร.ร.บา้นโพนแพง เจียรวนนทอ์ุทศิ 5 กุสุมาลย์

36 ด.ญ.สุพชิญา  กาลบตุร ม.2 นางเบญจพร  กาลบตุร 26139 ร.ร.บา้นม่วงวทิยา กุสุมาลย์

37 ด.ญ.สุพชิญา  รัตนโกสุม ม.2 นางจันทร์ธมิา  รัตนโกสุม 24864 ร.ร.บา้นนาสีนวล โคกศรีสุพรรณ

38 น.ส.ธนาภรณ์  บญุพาเกิด ม.3 นายประพจน์  บญุพาเกิด 25198 ร.ร.บา้นแมดนาทม่ โคกศรีสุพรรณ

39 ด.ช.กันตพฒัน์  แสนดวง ม.3 นางศิริษา  แสนดวง 27130 รร.ด่านม่วงค าพทิยาคม โคกศรีสุพรรณ

40 ด.ญ.กนกพชิญ์  โคตรสมบติั ม.3 นางจีรมัย  โคตรสมบติั 22488 ร.ร.บา้นนาอ่างม่วงค า เต่างอย

41 ด.ช.แทนคุณ  มุกดา ม.1 นางสกลรัตน์  มุกดา 21585 ร.ร.เขื่อนน้ าพงุ ภพูาน

42 ด.ช.ศาสวติั  บตุรศรีรักษ์ ม.2 นายบรรชา  บตุรศรีรักษ์ 20647 ร.ร.ชุมชนบา้นสร้างค้อ ภพูาน

43 น.ส.วรจิต  เลานวดวนั ม.3 นางสมจิตร  เลานวดวนั 21930 ร.ร.บา้นหลุบเลา ภพูาน

44 ด.ญ.ศิรินภา  แก่นทา้ว ม.3 นายธนวชิญ์  แก่นทา้ว 23592 บ านาญ อ.สวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

45 ด.ช.รัชชานนท ์ รวมธรรม ม.2 นายสุรเกียรติ  รวมธรรม 20212 ร.ร.ชุมชนบงเหนือ สวา่งแดนดิน

46 ด.ช.ภานพ  แก้วหานาม ม.3 นางวาสินี  แก้วหานาม 18913 ร.ร.บงใต้โนนรังพฒันา สวา่งแดนดิน

47 ด.ช.ปราชญ์  จันทร์เต็ม ม.2 นางศรอนงค์  จันทร์เต็ม 25005 ร.ร.บา้นขาม(ขามเขตวทิยาคาร) สวา่งแดนดิน

48 ด.ญ.กวนิธดิา  สินอยู่ ม.3 นางจารุณี  ทองแซง 23758 ร.ร.บา้นค าเม็ก(พฒันบ ารุง) สวา่งแดนดิน

49 ด.ญ.ปณุฑาริกา  ยอดตา ม.1 น.ส.ศิริพร  หนูพลัด 25756 ร.ร.บา้นง่อนหนองพะเนาว์ สวา่งแดนดิน

50 ด.ญ.อนันตญา  เหมะธลิุน ม.3 นายจอมพล  เหมะธลิุน 22888 ร.ร.บา้นหนองหลักช้าง สวา่งแดนดิน

51 ด.ต.อริญชยา  นนตระอุดร ม.2 นางนงลักษณ์  แพงพา 23874 ร.ร.แวงพทิยาคม สวา่งแดนดิน

52 ด.ช.รัชชานนท ์ นนสุราช ม.3 นายสุรเชษฐ์  นนสุราช 24885 ร.ร.สวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

53 ด.ช.ณัฐดนัย  ใบภกัดี ม.2 นางแววยุรี  ใบภกัดี 15778 ร.ร.หนองหลวงศึกษา สวา่งแดนดิน

54 ด.ญ.ฐิติวรดา  มนดาล ม.3 นางญาณี  มนดาล 22318 ร.ร.อนุบาลสวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

55 ด.ญ.ขวญัจิรา  วงศ์ปรีดี ม.2 นายอาคม  วงศ์ปรีดี 20821 วทิยาลัยเทคนิคสวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

56 ด.ช.กนิษฐ์  สุทธโิคตร ม.3 นางฐิตาภรณ์  แก้วก่า 25001 สพป.สน.เขต 2 สวา่งแดนดิน

57 ด.ช.พชร  วชัรเสถียร ม.2 นางวรวรรณ  วชัรเสถียร 25930 สพป.สน.เขต 2 สวา่งแดนดิน

58 ด.ญ.ขวญัชนก  บญุมาตย์ ม.3 นายสถิตย์  บญุมาตย์ 9421 บ านาญ อ.พรรณานิคม พรรณานิคม

59 น.ส.บณุธชิา  จินดาแปน้ ม.3 นางรักราศรี  จินดาแปน้ 23291 ร.ร.ชุมชนบดมาดพอกน้อย พรรณานิคม

60 น.ส.อมรวรรณ  ม่วงมณี ม.3 ส.ท.อุฤษด์ิ  ม่วงมณี 19093 ร.ร.เทพสวสัด์ิวทิยา พรรณานิคม

61 ด.ช.ปวเรศ  สุทธโิคตร ม.2 นางศรีตระกูล  สุทธโิคตร 19661 ร.ร.บา้นโคก พรรณานิคม

62 น.ส.กฤตนพรัตน์  สุริยวงค์ ม.3 นายมานพ  สุริยวงศ์ 23005 ร.ร.บา้นตาลเลียน พรรณานิคม

63 ด.ช.กันตพงศ์  เหน็หลอด ม.3 นางเกศินี  เหน็หลอด 21400 ร.ร.บา้นบวั(สระพงัวทิยา) พรรณานิคม
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64 ด.ญ.มัลลิกา  บรีุแสง ม.2 นายณัฐวฒิุ  บรีุแสง 24469 ร.ร.บา้นบวั(สระพงัวทิยา) พรรณานิคม

65 ด.ช.ธนาศักด์ิ  ขันติยู ม.2 นางกัลยาณีย์  ขันติยู 26027 ร.ร.บา้นผักค าภู พรรณานิคม

66 น.ส.ขวญัสิริ  เรืองรุจี ม.3 นางเนาวรัตน์  เรืองรุจี 23556 ร.ร.บา้นไร่บา้นไฮ่ พรรณานิคม

67 ด.ญ.ณัฐชยา  ฟองอ่อน ม.2 นางภาณุมาศ  ฟองอ่อน 23905 ร.ร.บา้นเสาขวญักุดก้อม พรรณานิคม

68 ด.ช.ภาสกร  แซ่เล้า ม.2 นางสุวมิล  แซ่เล้า 21129 ร.ร.บา้นหนองโดกนาค าโนนธาตุ พรรณานิคม

69 นายกิตติโชติ  สิงหค์รุธ ม.3 น.ส.ศิริลักษณ์  ทพิม่อม 24351 ร.ร.พรรณาวฒุาจารย์ พรรณานิคม

70 ด.ช.ปาณชัย  บญุการี ม.2 นางสุรัตน์ดา  บญุการี 22506 ร.ร.ภริูทตัต์วทิยา พรรณานิคม

71 ด.ญ.พมิพช์นก  เมืองแสน ม.2 นายทนงศักด์ิ  เมืองแสน 14982 ร.ร.อนุบาลพรรณานิคม พรรณานิคม

72 ด.ช.คูณ  ค าคุณค า ม.2 นางถวลัย์  ค าคุณค า 26069 ร.ร.บา้นดอนยาวประชากรอุปการ วาริชภมูิ

73 ด.ช.ธนวตั  ศิริบรูณ์ ม.2 นายเอนก  ศิริบรูณ์ 14503 บ านาญ อ.ส่องดาว ส่องดาว

74 ด.ช.น้ าเพชร  ชนะมาร ม.1 นายชัยพร  ชนะมาร 20021 ร.ร.บา้นกุดแสง ส่องดาว

75 ด.ช.ศุภณัฐ  ลับภู ม.1 น.ส.สุคนธป์ยิา  ลับภู 24532 ร.ร.บา้นค าก้าว ส่องดาว

76 ด.ช.กีรติ  เสน่หศ์รี ม.2 นางวฒันา  เสน่หศ์รี 17662 ร.ร.บา้นไทยเจริญ ส่องดาว

77 ด.ญ.พลอยชฎา  ศรีเครือดง ม.3 นายสุริย์  ศรีเครือดง 18293 ร.ร.บา้นภตูะคาม ส่องดาว

78 ด.ญ.กนกวรรณ  ดีสร้อย ม.2 นางครองสา  สูตรไชย 22779 ร.ร.บา้นหนองแวงประชาราษฎร์อ านวย ส่องดาว

79 ด.ช.ภธูนพฒัน์  โนนตานอก ม.1 นางวาสนา  จองระหงษ์ 25887 ร.ร.บา้นหนองใสพรเจริญวทิยา ส่องดาว

80 ด.ญ.เบญญาภา  หชูัยภมูิ ม.3 นายณรงค์  หชูัยภมูิ 19773 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พงัโคน

81 ด.ญ.สุวชิา  จันทนุช ม.2 วา่ที่ร.ต.ประยุทธ  จันทนุช 19263 ร.ร.พงัโคนวทิยาคม พงัโคน

82 ด.ช.ปรมินทร์  อินทรพานิชย์ ม.3 นายประการ  อินทรพานิชย์ 24046 ร.ร.พงัโคนวทิยาคม พงัโคน

83 ด.ญ.ภทัรภร  แสนนาม ม.1 นายพรีพฒัน์  แสนนาม 25971 ร.ร.พงัโคนวทิยาคม พงัโคน

84 ด.ญ.สิริกัญญา  จิ่มอาษา ม.1 วา่ที่ร.ต.ธานี  จิ่มอาษา 26042 ร.ร.ล าปลาหางวทิยา พงัโคน

85 ด.ญ.ชัญญานุช  พนิิจมนตรี ม.1 นางอรอุษา  พนิิจมนตรี 25932 ร.ร.นิคมน้ าอูนเจริญวทิยา นิคมน้ าอูน

86 ด.ญ.ลิลรฎา  เอื้อศิลามงคล ม.3 นางศศิตา  เอื้อศิลามงคล 22738 ร.ร.กุดบากราษฎร์บ ารุง กุดบาก

87 ด.ญ.สุชญา  กออ าไพ ม.3 นางพกิุลทอง  กออ าไพ 24333 ร.ร.กุดบากราษฎร์บ ารุง กุดบาก

88 น.ส.ภคนางช์  วงษก์ระจ่าง ม.3 น.ส.ธรียา  โยทะพล 20858 ร.ร.บา้นหนองค้าดารกานนทว์ทิยา กุดบาก

89 ด.ช.ธรีดนัย  แก้วลอดหล้า ม.1 นายอธวิฒัน์  แก้วลอดหล้า 23400 ร.ร.บา้นโคกศิลา เจริญศิลป์

90 ด.ญ.กุลธดิา  พระหนัธงไชย ม.3 นางวภิาวดี  ภดีู 25922 ร.ร.บา้นโพนบกหนองผือ เจริญศิลป์

91 ด.ช.ปรัชญา  ธรรมลัย ม.2 นายบรรจบ  ธรรมลัย 25823 ร.ร.บา้นหนองทุ่มหนองโจด เจริญศิลป์

92 ด.ช.รณกร  สีสิงห์ ม.3 นายนิคม  สีสิงห์ 23325 ร.ร.บา้นหนองแปน เจริญศิลป์

93 ด.ช.จารุเดช  ผาชาตา ม.2 นางดวงฤดี  ผาซาตา 22993 ร.ร.บา้นเหล่าบา้นถ่อน เจริญศิลป์

94 ด.ช.ธนกฤต  พกัตะไช ม.2 นางเจนจิรา  พกัตะไชย 25418 ร.ร.กุดเรือค าพทิยาคาร วานรนิวาส

95 นายเอกวทิย์  พลรัตน์ ม.3 นางรสกรณ์  พลรัตน์ 19109 ร.ร.บา้นขาม วานรนิวาส

96 ด.ญ.พทัธนันท ์ สีมาคาม ม.2 นางแก้วใจ  สีมาคาม 21782 ร.ร.บา้นขาม วานรนิวาส
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97 ด.ช.สุทธภิทัร  หอมเอื้อม ม.2 นางสุรีรัตน์  หอมเอื้อม 22139 ร.ร.บา้นขาม วานรนิวาส

98 ด.ญ.อุทยัวรรณ  จันทประสาร ม.2 นายทรงชัย  จันทประสาร 22378 ร.ร.บา้นค าเจริญสามแยกราษฎร์บ ารุง วานรนิวาส

99 ด.ช.รุธริธรรพ ์ ไปยะพรหม ม.2 น.ส.สะคราญ  นุประทมุ 26213 ร.ร.บา้นนาซอ วานรนิวาส

100 ด.ญ.วมิลสิริ  บณัฑิต ม.1 นายวชิาญ  บณัฑิต 21609 ร.ร.บา้นนาอวนน้อย วานรนิวาส

101 ด.ช.อาทติยพงศ์  อนุศาสน์ ม.2 นางวนันา  อนุศาสน์ 24817 ร.ร.บา้นน้ าบุ้น วานรนิวาส

102 ด.ญ.ชญานิศ  นาเมืองรักษ์ ม.3 นายบดินทร์  นาเมืองรักษ์ 24285 ร.ร.บา้นโนนแต้ วานรนิวาส

103 ด.ญ.ชุติกาญจน์  ดีค าย้อย ม.1 นางบงัอร  ดีค าย้อย 21840 ร.ร.บา้นโนนอุดม วานรนิวาส

104 ด.ญ.ชนัญชิดา  อวนปอ้ง ม.3 นางรัศมี  อวนปอ้ง 26985 ร.ร.บา้นบะปา่คา วานรนิวาส

105 ด.ญ.ณัฐรว ี ฉายาวงศ์ ม.3 นางดวงจันทร์  ฉายาวงศ์ 23043 ร.ร.บา้นวงัเยี่ยม วานรนิวาส

106 ด.ช.ภธูปิ  ดอนแสง ม.2 นางจุฑามาศ  ดอนแสง 22630 ร.ร.บา้นหนองนาแซง-โนนง้ิว วานรนิวาส

107 ด.ช.ธรีพนัธ ์ ศรีเทพ ม.2 นางศิริพนัธ ์ ปญัจันทร์สิงห์ 23098 ร.ร.บา้นหนองแสงค า วานรนิวาส

108 ด.ญ.ขวญัแก้ว  นิวาสประกฤติ ม.3 นายเอนก  นิวาสประกฤติ 24952 ร.ร.บา้นหนองฮาง วานรนิวาส

109 ด.ช.วรวทุธ  ฤกษช์ัย ม.2 นางคมคาย  ฤกษช์ัย 27598 ร.ร.บา้นหว้ยหนิ วานรนิวาส

110 น.ส.ยิ่งลักษณ์  ผินแก้ว ม.3 นางทศันีย์  ผินแก้ว 23960 ร.ร.บา้นหว้ยหนิลาด วานรนิวาส

111 ด.ช.ศาสตรา  อุปฌาใต้ ม.2 นายศักด์ิดา  อุปฌาใต้ 22637 ร.ร.บา้นหนิเหบิ วานรนิวาส

112 ด.ช.สิริกรวชิย์  ชมชัยภมูิ ม.2 นางหนึ่งฤทยั  ชมชัยภมูิ 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  จันทรพทิกัษ์ ม.3 นางกองเพชร  จันทรพทิกัษ์ 20602 ร.ร.หนองแวงวทิยา วานรนิวาส

115 ด.ช.ณภทัร  กล่ันบศุย์ ม.2 นางกรวรรณ  อุปชิต 22190 ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บ ารุง) วานรนิวาส

116 ด.ช.ภทัรพล  ศรีทมุมา ม.2 นายสุริยา  ศรีทมุมา 24111 รร.ภดิูนแดงวทิยา วานรนิวาส

117 ด.ช.ธนธรณ์  จิตจง ม.3 นายพริพฒัน์  จิตจง 25460 รร.ภดิูนแดงวทิยา วานรนิวาส

118 ด.ญ.นัทธห์ทยั  สรรคชา ม.2 นางเพญ็วภิา  สรรคชา 25503 รร.ภดิูนแดงวทิยา วานรนิวาส

119 ด.ช.เปนปล้ืม  ค าพลงาม ม.1 นายวชัระ  ค าพลงาม 21555 สพป.สน.เขต 3 วานรนิวาส

120 ด.ญ.สิริกมล  นาสูงชน ม.2 น.ส.วริิยา  บาลต าบล 22767 สพป.สน.เขต 3 วานรนิวาส

121 ด.ช.ปกปอ้ง  มุสิกะพนัธ์ ม.3 นางวลิาวรรณ์  ปงัอุทา 27307 ร.ร.ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบรูณ์ ค าตากล้า

122 ด.ญ.อัจฉรียา  กองเกิด ม.1 น.ส.กาญจนา  กฎแก้ว 25507 ร.ร.บา้นเพยีพทิยาพฒัน์ ค าตากล้า

123 น.ส.ฐิติญากรณ์  บวัปดัชา ม.3 นางอุดมพร  ค าอ้วน 25287 ร.ร.บา้นแสนสุข ค าตากล้า

124 ด.ช.รัฐภมูิ  ต้นภบูาล ม.3 นายพงศกร  ต้นภบูาล 22925 ร.ร.บา้นหนองพอกน้อย ค าตากล้า

125 ด.ช.เสฏฐวฒิุ  ทวยทงุสา ม.1 นายบญุโรม  ทวยทงุสา 27671 ร.ร.บา้นจาร บา้นม่วง

126 ด.ญ.ฐิติกาญจน์  นิระปะกะ ม.1 นางสุดารัตน์  นิระปะกะ 23079 ร.ร.บา้นดงยาง บา้นม่วง

127 ด.ช.กรวชิญ์  ไชยเพช็ร ม.1 นางสุภาวรรณ  ไชยเพช็ร 22151 ร.ร.บา้นดงหม้อทอง บา้นม่วง

128 ด.ญ.จิรนาถ  สมบรูณ์ ม.2 น.ส.วรัิด  ฤทธธิรรม 24512 ร.ร.บา้นดงหม้อทอง บา้นม่วง

129 ด.ญ.ชลธร  บงัพะจาร ม.2 นายอุทยั  บงัพะจาร 20894 ร.ร.บา้นด่านสมบรูณ์ บา้นม่วง
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130 ด.ช.อธฏินัน  ส าเภา ม.1 นายกิตติศักด์ิ  ส าเภา 20112 ร.ร.บา้นนาดูนนาดี บา้นม่วง

131 ด.ญ.พชัร์ภษิา  ถาบตุร ม.2 นายอุดมศักด์ิ  ถาบตุร 19862 ร.ร.บา้นม่วงพทิยาคม บา้นม่วง

132 ด.ช.วนิธสั  จันทร์ละคร ม.1 นายพงศ์ชยุตม์  จันทร์ละคร 23296 ร.ร.บา้นสร้างแก้ว บา้นม่วง

133 ด.ช.ภริูภทัร  กุลวงค์ ม.2 นางธนิษฐา  กุลวงค์ 22328 ร.ร.บา้นหวา้นสหวทิยา บา้นม่วง

134 ด.ช.วทิวสั  ศรีประทมุวงค์ ม.3 นายเจษฎา  ศรีประทมุวงค์ 23559 ร.ร.อนุบาลบา้นม่วง บา้นม่วง

135 ด.ช.ภบูดี  สุทธเิสน ม.1 นายน าโชค  สุทธเิสน 24466 ร.ร.อนุบาลบา้นม่วง บา้นม่วง

136 ด.ญ.กุลณัฐ  กิจเจริญ ม.1 นายเกียรติศักด์ิ  กิจเจริญ 5135 บ านาญ อ.อากาศอ านวย อากาศอ านวย

137 ด.ช.ณัทคุณ  แก้วบวัสา ม.1 นายวรีะวฒัน์  แก้วบวัสา 25074 ร.ร.ข้าวแปง้ อากาศอ านวย

138 น.ส.สุทธญาณ์  ศรีคุณ ม.3 นางพาชื่น  ศรีคุณ 25716 ร.ร.ดอนแดงเม่นใหญ่ อากาศอ านวย

139 ด.ช.วรีภทัร  สมบรูณ์ ม.1 นายเทพฤทธิ ์ สมบรูณ์ 22602 ร.ร.บา้นกลางนาโน อากาศอ านวย

140 ด.ช.ภชูิต  กองสุวรรณ ม.2 นางสกาวเดือน  กองสุวรรณ 23147 ร.ร.บา้นกลางนาโน อากาศอ านวย

141 ด.ช.อรรคพล  หมู่มี ม.2 นายธรียุทธ  หมู่มี 27626 ร.ร.บา้นกลางนาโน อากาศอ านวย

142 ด.ญ.กชนันท ์ คิอินธิ ม.2 นางลัดดาวลัย์  คิอินธิ 23289 ร.ร.บา้นแพงใหญ่ อากาศอ านวย

143 ด.ช.ภบูดินทร์  ใครบตุร ม.3 นางกรรนิกา  ใครบตุร 22954 ร.ร.บา้นอากาศ อากาศอ านวย

144 น.ส.กนกวรรณ  ยงยันต์ ม.1 นางจารึก  ยงยันต์ 24455 ร.ร.บา้นอากาศ อากาศอ านวย

145 ด.ญ.ชนัญชิดา  เดชทศร ม.1 น.ส.ศิวกานต์  เดชทศร 25246 ร.ร.โพนงามศึกษา อากาศอ านวย

146 ด.ญ.ธนพฒัน์  ทมุค าแก้ว ม.1 น.ส.วภิา  บญุชาญ 25439 ร.ร.โพนงามศึกษา อากาศอ านวย

147 ด.ญ.ลักษณารีย์  ใครบตุร ม.3 นางอภญิญา  ใครบตุร 22734 ร.ร.สงเปอืย อากาศอ านวย

148 ด.ญ.ทริพร  อวนปอ้ง ม.1 นายทองพนั  อวนปอ้ง 10069 ร.ร.หนองบวัแดง อากาศอ านวย

149 ด.ญ.มนัสชนก  บญุเนาว์ ม.1 นางนงคลักษณ์  บญุเนาว์ 24050 ร.ร.หนองบวัแดง อากาศอ านวย

150 ด.ช.ปรัชญาพนธ ์ ค าเกาะ ม.2 นายพทุธพธิพร  ค าเกาะ 20631 ร.ร.อากาศอ านวยศึกษา อากาศอ านวย
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ล าดับ ชื่อนักเรยีน / นักศึกษา ศึกษา ชื่อบดิา / มารดา เลข สังกัดบดิา / มารดา อ าเภอ
ที่ ผู้ขอรบัทนุ ระดับ ทะเบยีน หน่วยงาน / โรงเรยีน

1 น.ส.อารยา  ศรีนารัตน์ ม.5 นายปราโมทย์  ศรีนารัตน์ 21286 บ านาญ ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

2 น.ส.กัญญาณัฐ  ทพิย์สุวรรณ ม.6 นายนพพร  ทพิย์สุวรรณ 22113 บ านาญ ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

3 นายธนวฒัน์  จิตจักร ม.4 นายธราดล  จิตจักร 20522 มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร เมืองสกลนคร

4 น.ส.สาธติา  อินค าน้อย ม.5 นางมาลัยวลัย์  อินค าน้อย 21906 มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร เมืองสกลนคร

5 น.ส.มณฑิตา  เนื่องสิทธะ ม.6 นางนิรมล  เนื่องสิทธะ 23036 มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร เมืองสกลนคร

6 นายกฤตกานต์  สาขา ม.4 นางยุวดี  สาขา 20328 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล เมืองสกลนคร

7 นายธนธชั  ต่ายเนาร์ดง ม.4 นายรัชพล  ต่ายเนาวด์ง 21092 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล เมืองสกลนคร

8 น.ส.นุชตะวนั  อินธแิสง ม.6 นางน้องนุช  อินธแิสง 22236 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล เมืองสกลนคร

9 นายนทกีานต์  คงเมือง ม.5 นางภคินี  คงเมือง 22772 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล เมืองสกลนคร

10 นายยิ่งศักด์ิสิทธ ์ เสง่ีนมวฒันะ ม.6 นางเพญ็สุรีย์  เสง่ียมวฒันะ 25842 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล เมืองสกลนคร

11 น.ส.อรพรรณ  แน่นอุดร ม.5 นางอภญิญา  แน่นอุดร 20476 ร.ร.ดอนแคน"คุรุราษฎร์ผดุงวทิย"์ เมืองสกลนคร

12 นายสิทธกิร  สิมลา ปวช.3 นางสุวรรณี  สิมลา 24912 ร.ร.ทา่แร่วทิยา เมืองสกลนคร

13 นายคทาวธุ  วชิวารีย์ ม.6 นางวมิาณ  วชิวารีย์ 24694 ร.ร.ทุ่งมนพทิยาคาร เมืองสกลนคร

14 นายชลธร์ี  ถึงน ามา ม.6 นางสุดสาคร  ถึงน ามา 18517 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

15 น.ส.เบญจา  ภาสอน ม.6 นางพรทพิย์  ทศันิตย์ 19137 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

16 นายยศสรัล  โพธิเ์ขียว ม.6 นางจิรประภา  ฮมแสน 20662 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

17 น.ส.อภชิญา  งามวงษ์ ม.5 นางพรทพิย์  ทองวงศ์ษา 24228 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

18 ด.ญ.ฐิตาพร  มุลน้อยสุ ม.6 นางดาวเรือง  มุลน้อยสุ 25884 ร.ร.บา้นโคกก่องสหมิตรวทิยาคาร เมืองสกลนคร

19 น.ส.พรรัมภา  ชมชื่น ม.4 นางสุวพญิธ ์ ชมชื่น 27101 ร.ร.บา้นโคกเลาะวทิยาคาร เมืองสกลนคร

20 น.ส.พรหมพร  พรหมเมือง ม.6 นางนันทยิา  พรหมเมือง 18051 ร.ร.บา้นทา่เยี่ยมน้ าพงุ เมืองสกลนคร

21 นายนิรวทิธ ์ เจริญพร ม.5 นายเสกสันต์ิ  เจริญพร 25595 ร.ร.บา้นทา่เยี่ยมน้ าพงุ เมืองสกลนคร

22 น.ส.อรพชิญ์  เอี้ยงลักขะ ม.5 นายวนัชัย  เอี้ยงลักขะ 16741 ร.ร.บา้นทา่วดั เมืองสกลนคร

23 นายภวูมินทร์  ปอ้งวงษ์ ม.4 นางสุปราณี  ปอ้งวงษ์ 24964 ร.ร.บา้นพะเนาวร์าษฎร์บ ารุง เมืองสกลนคร

24 น.ส.รัชดาภรณ์  กวานเจ้าจันทร์ ม.5 นางพฒันา  กวานเจ้าจันทร์ 17603 ร.ร.บา้นม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ เมืองสกลนคร

25 น.ส.พรธรีา  สิงหสุ์พรรณ ม.5 นายเชิดศักด์ิ  สิงหสุ์พรรณ 21459 ร.ร.บา้นม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ เมืองสกลนคร

26 น.ส.กานต์ชนิต  ดวงกลาง ม.5 นางจารุวรรณ  ดวงกลาง 25065 ร.ร.บา้นหนองนาเลิศ เมืองสกลนคร

27 น.ส.ภทัรนันท ์ จันทร์มณี ม.4 นางจันทมิา  จันทร์มณี 19704 ร.ร.บา้นหนองมะเกลือ เมืองสกลนคร

28 น.ส.วรินชญา  หลานเศรษฐา ม.5 นางจินตนา  หลานเศรษฐา 20737 ร.ร.บา้นหนองมะเกลือ เมืองสกลนคร

29 นายอริย์ธชั  พงศ์สิทธศัิกด์ิ ม.5 นางวมิลศรี  พงศ์สิทธศัิกด์ิ 21637 ร.ร.บา้นหนองมะเกลือ เมืองสกลนคร

30 นายไชยรัตน์  แวน่เรืองรอง ม.5 นายไพโรจน์  แวน่เรืองรอง 10570 ร.ร.บา้นหนองศาลาราษฎร์บ ารุง เมืองสกลนคร

บัญชรีายชื่อผู้ไดร้ับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชกิ  ประจ าปีการศึกษา  2563
แนบท้ายประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนส่งเสริมบุตรสมาชกิ ลงวันที ่4 มกราคม 2564

ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน  180  ทุน ๆ ละ 3,000 บาท  เป็นเงินทั้งสิน้  540,000 บาท
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ล าดับ ชื่อนักเรยีน / นักศึกษา ศึกษา ชื่อบดิา / มารดา เลข สังกัดบดิา / มารดา อ าเภอ
ที่ ผู้ขอรบัทนุ ระดับ ทะเบยีน หน่วยงาน / โรงเรยีน

31 นายฆุสพงษ ์ เพช็ร์รุ่ง ม.5 นางพรสวรรค์  เพช็ร์รุ่ง 24508 ร.ร.เมืองสกลนคร เมืองสกลนคร

32 นายจารุวฒัน์  ค าทองไชย ม.5 นายนรินทร์  ค าทองไชย 19708 ร.ร.ศรีบญุเรืองวทิยาคาร เมืองสกลนคร

33 นายกริชรัตน์  ดงบงั ม.4 นางไพรัตน์  ดงบงั 25178 ร.ร.สกลนครพฒันศึกษา เมืองสกลนคร

34 น.ส.ณัฐมน  เอกมาตร ม.4 นายค ารณ  เอกมาตร 17648 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

35 น.ส.ยศยาตรา  สารนอก ม.5 นายพงษเ์ทพ  สารนอก 19588 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

36 น.ส.สิริกร  นามโสภา ม.5 นางปญัญาพร  นามโสภา 23897 ร.ร.อนุบาลสกลนคร เมืองสกลนคร

37 น.ส.พชิา  ยุทธศิลปก์ุล ม.4 นางรุ่งนารี  ยุทธศิลปก์ุล 27336 ร.ร.อนุบาลสกลนคร เมืองสกลนคร

38 นายอชิรวชิญ์  ศรีพั้ว ม.5 นางพรีดา  ศรีพั้ว 24481 ร.ร.เทศบาล 1 "เชิงชุมประชานุกูล" เมืองสกลนคร

39 น.ส.ญาณิศา  หนูสวสัด์ิ ม.5 นายมนทรวจัน์  หนูสวสัด์ิ 24467 วทิยาลัยเทคนิค เมืองสกลนคร

40 นายเปรมพล  วงศ์ษาพาน ม.6 นายอรรถพล  วงศ์ษาพาน 25728 วทิยาลัยเทคนิค เมืองสกลนคร

41 น.ส.สุพชิญา  แรมกลาง ม.4 นางดารณี  แรมกลาง 26469 วทิยาลัยเทคนิค เมืองสกลนคร

42 น.ส.มัสลิณ  แน่นอุดร ม.4 น.ส.โชติรส  แน่นอุดร 26577 วทิยาลัยเทคนิค เมืองสกลนคร

43 นายทรงพล  แก้วกาหลง ม.4 นางสุรีย์  แก้วกาหลง 26795 วทิยาลัยเทคนิค เมืองสกลนคร

44 นายธนทตั  การุญ ม.5 น.ส.นิดา  การุญ 12406 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด เมืองสกลนคร

45 น.ส.นรมน  ณรงค์ชัย ม.5 นางมนัสวนิี  ณรงค์ชัย 26142 ส านักงาน กศน. เมืองสกลนคร

46 น.ส.จอมเกล้า  ภติูยา ม.4 นางพนัทพิย์  ภติูยา 24386 ส านักงานเทศบาลนครสกลนคร เมืองสกลนคร

47 น.ส.วริศรา  ศรีเมือง ม.4 นางวราภรณ์  ศรีเมือง 24477 ส านักงานเทศบาลนครสกลนคร เมืองสกลนคร

48 นายอิทธพิทัธ ์ ทศัคร ม.4 นางอโณทยั  ทศัคร 24478 ส านักงานเทศบาลนครสกลนคร เมืองสกลนคร

49 น.ส.วรดา  ขวาธจิักร ม.4 น.ส.ปริศนา  ขวาธจิักร 27177 ส านักงานเทศบาลนครสกลนคร เมืองสกลนคร

50 น.ส.ธญัวรัตน์  บวัภาค า ม.6 นายพลูสวสัด์ิ  บวัภาค า 19885 สนง.วฒันธรรมจังหวดัสกลนคร เมืองสกลนคร

51 นายเมธาสิทธิ ์ ทพุแหม่ง ม.5 นางอโนมา  ทพุแหม่ง 22961 ร.ร.บา้นนาเด่ือ โพนนาแก้ว

52 น.ส.ธนัยพร  แสนเมือง ม.5 นางพมิพสิร  แสนเมือง 26377 ร.ร.บา้นโนนกุง โพนนาแก้ว

53 ด.ญ.วรรณรดา  บตุะลา ม.4 นายอุทยั  บตุะลา 18673 ร.ร.โพนพทิยาคม โพนนาแก้ว

54 น.ส.ศุภกาญจน์  งอยผาลา ม.5 นายสมเกียรติ  งอยผาลา 20870 ร.ร.กุสุมาลย์วทิยาคม กุสุมาลย์

55 นายพชิญุตม์  เนื่องอาชา ม.4 นางสุภาภรณ์  เนื่องอาชา 24744 ร.ร.กุสุมาลย์วทิยาคม กุสุมาลย์

56 นายวรัญชิต  คุณพภิาค ม.4 นายทกัษณิ  คุณพภิาค 22656 ร.ร.บา้นกุดสะกอย กุสุมาลย์

57 นายรพวีชิญ์  สิงจานุสงค์ ม.5 นายส าราญ  สิงจานุสงค์ 24415 ร.ร.บา้นโพนแพง เจียรวนนทอ์ุทศิ 5 กุสุมาลย์

58 น.ส.ชุติกาญจน์  สุริยะศรี ม.5 นายไพฑูรย์  สุริยะศรี 21705 ร.ร.โพธแิสนวทิยา กุสุมาลย์

59 น.ส.เมสินี  พงศ์พนัธุอ์ัศดร ม.6 นางอรสุรางค์  พงศ์พนัธุอ์ัศดร 20298 ร.ร.อนุบาลกุสุมาลย์ กุสุมาลย์

60 นายรณกร  แก้วกิ่ง ม.5 นางกมลวรรณ  แก้วกิ่ง 27587 ร.ร.บา้นตองโขบ โคกศรีสุพรรณ

61 น.ส.จิรัชญา  จิตจ านงค์ ม.4 นางวรรณทอง  จิตจ านงค์ 19458 ร.ร.บา้นเหล่าโพนค้อฯ โคกศรีสุพรรณ

62 นายปรเมศวร์  เคนไชยวงค์ ม.6 นางนงค์รักษ ์ เคนไชยวงศ์ 21169 ร.ร.ร่มเกล้า โคกศรีสุพรรณ

63 นายพงศธร  ผาใต้ ม.4 นางเพญ็สุภา  ผาใต้ 23228 ร.ร.ร่มเกล้า โคกศรีสุพรรณ
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ล าดับ ชื่อนักเรยีน / นักศึกษา ศึกษา ชื่อบดิา / มารดา เลข สังกัดบดิา / มารดา อ าเภอ
ที่ ผู้ขอรบัทนุ ระดับ ทะเบยีน หน่วยงาน / โรงเรยีน

64 น.ส.ชลญาดา  ครสาย ม.5 นางรัชนีกร  ครสาย 21388 ร.ร.เต่างอยพฒันศึกษา เต่างอย

65 น.ส.สุพชิญา  หาญมนตรี ม.5 นางสุพราว  หาญมนตรี 24066 ร.ร.เต่างอยพฒันศึกษา เต่างอย

66 น.ส.ทกัษพร  สาขันธโ์คตร ม.4 นางทองจันทร์  สาขันธโ์คตร 24594 ร.ร.นางอยโพนปลาโหล เต่างอย

67 น.ส.กนกรส  ปรือทะเล ม.4 นายอนุสรณ์  ปรือทะเล 21896 ร.ร.บา้นนาตาลค าข่า เต่างอย

68 นายภวูดล  ค าชมภู ม.5 นางมาลินี  หาดทวายกาญจน์ 19319 ร.ร.บา้นหนองบงึทวาย เต่างอย

69 น.ส.ศาตนันทน์  อุตนาม ม.5 นางวภิารัตน์  อุตนาม 19427 ร.ร.ค าเพิ่มพทิยา ภพูาน

70 น.ส.พมิลพรรณ  แสนสา ม.4 นางอรวรรณ  แสนสา 17157 ร.ร.บา้นหลุบเลา ภพูาน

71 นายมุ่งมั่น  จันชมภู ม.4 นางประเสริฐ  จันชมภู 25836 ร.ร.โคกสีวทิยาสรรค์ สวา่งแดนดิน

72 นายอธปิ  บญุรักษา ม.5 น.ส.พมิพช์นก  แจ้งภเูขียว 24614 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาฯ สวา่งแดนดิน

73 น.ส.รัชฎา  เครือพนัธ์ ม.5 นายไพบลูย์  เครือพนัธ์ 19757 ร.ร.บงเหนือวทิยาคม สวา่งแดนดิน

74 นายอธบิดี  พระโนเรศ ม.5 นายศรันยู  พระโนเรศ 22325 ร.ร.บงเหนือวทิยาคม สวา่งแดนดิน

75 นายพงษเ์พชร  คุณวงค์ ม.5 นายพงษศั์กด์ิ  คุณวงศ์ 23389 ร.ร.บา้นขาม(ขามเขตวทิยาคาร) สวา่งแดนดิน

76 นายพชรพงศ์  พรหมอุตม์ ม.4 นางอรทยั  ชินบตุร 21757 ร.ร.บา้นตาลโกน สวา่งแดนดิน

77 นายอภวิชิญ์  ค าทพิย์ ม.6 นายธรียุทธ  ค าทพิย์ 23280 ร.ร.บา้นโนนเสาขวญั สวา่งแดนดิน

78 นายกฤษฏิ์กลวชัร  ยี่สุ่นแซม ม.5 นางพชัร์ชนีท ์ ยี่สุ่นแซม 23714 ร.ร.บา้นหนองตาล สวา่งแดนดิน

79 น.ส.จิราภรณ์  มากสมบรูณ์ ม.4 นางพนิดา  มากสมบรูณ์ 24567 ร.ร.บา้นหนองหอยคัน สวา่งแดนดิน

80 น.ส.อิสรารัตน์  โกพลรัตน์ ม.5 น.ส.นริลศร  พรหมเสนา 25288 ร.ร.สวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

81 นายจักรภทัร  แก้วบวัสา ม.5 นายธนกร  แก้วบวัสา 22874 ร.ร.หนองหลวงศึกษา สวา่งแดนดิน

82 น.ส.ชนาภา  กล่ ามอญ ม.4 นายสาโรช  กล่ ามอญ 19447 วทิยาลัยเทคนิคสวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

83 น.ส.สรัญรส  รัตนะ ม.4 นายสมบติั  รัตนะ 19726 วทิยาลัยเทคนิคสวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

84 นายอภสิิทธิ ์ กั้วพศิมัย ม.5 นางทวิาวรรณ  กั้วพศิมัย 15827 สพป.สน.เขต 2 สวา่งแดนดิน

85 น.ส.นวนิดา  สานุศิษย์ ม.5 นางเกษมณี  บตุรน้อย 23750 สพป.สน.เขต 2 สวา่งแดนดิน

86 นายธนาทรัพย์  จันทรวงค์ ม.4 นางดวงใจ  จันทวงค์ 19325 ร.ร.เทพสวสัด์ิวทิยา พรรณานิคม

87 นายเจริญรัตน์  เลิศศิริ ม.4 นางจอมใจ  เลิศศิริ 20355 ร.ร.ไทยรัฐวทิยา 62 พรรณานิคม

88 น.ส.ศิรินทร์ภสัร์  บาลลา ม.5 นางอภสัสร  บาลลา 25510 ร.ร.บา้นตาลเลียน พรรณานิคม

89 นายธรรศชวนิ  เสือประโคน ม.4 นายกิตติศักด์ิ  เสือประโคน 23272 ร.ร.บา้นโนนอุดม พรรณานิคม

90 น.ส.เปรมิกา  ทลิารักษ์ ม.6 นางปาริชาต  ทลิารักษ์ 24059 ร.ร.บา้นบวั(สระพงัวทิยา) พรรณานิคม

91 นายเอกภมูิ  ถานะลุน ม.6 นางพรทพิย์  ถานะลุน 24273 ร.ร.บา้นผักค าภู พรรณานิคม

92 น.ส.พมิพช์นก  ฟองอ่อน ม.5 นายราเชนทร์  ฟองอ่อน 23904 ร.ร.บา้นไร่บา้นไฮ่ พรรณานิคม

93 น.ส.กัลยกิตต์ิ  จิกจักร ม.5 น.ส.กัลยา  จิกจักร 21423 ร.ร.บา้นวงัยาง (วงัยางวทิยานุกูล) พรรณานิคม

94 นายฉัตริน  ศรีสวสัด์ิ ม.5 นางล าใย  ศรีสวสัด์ิ 26968 ร.ร.บา้นอูนดง พรรณานิคม

95 นายฐานวฒัน์  อริยะไพสิฐ ม.6 นางฐิติรัชต์  อริยะไพสิฐ 20688 ร.ร.ราชประชานุเคราะห5์3 พรรณานิคม

96 นายกฤตภาส  รัตนวงศ์ ม.4 น.ส.นิจติยา  อินธแิสง 21285 ร.ร.ราชประชานุเคราะห5์3 พรรณานิคม



- 20 -

ล าดับ ชื่อนักเรยีน / นักศึกษา ศึกษา ชื่อบดิา / มารดา เลข สังกัดบดิา / มารดา อ าเภอ
ที่ ผู้ขอรบัทนุ ระดับ ทะเบยีน หน่วยงาน / โรงเรยีน

97 น.ส.ชฎาพร  วงศ์ประทมุ ม.4 นางทศันีย์  วงศ์ประทมุ 21060 ร.ร.ธรรมบวรวทิยา วาริชภมูิ

98 นายเศรษฐภมูิ  สุขชิน ม.6 นางพสวรรณ  บญุรักษา 24015 ร.ร.บา้นค้อเขียววทิยาภมูิ วาริชภมูิ

99 น.ส.อรปรีญา  ชัยหมื่น ม.6 นางนัยนา  ชัยหมื่น 17381 ร.ร.บา้นค าบดิโคกโพนยาง วาริชภมูิ

100 น.ส.ณัฏฐณิชา  อินทรพานิชย์ ม.4 นายดีใหม่  อินทรพานิชย์ 18207 ร.ร.บา้นดงค าโพธิ์ วาริชภมูิ

101 น.ส.พชิญดา  แก้วทรายขาว ม.6 นางสุกัญญา  แก้วทรายขาว 25703 ร.ร.บา้นดอนยาวประชากรอุปการ วาริชภมูิ

102 น.ส.ปานชีวา  สุทธอิาจ ม.6 นางพรทพิย์  สุทธอิาจ 14651 ร.ร.บา้นหนองลาดวทิยาคาร วาริชภมูิ

103 นายฐิติวฒัน์  แก้วค าสอน ปวช.3 นายอดุลย์  แก้วค าแสน 15737 ร.ร.วาริชภมูิพทิยาคาร วาริชภมูิ

104 นายจักริน  สิทธหิาญ ม.6 นางนาฏยา  สิทธหิาญ 20879 ร.ร.วาริชวทิยา วาริชภมูิ

105 นายจักรพงศ์  มีแวว ม.5 น.ส.เอื้องไพร  ทองมูล 14529 ร.ร.ชุมชนส่องดาว ส่องดาว

106 นายธนบดี  มูลตรีแก้ว ม.6 นายธนะชัย  มูลตรีแก้ว 19281 ร.ร.ส่องดาววทิยาคม ส่องดาว

107 น.ส.อัจฉรียา  แก้วบวัสา ม.6 นายบรรดา  แก้วบวัสา 20535 ร.ร.ส่องดาววทิยาคม ส่องดาว

108 นายพรเทพ  ค าปงั ปวช.1 นายพรีะ  ค าปงั 9488 บ านาญ สพม. อ.พงัโคน พงัโคน

109 น.ส.เกษราภรณ์  โข่ศรี ม.5 นายอุกฤษฎ ์ โข่ศรี 24150 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พงัโคน

110 นายรอยบญุ  พรหมอุดม ม.6 นางพอใจ  อินทร์สา 19258 ร.ร.บา้นดอนหวาย พงัโคน

111 น.ส.ธรรมิกา  มีสูงเนิน ม.5 นางปาริชาติ  มีสูงเนิน 21974 ร.ร.บา้นผ้าขาวโพนแพง พงัโคน

112 น.ส.ญาณะวดี  ฮวดศรี ม.6 นางสุธดิา  ฮวดศรี 24309 ร.ร.บา้นผ้าขาวโพนแพง พงัโคน

113 น.ส.พชิชาภา  คชพล ม.4 นางขวญัสุดา  คชพล 22919 ร.ร.บา้นพงัโคน (จ าปาสามัคคีฯ) พงัโคน

114 นายสิรภพ  อัคพนิ ม.4 นายเสด็จผล  อัคพนิ 11712 ร.ร.บา้นโพนสวาง พงัโคน

115 น.ส.ปริญ  เหมะธลิุน ม.5 น.ส.มลิวรรณ  กุลแก้ว 25821 ร.ร.บา้นหนองบวั พงัโคน

116 นายนิติรัฐ  สุวรรณศรี ม.4 นางจุฬาวรรณ  สุวรรณศรี 23050 ร.ร.บา้นไฮหย่อง พงัโคน

117 น.ส.ปราณปรียา  สัพโส ม.5 นายกิติพร  สัพโส 23936 ร.ร.บา้นไฮหย่อง พงัโคน

118 น.ส.ชุติมา  ศรีวรกุล ม.5 นายอมรศักด์ิ  ศรีวรกุล 22955 ร.ร.พงัโคนวทิยาคม พงัโคน

119 นายนวมินทร์  ทนิบตุร ม.4 นายทนงศักด์ิ  ทนิบตุร 24072 ร.ร.กุดบากพฒันาศึกษา กุดบาก

120 น.ส.ณัฐธดิา  ไชยสุระ ม.6 นางอรวรรณ  ไชยสุระ 24708 ร.ร.กุดบากพฒันาศึกษา กุดบาก

121 น.ส.ขวญัพชิชา  ไชยเชษฐ์ ม.4 นางดอกอ้อ  ไชยเชษฐ์ 23029 ร.ร.บา้นหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์ กุดบาก

122 น.ส.ณัฐณิชา  ศิลาแดง ม.6 นางจีรนันท ์ ศิลาแดง 24505 ร.ร.บา้นดงบงั (คุรุราษฎร์อุทศิ) เจริญศิลป์

123 น.ส.พชิญาภา  วภิาวนิ ม.6 นายวานิช  วภิาวนิ 16147 ร.ร.บา้นโพนบกหนองผือ เจริญศิลป์

124 นายธฤต  สุมาลัย ม.4 น.ส.สุดาพร  สุมาลัย 23684 ร.ร.บา้นหนองทุ่มหนองโจด เจริญศิลป์

125 นายนราวชิณ์  ค าปญัโญ ม.4 นายเจษฏา  ค าปญัโญ 24592 ร.ร.บา้นขัวก่าย วานรนิวาส

126 นายเจตริน  งามสุขศรี ปวช.2 นางเอราวณั  งามสุขศรี 18762 ร.ร.บา้นโคกสะอาด วานรนิวาส

127 นายเจตน์จรัส  อนุศาสน์ ม.6 นายจรูญชัย  อนุศาสน์ 24818 ร.ร.บา้นตาดโตน วานรนิวาส

128 นายธนพงษ ์ ฮาบสุวรรณ ม.4 นางค าไพ  ฮาบสุวรรณ 20776 ร.ร.บา้นทุ่งโพธิ์ วานรนิวาส

129 นายศิวกร  บญุโพธิ์ ม.5 นางนันทวรรณ  บญุโพธิ์ 22876 ร.ร.บา้นบะนกทา วานรนิวาส
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130 น.ส.ทศัวรรณ  แสงสุข ม.5 นายจีระพนัธ ์ แสงสุข 23405 ร.ร.บา้นหนองนาแซง-โนนง้ิว วานรนิวาส

131 นายทวิตัถ์  เดชโฮม ม.4 นายวฒันา  เดชโฮม 15913 ร.ร.บา้นหว้ยน้ าเที่ยง วานรนิวาส

132 นายภทัรกร  ศรีถาพร ม.5 นายภญิโญ  ศรีถาพร 19031 ร.ร.บา้นหว้ยน้ าเที่ยง วานรนิวาส

133 นายกิตติพศ  อุทโท ม.4 นายดาบเพชร  อุทโท 24574 ร.ร.บา้นหว้ยน้ าเที่ยง วานรนิวาส

134 น.ส.ภคัราภรณ์  กวานปดัชา ม.4 น.ส.ปาริชาต  บษุบงค์ 26264 ร.ร.บา้นหว้ยหนิลาด วานรนิวาส

135 นายศรัณย์รัฐ  กาติวงศ์ ม.5 นางกรกนก  กาติวงศ์ 26446 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส วานรนิวาส

136 นายณัฐพล  แสนอุบล ม.4 นางยอดขวญั  แสนอุบล 22004 ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บ ารุง) วานรนิวาส

137 นายปาราเมศ  จันทะลุน ม.4 น.ส.นิธนิันท ์ อุปโคตร 25408 รร.เด่ือศรีไพรวลัย์ วานรนิวาส

138 นายวธิวนิท ์ วภิาวนิ ม.6 นางภลัิยวณัย์  วภิาวนิ 21220 รร.ภดิูนแดงวทิยา วานรนิวาส

139 นายปใีหม่  อุปทมุ ม.4 นายสนิท  อุปทมุ 18357 สพป.สน.เขต 3 วานรนิวาส

140 นายรัฐรว ี ศรีโนนยาง ม.4 นางนิติพร  ศรีโนนยาง 20484 สพป.สน.เขต 3 วานรนิวาส

141 น.ส.ณีรนุช  ทองสะอาด ม.6 นางสุพรรณี  ทองสะอาด 18822 ร.ร.ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบรูณ์ ค าตากล้า

142 น.ส.อรณิชา  ส าราญวงศ์ ม.5 นางเกษร  ส าราญวงศ์ 20206 ร.ร.ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบรูณ์ ค าตากล้า

143 นายนรา  ชูพนัธ์ ม.6 นางพทัจรี  ชูพนัธ์ 23605 ร.ร.ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบรูณ์ ค าตากล้า

144 นายพรีวชิญ์  งามนา ปวช.3 นางยุพนิ  งามนา 14405 ร.ร.บา้นตาด ค าตากล้า

145 น.ส.พรหมพร  เอ้มะราช ม.4 นายสุริยา  เอ้มะราช 21257 ร.ร.บา้นเพยีพทิยาพฒัน์ ค าตากล้า

146 นายณัฐปคัลภ ์ พวงสิงห์ ม.5 นางเจนจิรา  พวงสิงห์ 25809 ร.ร.บา้นแสนสุข ค าตากล้า

147 น.ส.สุกฤต  เพชรตะโก ม.4 น.ส.เบญจมาศ  วารี 25806 ร.ร.แพดพทิยารัตน์ ค าตากล้า

148 นายศิวกร  วเิศษโวหาร ม.6 นายสุชาติ  วเิศษโวหาร 27680 ร.ร.ศึกษาประชาสามัคคี ค าตากล้า

149 นายวชิรวทิย์  วงค์เตชะ ม.5 นางเปรมนภา  วงค์เตชะ 24500 ร.ร.สันติสุขสระแก้ว ค าตากล้า

150 น.ส.ปยิธดิา  ทาลา ม.6 นางรัศมี  ทาลา 20405 ร.ร.ชุมชนบา้นมาย บา้นม่วง

151 นายรัชชานนท ์ ทองสุทธิ์ ม.5 นายสมศักด์ิ  ทองสุทธิ์ 22789 ร.ร.ชุมชนบา้นมาย บา้นม่วง

152 น.ส.กนกพร  เพชรราม ม.5 นางนงค์รักษ ์ เพชรราม 24570 ร.ร.บา้นค าปลาฝา บา้นม่วง

153 นายภตูะวนั  ประธาน ม.5 นายมานิตย์  ประธาน 27214 ร.ร.บา้นดงหม้อทอง บา้นม่วง

154 นายพทัธดนย์  ลุนาวนั ม.6 นางสุจิตรา  ลุนาวนั 23944 ร.ร.บา้นนาจาน บา้นม่วง

155 นายสหมงคล  อาจหาญ ม.5 นายเพิ่มศักด์ิ  อาจหาญ 21599 ร.ร.บา้นโนนไทย บา้นม่วง

156 น.ส.อารยา  อาจหาญ ม.5 นางอภญิญา  อาจหาญ 20262 ร.ร.บา้นม่วงพทิยาคม บา้นม่วง

157 นายอรรถกร  เจริญชัยไธสงค์ ม.6 นายชูชาติ  เจริญชัยไธสงค์ 27132 ร.ร.บา้นม่วงพทิยาคม บา้นม่วง

158 นายพชรวร  ค ามะมูล ม.4 น.ส.มัณฑนา  มณีแสง 25802 ร.ร.บา้นสามแยกพทิกัษ์ บา้นม่วง

159 นายมนพทัธ ์ งาสิทธิ์ ม.6 นางมัลลิกา  งาสิทธิ์ 25043 ร.ร.บา้นหนองแอก บา้นม่วง

160 น.ส.พชิามญชุ์  นนธจิันทร์ ม.5 นางวนีัส  นนธจิันทร์ 23872 ร.ร.บา้นหวา้นสหวทิยา บา้นม่วง

161 น.ส.ขวญัข้าว  เฮียงราช ม.6 นางดวงพร  เฮียงราช 21181 ร.ร.อนุบาลบา้นม่วง บา้นม่วง

162 น.ส.รัญชนา  บญุชาญ ม.4 นายรักชนะ  บญุชาญ 24727 ร.ร.ดงสาร อากาศอ านวย
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163 นายปฤณ  จามน้อยพรม ม.6 นางวนิิจชนันท ์ จามน้อยพรม 25629 ร.ร.ดอนแดง อากาศอ านวย

164 น.ส.รพพีร  ภวูงศ์ ม.6 นางพรเพญ็  ภวูงศ์ 20000 ร.ร.ทา่ก้อน อากาศอ านวย

165 นายวชัรพงษ ์ ใครบตุร ม.4 นายวชัรพนัธ ์ ใครบตุร 26570 ร.ร.นากะทาด อากาศอ านวย

166 น.ส.ธรีวรรณ  ภอูาจ ม.5 นางค าปุ่น  ภอูาจ 20967 ร.ร.นาดอกไม้ อากาศอ านวย

167 นายเชาวมินทร์  ดีวนัไชย ม.5 นางอัญลยา  ดีวนัไชย 20347 ร.ร.บะหวา้ อากาศอ านวย

168 นายพชิชานันท ์ ง้ิวไชยราช ม.4 นางทองเพชร  ง้ิวไชยราช 20538 ร.ร.บา้นแพงใหญ่ อากาศอ านวย

169 นายจักรพรรดิ  ทอนฮามแก้ว ม.5 นางหทยัทพิย์  ทอนฮามแก้ว 17205 ร.ร.บา้นอากาศ อากาศอ านวย

170 น.ส.อุษณียาภรณ์  ชาเหลา ม.5 นางอังคณา  ชาเหลา 25770 ร.ร.บา้นอากาศ อากาศอ านวย

171 น.ส.ลออรัตน์  โกพลรัตน์ ม.6 นางสายพนิ  คิอินธิ 26105 ร.ร.บา้นอากาศ อากาศอ านวย

172 น.ส.วสุิทธพิร  ศรีคุณ ม.5 นายเจน  ศรีคุณ 25294 ร.ร.เม่นน้อย อากาศอ านวย

173 น.ส.สิรภทัร  ส ารองพนัธ์ ม.5 นางเพญ็นิภา  ส ารองพนัธ์ 20643 ร.ร.วาใหญ่ อากาศอ านวย

174 นายวชิรรัตน์  ชินวงษ์ ม.5 นางวริสรา  ชินวงษ์ 21370 ร.ร.วาใหญ่ อากาศอ านวย

175 นายธรีติ  คิอินธิ ม.6 นายพรประเสริฐ  คิอินธิ 20263 ร.ร.อากาศอ านวยศึกษา อากาศอ านวย

176 น.ส.ณัฐฐาพร  วริิยะเจริญกิจ ม.5 นายรุ่งฟา้  วริิยะเจริญกิจ 23537 ร.ร.อากาศอ านวยศึกษา อากาศอ านวย

177 น.ส.กนกกร  กิณเรศ ม.5 นายธรีวฒิุ  กิณเรศ 24645 ร.ร.อากาศอ านวยศึกษา อากาศอ านวย

178 น.ส.ชาญชัย  เบญ็ชัย ม.5 น.ส.อรพนิ  จันต๊ิบ 26660 รร.ทา่สงครามวทิยา อากาศอ านวย

179 น.ส.สิรินยา  ขานค าภา ม.5 นายศิริ  ขานค าภา 27631 รร.ทา่สงครามวทิยา อากาศอ านวย

180 น.ส.ยศวดี  ชุมปญัญา ม.4 นายพลชัย  ชุมปญัญา 18206 น าส่งเอง <ไม่ระบ>ุ
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1 น.ส.ชลิตา  มหานิล ป.ตรี ปี2 นายชัยวฒัน์  มหานิล 9640 บ านาญ อ.เมือง เมืองสกลนคร

2 น.ส.มลฑาทพิย์  สุวรรณวเิศษ ป.ตรี ปี4 นางชื่นทพิย์  อินธแิสน 11151 บ านาญ อ.เมือง เมืองสกลนคร

3 น.ส.ประภสัสร  แสนภวูา ป.ตรี ปี2 นายอภชิาติ  แสนภวูา 12469 บ านาญ อ.เมือง เมืองสกลนคร

4 นายภผูา  หาญชัย ป.ตรี ปี4 นายศุภชัย  หาญชัย 14892 บ านาญ อ.เมือง เมืองสกลนคร

5 น.ส.สุชัญญา  โยธานัก ปวส.2 นางวราภรณ์  โยธานัก 25240 บ านาญ อ.เมือง เมืองสกลนคร

6 น.ส.นิศมา  ฤทธธิรรม ป.ตรี ปี2 นายรัฐพล  ฤทธธิรรม 19821 ม.ราชภฏัสกลนคร เมืองสกลนคร

7 นายภวูนาถ  ภศูรีฐาน ปวส.1 นางกนกวรรณ  ภศูรีฐาน 23024 ร.ร.ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม เมืองสกลนคร

8 นายปฏพิทัธ ์ ศรีขจันทร์ ป.ตรี ปี3 นางอรพรรณ  ศรีจันทร์ 20211 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล เมืองสกลนคร

9 น.ส.สิปปปวร์ี  ไชยบบุผา ป.ตรี ปี3 นางกชกร  ไชยบบุผา 24268 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล เมืองสกลนคร

10 น.ส.นภเกตน์  โคตรชุม ป.ตรี ปี2 นางฐปนีย์  โคตรชุม 27584 ร.ร.ดงมะไฟวทิยา เมืองสกลนคร

11 น.ส.ซุ้มผกา  ครุธต าค า ป.ตรี ปี4 นายวเิชียรชัย  ครุธต าค า 25007 ร.ร.ดอนแคน"คุรุราษฎร์ผดุงวทิย"์ เมืองสกลนคร

12 นายชาญชล  ศรีรักษา ป.ตรี ปี1 วา่ที่พ.ต.สมชาย  ศรีรักษา 18405 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

13 นายศุภกฤต  ติงมหาอินทร์ ป.ตรี ปี4 นายวรัิตน์  ติงมหาอินทร์ 22227 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

14 น.ส.ศุภาพชิญ์  ตรงวฒันาวฒิุ ป.ตรี ปี3 นางวรลักษณ์  ตรงวฒันาวฒิุ 22793 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

15 นายอภรัิกษ ์ ศรีอีสาณ ป.ตรี ปี3 นางพนมพร  ศรีอิสาณ 23599 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

16 นายภทัรวรรธน์  โคตรชุม ป.ตรี ปี4 นายชัยณรงค์  โคตรชุม 26654 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

17 น.ส.สินีณัฐ  บญุตาแสง ป.ตรี ปี1 นางทศันีย์  บญุตาแสง 22572 ร.ร.นาอ้อยค าสะอาด เมืองสกลนคร

18 นายภทัรชนน  แสนชนม์ ป.ตรี ปี4 นายทวเีดช  แสนชนม์ 23299 ร.ร.บา้นโคกก่องสหมิตรวทิยาคาร เมืองสกลนคร

19 นายณัฐสิทธิ ์ รัตนา ป.ตรี ปี2 นางอมรรัตน์  รัตนา 25062 ร.ร.บา้นโคกเลาะวทิยาคาร เมืองสกลนคร

20 น.ส.ไปรยา  สิงหเ์สนา ป.ตรี ปี1 นายสุระทนิ  สิงหเ์สนา 15309 ร.ร.บา้นโคกสูง เมืองสกลนคร

21 น.ส.วมิลสิริ  พนัธุแ์ก้ว ป.ตรี ปี4 นายบญัชา  พนัธุแ์ก้ว 15515 ร.ร.บา้นดงยอสามัคคีพทิยาศิลป์ เมืองสกลนคร

22 นายจิรวจัน์  ภขูมัง ป.ตรี ปี3 นางจุรีพร  ภขูมัง 23528 ร.ร.บา้นดงยอสามัคคีพทิยาศิลป์ เมืองสกลนคร

23 นายปานตะวนั  กาญจนพนัธุ์ ป.ตรี ปี4 นายปานพนัธุ ์ กาญจนพนัธุ์ 25799 ร.ร.บา้นดอนเชียงบาล เมืองสกลนคร

24 น.ส.ปณาลี  ไชยบตุร ป.ตรี ปี3 นางนันทรัตน์  ไชยบตุร 24462 ร.ร.บา้นดอนหมูโพธิศ์รี เมืองสกลนคร

25 นายจิรายุ  ค าทะเนตร ป.ตรี ปี2 นายมงคล  ค าทะเนตร 22302 ร.ร.บา้นทา่ม่วง เมืองสกลนคร

26 นายธติิวฒิุ  เภาโพธิ์ ป.ตรี ปี3 นายเจริญ  เภาโพธิ์ 15682 ร.ร.บา้นทา่เยี่ยมน้ าพงุ เมืองสกลนคร

27 นายอดิสร  ทศัคร ป.ตรี ปี3 นางจารุณี  ทศัคร 19984 ร.ร.บา้นบอนสหราษฎร์บ ารุง เมืองสกลนคร

28 น.ส.ฟา้ใส  หาญชัย ป.ตรี ปี1 น.ส.นารถฤดี  โถปาสอน 18292 ร.ร.บา้นพะเนาวร์าษฎร์บ ารุง เมืองสกลนคร

29 นายกษณพล  ปรือทะเล ป.ตรี ปี1 นางนฤมล  ปรือทะเล 23204 ร.ร.บา้นพะเนาวร์าษฎร์บ ารุง เมืองสกลนคร

30 นายเฉลิมราชย์  มุงค าภา ป.ตรี ปี4 นางสุธารักษ ์ มุงค าภา 17967 ร.ร.บา้นพงัขวา้งวฒันศิลป์ เมืองสกลนคร

บัญชรีายชื่อผู้ไดร้ับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชกิ  ประจ าปีการศึกษา  2563
แนบท้ายประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนส่งเสริมบุตรสมาชกิ ลงวันที ่4 มกราคม 2564

ทุนระดับอุดมศึกษา จ านวน  259  ทุน ๆ ละ 3,500 บาท  เป็นเงินทั้งสิน้  906,500 บาท
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31 นายวรพล  ศิริภาร์ ป.ตรี ปี4 นางอุไรรัตน์  ศรีสวสัด์ิ 19973 ร.ร.บา้นลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวทิย)์ เมืองสกลนคร

32 น.ส.กีฬาภทัร  วญิญาสุข ป.ตรี ปี2 นางพชัรินทร์  วญิญาสุข 22142 ร.ร.บา้นศรีวชิา"คุรุราษฎร์อุทศิ" เมืองสกลนคร

33 น.ส.กุลปริยา  บญุเกิด ป.ตรี ปี1 นางประภาพร  บญุเกิด 17059 ร.ร.บา้นหนองปลาดุกศรีวทิยา เมืองสกลนคร

34 น.ส.ณฐพรรณ  มุลน้อยสุ ป.ตรี ปี4 นางธญัสินี  มุลน้อยสุ 21454 ร.ร.บา้นหนองมะเกลือ เมืองสกลนคร

35 น.ส.วริศรา  ตันสมรส ป.ตรี ปี1 น.ส.สมภาร  ตันสมรส 21929 ร.ร.บา้นหนองสระ เมืองสกลนคร

36 น.ส.ธร์ีจุฑา  แสนวเิศษ ป.ตรี ปี3 นายปารณทตัต์  แสนวเิศษ 16936 ร.ร.เมืองสกลนคร เมืองสกลนคร

37 นายชญานิน  ค าภมูี ป.ตรี ปี1 นางอุดมลักษณ์  ค าภมูี 25772 ร.ร.เมืองสกลนคร เมืองสกลนคร

38 นายพริิยะ  พลไชย ป.ตรี ปี2 นางเพญ็นภา  พลไชย 24585 ร.ร.ศรีบญุเรืองวทิยาคาร เมืองสกลนคร

39 นายกิตติศักด์ิ  แดนรักษ์ ป.ตรี ปี2 นางนุชรี  แดนรักษ์ 14857 ร.ร.สกลนคร (วนัครู 2501) เมืองสกลนคร

40 นายนัฐพงษ ์ ธงอาษา ป.ตรี ปี4 ส.ต.ต.สนธยา  ธงอาษา 24122 ร.ร.สกลนครพฒันศึกษา เมืองสกลนคร

41 นายจิรวฒัน์  ผิวหอม ป.ตรี ปี2 นายสุพจน์  ผิวหอม 20816 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

42 น.ส.ฤชุกร  แก้วเสถียร ป.ตรี ปี3 นางดวงฤดี  แก้วเสถียร 23135 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

43 น.ส.บญุธญิา  ธริาชรัมย์ ป.ตรี ปี5 นางอาทติยา  อภวิาทนสิริ 23212 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล 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 "เชิงชุมอนุชนวทิยา" เมืองสกลนคร

46 น.ส.ศศิวมิล  ขันธพ์ฒัน์ ป.ตรี ปี3 นางชนิดาพร  ขันธพ์ฒัน์ 26185 ร.ร.เทศบาล 4 "รัฐประชานุเคราะห"์ เมืองสกลนคร

47 น.ส.วริศรา  อุ่นบญุเรือง ป.ตรี ปี2 นายสมศักด์ิ  อุ่นบญุเรือง 20493 ร.ร.มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวทิยา" เมืองสกลนคร

48 น.ส.ไอลดา  ศรีมงคล ป.ตรี ปี3 นางขนิษฐา  ศรีมงคล 21078 ร.ร.มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวทิยา" เมืองสกลนคร

49 น.ส.อรุโณทยั  อินธแิสง ป.ตรี ปี3 นายสดใส  อินธแิสง 18799 วทิยาลัยเทคนิค เมืองสกลนคร

50 น.ส.ปยิะวรรณ  โคตรวชิัย ป.ตรี ปี1 นายสีสมพร  โคตรวชิัย 19682 วทิยาลัยเทคนิค เมืองสกลนคร

51 นายวชิชากร  อุปพงศ์ ป.ตรี ปี4 นางวชิราภรณ์  อุปพงศ์ 12942 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด เมืองสกลนคร

52 นายกษดิิศ  บงค์บตุร ป.ตรี ปี1 นางเตือนจิตร  บงค์บตุร 19483 ส านักงาน กศน. เมืองสกลนคร

53 น.ส.เนติกานต์  ภยูางสิม ป.ตรี ปี4 นายวชัรพงษ ์ ภยูางสิม 22785 สพป.สน. เขต 1 เมืองสกลนคร

54 น.ส.อริยา  ก้อนแพง ป.ตรี ปี4 นางฉววีรรณ  ก้อนแพง 19389 ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดัสกลนคร เมืองสกลนคร

55 นายปวริศ  แสงสวา่ง ป.ตรี ปี5 นางยุภาพร  แสงสวา่ง 20775 ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดัสกลนคร เมืองสกลนคร

56 น.ส.ปภาว ี อินธแิสง ป.ตรี ปี2 นางนฤมล  อินธแิสง 24374 ร.ร.บา้นเชียงสือราษฎร์อ านวย โพนนาแก้ว

57 น.ส.ปาณิศา  โชคศรี ป.ตรี ปี4 นางล าไพ  โชคศรี 17814 ร.ร.โพนพทิยาคม โพนนาแก้ว

58 นายกีรติ  จันทร์ธรรม ป.ตรี ปี2 นายสุรศักด์ิ  จันทร์ธรรม 25589 ร.ร.โพนพทิยาคม โพนนาแก้ว

59 นายภาสกร  สุขสง่าเจริญ ป.ตรี ปี2 นายพชัรินทร์  สุขสง่าเจริญ 17399 บ านาญ สพม. อ.กุสุมาลย์ กุสุมาลย์

60 น.ส.พรสวรรค์  มโนมัยกิจ ป.ตรี ปี3 นางจารุวรรณ  มโนมัยกิจ 20056 บ านาญ สพม. อ.กุสุมาลย์ กุสุมาลย์

61 น.ส.รัตติยา  ทองชัย ป.ตรี ปี1 นางประภาพร  ทองชัย 24710 ร.ร.กุสุมาลย์วทิยาคม กุสุมาลย์

62 นายทัศนเศรษฐ์  เศียรกระโทก ป.ตรี ปี3 นางมาริษา  เศียรกระโทก 25812 ร.ร.กุสุมาลย์วทิยาคม กุสุมาลย์

63 นายพรีะพล  จิอุ่นงอย ป.ตรี ปี4 นางพรธภิา  จิอุ่นงอย 27206 ร.ร.บา้นโคกม่วง กุสุมาลย์
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64 น.ส.ธนิยาภรณ์  บรุะเนตร ป.ตรี ปี1 นายอดิศักด์ิ  บรุะเนตร 27634 ร.ร.บา้นนาเพยีงเก่า กุสุมาลย์

65 น.ส.ธญัวรัตม์  อามาตย์มนตรี ป.ตรี ปี3 นายสัมพนัธ ์ อามาตย์มนตรี 16069 ร.ร.บา้นอีกุด กุสุมาลย์

66 น.ส.ชลธชิา  ดีนัก ป.ตรี ปี1 นางนงรัตนา  ษมากรวทิติ 20611 ร.ร.โพธแิสนวทิยา กุสุมาลย์

67 นายเกรียงไกร  พลอาษา ป.ตรี ปี1 นางจันทร์จุรี  พลอาษา 22440 ร.ร.อนุบาลกุสุมาลย์ กุสุมาลย์

68 นายกิตติคุณ  สิงหค์ ามา ป.ตรี ปี3 นายบญุส่ง  สิงหค์ ามา 9536 บ านาญ อ.โคกศรีสุพรรณ โคกศรีสุพรรณ

69 น.ส.ธนากาญจน์  ศรีนา ป.ตรี ปี3 นายนาวา  ศรีนา 15364 บ านาญ อ.โคกศรีสุพรรณ โคกศรีสุพรรณ

70 นายณัฐพล  วงศ์เครือศร ป.ตรี ปี1 นางสุมาลี  วงศ์เครือศร 21649 ร.ร.บา้นตองโขบ โคกศรีสุพรรณ

71 น.ส.ธนัชพร  ฤกษฉ์วี ป.ตรี ปี3 นางวชัราภรณ์  ฤกษฉ์วี 16254 ร.ร.บา้นแมดนาทม่ โคกศรีสุพรรณ

72 น.ส.สิปาจรีย์  ยศก าธร ป.ตรี ปี1 นายประยูร  ยศก าธร 21048 ร.ร.บา้นแมดนาทม่ โคกศรีสุพรรณ

73 นายปยิังกูร  เหล่าพรม ปวส.2 นางสมคิด  เหล่าพรม 20348 ร.ร.บา้นหนองกอมปา่ขาว โคกศรีสุพรรณ

74 นายกันตินันท ์ นันตสุข ป.ตรี ปี3 นางทพิย์วมิล  นันตสุข 17988 ร.ร.ร่มเกล้า โคกศรีสุพรรณ

75 น.ส.จุฬารัตน์  สูตรชัย ป.ตรี ปี1 นางสมจิตร  สนใจยิ่ง 24699 ร.ร.ร่มเกล้า โคกศรีสุพรรณ

76 น.ส.ธนีิดา  พรหมเมือง ป.ตรี ปี2 นางรัตนาภรณ์  พรหมเมือง 18998 รร.ด่านม่วงค าพทิยาคม โคกศรีสุพรรณ

77 น.ส.เจนจิรา  จิตจ านงค์ ป.ตรี ปี1 นายปรีดา  จิตจ านงค์ 19583 รร.ด่านม่วงค าพทิยาคม โคกศรีสุพรรณ

78 นายณรัชตะ  มลาวาสน์ ป.ตรี ปี2 นายณรงค์ชัย  มลาวาสน์ 22583 ร.ร.เต่างอยพฒันศึกษา เต่างอย

79 นายกฤษนันท ์ จิปอมจา ป.ตรี ปี2 นายนพนันท ์ จิปอมจา 21842 ร.ร.บา้นจันทร์เพญ็ เต่างอย

80 น.ส.ณัชชา  วชิัยสุนทร ป.ตรี ปี5 นางภรปภา  ศรีธสิาร 25145 ร.ร.บา้นดงหลวง เต่างอย

81 นายอัครพล  อัครจันทร์ ป.ตรี ปี2 นางนงนุช  อัครจันทร์ 19910 ร.ร.บา้นนาตาลค าข่า เต่างอย

82 น.ส.พมิพพ์สุิทธิ ์ เจริญชัย ป.ตรี ปี4 น.ส.อนัญญา  จรัสแผ้ว 19602 ร.ร.ทา่นผู้หญิงจันทมิา พึ่งบารมี ภพูาน

83 นายอานนท ์ บญุสิทธิ์ ป.ตรี ปี3 นางวารีย์  บญุสิทธิ์ 17718 ร.ร.บา้นโคกภู ภพูาน

84 นายวศิรุต  ศรีนัครินทร์ ป.ตรี ปี3 นายณัฐพงษ ์ ศรีนัครินทร์ 26516 ร.ร.บา้นยางโล้นเจริญราษฎร์ฯ ภพูาน

85 นายภู่ประกรณ์  จิตปรีดา ป.ตรี ปี4 นายสวา่ง  จิตปรีดา 23841 ร.ร.บา้นหลุบเลา ภพูาน

86 นายโชคนิรันดร์  ราชโสภา ป.ตรี ปี1 นางพาริพนัธ ์ ราชโสภา 8787 บ านาญ อ.สวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

87 นายจอมพล  ศิลารักษ์ ป.ตรี ปี2 นางพสิวาท  ศิลารักษ์ 11590 บ านาญ อ.สวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

88 นายเฉลิมเกียรติ  ชาเสน ป.ตรี ปี4 นายววิฒัน์  ชาเสน 13993 บ านาญ อ.สวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

89 นายนวมินทร์  โคตะมา ป.ตรี ปี2 นายวทิติ  โคตะมา 15968 บ านาญ อ.สวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

90 น.ส.เนตรทราย  ศรีสาคร ป.ตรี ปี4 นางธกิานดา  ศรีสาคร 21011 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาฯ สวา่งแดนดิน

91 น.ส.ธมลวรรณ  สุรเสียง ป.ตรี ปี1 นางชุมากานต์  สุรเสียง 21292 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาฯ สวา่งแดนดิน

92 น.ส.พรีญา  ปกัษี ป.ตรี ปี4 นายช านาญ  ปกัษี 18301 ร.ร.บา้นค าเจริญวทิยา สวา่งแดนดิน

93 นายภพชนก  แวงแสน ป.ตรี ปี3 นางสวาท  แวงแสน 15936 ร.ร.บา้นค าตานา(อรัญวาสวทิยา) สวา่งแดนดิน

94 นายสหสัวรรษ  ชูบญุ ป.ตรี ปี3 นางอุทยัวรรณ  ชูบญุ 18257 ร.ร.บา้นค าตานา(อรัญวาสวทิยา) สวา่งแดนดิน

95 น.ส.ธญัญาภรณ์  เสนเสนา ป.ตรี ปี3 นายสมพร  เสนเสนา 22068 ร.ร.บา้นโคกคอนดอนม่วย สวา่งแดนดิน

96 นายวรรณกร  พงศ์สิทธศัิกด์ิ ป.ตรี ปี5 นายทพิากร  พงศ์สิทธศัิกด์ิ 19111 ร.ร.บา้นโคกสีไค สวา่งแดนดิน
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97 น.ส.ชลนิภา  บดิานารา ป.ตรี ปี4 นางสุภรณ์  ทพิเนตร 18412 ร.ร.บา้นง่อนหนองพะเนาว์ สวา่งแดนดิน

98 นายยศกร  เบกิสีใส ปวส.1 นายวณิต  เบกิสีใส 15225 ร.ร.บา้นดอนหนั สวา่งแดนดิน

99 น.ส.พชิญาภา  จันทร์แก้วแร่ ป.ตรี ปี5 นางสุจิมา  จันทร์แก้วแร่ 22552 ร.ร.บา้นตาลเนิ้ง(โพธริาชอ านวย) สวา่งแดนดิน

100 น.ส.วภิาว ี พงษไ์ทย ป.ตรี ปี3 นายบญุสินธุ ์ พงษไ์ทย 23020 ร.ร.บา้นทรายมูล สวา่งแดนดิน

101 น.ส.อารียา  โนนทะราช ป.ตรี ปี6 นางมลัยภรณ์  โนนทะราช 15426 ร.ร.บา้นนาดอกไม้หว้ยไร่สามัคคี สวา่งแดนดิน

102 น.ส.ธญัพชิชา  พลิาโสภา ป.ตรี ปี3 นายสุภพ  พลิาโสภา 16013 ร.ร.บา้นบงึโน สวา่งแดนดิน

103 นายวสัิยทศัน์  หอมสร้อย ป.ตรี ปี3 นายสลับ  หอมสร้อย 22161 ร.ร.บา้นพนันา สวา่งแดนดิน

104 น.ส.พชิญานิน  แพงพา ป.ตรี ปี4 นางเนตรนภสิ  แพงพา 18872 ร.ร.บา้นโมน(เกาะแก้ววทิยา) สวา่งแดนดิน

105 นายพทิยนัน  แพงพา ป.ตรี ปี3 ส.อ.นาท  แพงพา 25391 ร.ร.บา้นโมน(เกาะแก้ววทิยา) สวา่งแดนดิน

106 น.ส.จุฑามาศ  เกษสะอาด ป.ตรี ปี4 นายศราวธุ  เกษสะอาด 14787 ร.ร.บา้นเล่า(ประชานุเคราะห)์ สวา่งแดนดิน

107 น.ส.ศุภาพิชญ์  วงศ์พิพัฒโนภาส ป.ตรี ปี5 นายอุเทน  วงศ์พพิฒัโนภาส 16715 ร.ร.บา้นหนองตาล สวา่งแดนดิน

108 น.ส.วรยา  ศรีสวา่ง ป.ตรี ปี2 นายวรีศักด์ิ  ศรีสวา่ง 21497 ร.ร.บา้นหนองทุ่ม สวา่งแดนดิน

109 น.ส.ลักษมณ  ชินทะวนั ป.ตรี ปี1 นางปณุยนุช  ชินทะวนั 23178 ร.ร.บา้นหนองทุ่ม สวา่งแดนดิน

110 น.ส.อริสรา  แฝงจันทร์ ป.ตรี ปี3 นายจักรเพชร์  แฝงจันทร์ 17394 ร.ร.บา้นหนิโงมโนนสร้างไพ สวา่งแดนดิน

111 น.ส.กัญญาภคั  วงศ์ค า ป.ตรี ปี3 นายวเิศษ  วงศ์ค า 18493 ร.ร.แวงพทิยาคม สวา่งแดนดิน

112 นายสิริพรชัย  ภญิโญเรืองธญั ป.ตรี ปี3 นางอรรจมาภรณ์  ภญิโญเรืองธัญ 22411 ร.ร.แวงพทิยาคม สวา่งแดนดิน

113 น.ส.กรกนก  ค าภแูสน ป.ตรี ปี4 นางรสสุคนธ ์ ค าภแูสน 16021 ร.ร.สวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

114 น.ส.รัชนีกร  สายทวี ป.ตรี ปี1 นายบญุเลิศศิลป ์ สายทวี 19933 ร.ร.สวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

115 น.ส.ลัลน์ลลิต  แสงวงค์ ป.ตรี ปี3 นางนิ่มนวล  แสงวงค์ 22664 ร.ร.สวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

116 นายธนพล  กรแก้ว ปวส.2 นางรจนา  กรแก้ว 18730 ร.ร.หนองหลวงศึกษา สวา่งแดนดิน

117 นายโรจน์รว ี ภกูองชนะ ป.ตรี ปี4 นางสุภาภรณ์  ภกูองชนะ 27250 ร.ร.หนองหลวงศึกษา สวา่งแดนดิน

118 นายอัคราช  ขัดทรายขาว ป.ตรี ปี1 นางศรัญรัตน์  ขัดทรายขาว 16532 ร.ร.อนุบาลสวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

119 น.ส.กวนีา  แสนค า ป.ตรี ปี3 นางนันทนา  อัมไพภทัร์กุล 17267 ร.ร.อนุบาลสวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

120 นายพงษศั์กด์ิ  อาษาเสน ป.ตรี ปี4 นางบงัอร  อาษาเสน 20404 ร.ร.อนุบาลสวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

121 น.ส.ภฏจิรา  ศรีหล้า ป.ตรี ปี1 นายสมจิต  ศรีหล้า 22689 วทิยาลัยเทคนิคสวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

122 น.ส.ศศิธร  แก้วกุลบตุร ปวส.2 นายธรีะพล  แก้วกุลบตุร 24347 วทิยาลัยเทคนิคสวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

123 นายกรพงษ ์ ดวงสุภา ป.ตรี ปี2 นางพทัธนันท ์ ดวงสุภา 17057 สพป.สน. เขต 2 สวา่งแดนดิน

124 น.ส.ธนภรณ์  ไตรทพิย์ ป.ตรี ปี3 นางชุติปภา  ไตรทพิย์ 18930 สพป.สน. เขต 2 สวา่งแดนดิน

125 นายสมคิด  ประครองญาติ ปวส.2 นายสมคิด  ประครองญาติ 22088 สพป.สน. เขต 2 สวา่งแดนดิน

126 น.ส.กุลวดี  แก้วมุงคุณ ป.ตรี ปี5 นางโกศล  แก้วมุงคุณ 8613 บ านาญ สพม. อ.พรรณานิคม พรรณานิคม

127 น.ส.ปรียานุช  รอดอุด ป.ตรี ปี2 นายสิทธชิัย  รอดอุด 7862 บ านาญ อ.พรรณานิคม พรรณานิคม

128 นายธนัช  กลยนีย์ ปวส.2 นางมยุรีย์  กลยนีย์ 17407 ร.ร.ชุมชนบดมาดพอกน้อย พรรณานิคม

129 นายศุภวฒัน์  สุขเกษม ป.ตรี ปี3 นางประเยาว ์ สุขเกษม 20231 ร.ร.ชุมชนบดมาดพอกน้อย พรรณานิคม
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130 น.ส.รัชนิกานต์  เจริญอินทร์ ป.ตรี ปี2 นายไพโรจน์  เจริญอินทร์ 17855 ร.ร.ชุมชนบา้นนาดีหนองไผ่ พรรณานิคม

131 น.ส.ชลดา  สุนันธรรม ป.ตรี ปี5 นางประภาพรรณ  สุนันธรรม 16492 ร.ร.บะฮีวทิยาคม พรรณานิคม

132 นายจารุวชิญ์  จันทร์นามวงค์ ป.ตรี ปี5 วา่ที่ร.ต.จารึก  จันทร์นามวงค์ 19464 ร.ร.บา้นค าข่า พรรณานิคม

133 น.ส.วชิญาภา  จันทร์นามวงค์ ป.ตรี ปี3 นางประกายแก้ว  จันทร์นามวงค์ 22762 ร.ร.บา้นค าข่า พรรณานิคม

134 น.ส.บษุยมาส  จันทวงค์ ป.ตรี ปี3 นางภริะไทย  จันทวงค์ 17639 ร.ร.บา้นตาลเลียน พรรณานิคม

135 นายชลกร  อัมวงศา ป.ตรี ปี4 นางโขมพสัต์  อัมวงศา 23732 ร.ร.บา้นตาลเลียน พรรณานิคม

136 นายธนภทัร  กันบรุมย์ ป.ตรี ปี3 นายประยูรชัย  กันบรุมย์ 17902 ร.ร.บา้นโนนทรายค า พรรณานิคม

137 น.ส.ปพชัญา  แสนเศษ ป.ตรี ปี4 นางพยอม  แสนเศษ 20938 ร.ร.บา้นบะฮี พรรณานิคม

138 น.ส.พรธรีา  วงษศ์รี ป.ตรี ปี4 นางรัตนา  วงษศ์รี 22383 ร.ร.บา้นบะฮี พรรณานิคม

139 น.ส.ณัฐนิช  โถชาลี ป.ตรี ปี2 นางจรรยา  โถชาลี 22377 ร.ร.บา้นผักค าภู พรรณานิคม

140 นายเชิงยุทธ  สุจริต ป.ตรี ปี2 นางปญุญพฒัน์  สุจริต 21451 ร.ร.บา้นไร่บา้นไฮ่ พรรณานิคม

141 น.ส.รัตติยา  หลวงปราบ ป.ตรี ปี2 นายประสิทธิ ์ หลวงปราบ 21827 ร.ร.บา้นไร่บา้นไฮ่ พรรณานิคม

142 น.ส.อุบลวรรณ  เข็มจันทร์ ป.ตรี ปี3 นางวนิดา  เข็มจันทร์ 24339 ร.ร.บา้นไร่บา้นไฮ่ พรรณานิคม

143 นายพฒิุพงศ์  ก้อนแพง ป.ตรี ปี4 นางจิตรลดา  ก้อนแพง 19271 ร.ร.บา้นวงัยาง (วงัยางวทิยานุกูล) พรรณานิคม

144 นายศุภวชิญ์  ค าสวา่ง ป.ตรี ปี4 นางรัตนาภรณ์  ค าสวา่ง 20670 ร.ร.บา้นวงัยาง (วงัยางวทิยานุกูล) พรรณานิคม

145 น.ส.สกาวเดือน  พลากุล ป.ตรี ปี1 นายสมสมัคร์  พลากุล 20883 ร.ร.บา้นวงัยาง (วงัยางวทิยานุกูล) พรรณานิคม

146 นายกันตวชิญ์  เมืองแสน ป.ตรี ปี3 นายพนัณาราย  เมืองแสน 19923 ร.ร.บา้นหนองหวาย พรรณานิคม

147 นายพชร  ถนอมสมบติั ป.ตรี ปี5 นางศิริลักษณ์  จรรยานุวฒัน์ 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 บ านาญ อ.วาริชภมูิ วาริชภมูิ

150 นายวรณัน  สุรารักษ์ ป.ตรี ปี3 นายโชคชัย  สุรารักษ์ 15596 ร.ร.บา้นค าบดิโคกโพนยาง วาริชภมูิ

151 นายพรีวชิญ์  พงษน์ุช ป.ตรี ปี2 นางสิริมา  ศรีส าราญ 21190 ร.ร.บา้นโคกตาดทอง วาริชภมูิ

152 น.ส.นิลุบล  พงษสุ์วรรณ ป.ตรี ปี3 นายบุญประครอง  พงษ์สุวรรณ 15336 ร.ร.บา้นดงบงัปา่โจด วาริชภมูิ

153 นายธรีภทัร  แสนภมูี ป.ตรี ปี2 นางวรัีตน์  แสนภมูี 19997 ร.ร.บา้นดงบงัปา่โจด วาริชภมูิ

154 นายคณาธปิ  ผิวบญุเรือง ป.ตรี ปี1 นายทนงศักด์ิ  ผิวบญุเรือง 19707 ร.ร.บา้นหว้ยบาง วาริชภมูิ

155 น.ส.จนัสธร  เจริญชัย ป.ตรี ปี5 นายจรัล  เจริญชัย 18471 ร.ร.มัธยมวาริชภมูิ วาริชภมูิ

156 น.ส.สิริขวญั  สุดเสน่ห์ ป.ตรี ปี2 นางสุพตัรา  สุดเสน่ห์ 27223 ร.ร.มัธยมวาริชภมูิ วาริชภมูิ

157 นายชยพล  ฝุ่นเงิน ป.ตรี ปี1 นางนงเยาว ์ ฝุ่นเงิน 20442 ร.ร.บา้นโคกสะอาด ส่องดาว

158 น.ส.กรวภิา  สอนบปุผา ป.ตรี ปี2 นางศิริพร  นามมะณี 22778 ร.ร.บา้นโคกสะอาด ส่องดาว

159 น.ส.สุภทัรา  มุกดาม่วง ป.ตรี ปี1 นางลัดดาวลัย์  บญุรักษา 17706 ร.ร.บา้นดงแสนตอ ส่องดาว

160 นายอภวิฒัน์  ยศรักษา ป.ตรี ปี4 นายทวศัีกด์ิ  ยศรักษา 23394 ร.ร.บา้นโพนสวาง ส่องดาว

161 นายภทรพล  ศูนย์จันทร์ ป.ตรี ปี2 นางอุไร  ศูนย์จันทร์ 25708 ร.ร.บา้นหนองแวงประชาราษฎร์อ านวย ส่องดาว

162 นายเดชาวตั  ขันธวชิัย ป.ตรี ปี3 นางยุพนิ  ขันธวชิัย 18509 ร.ร.ส่องดาววทิยาคม ส่องดาว
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163 น.ส.ชัญญา  หล้าวงษ์ ป.ตรี ปี3 วา่ที่ร.ต.วนิัย  หล้าวงษ์ 19686 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พงัโคน

164 นายธรีโชติ  หล้าวงษ์ ป.ตรี ปี1 นางชัชฎา  หล้าวงษ์ 20387 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พงัโคน

165 น.ส.กรรว ี สัมปตัติกร ป.ตรี ปี1 นางโสภดิา  สัมปตัติกร 27012 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พงัโคน

166 น.ส.สุพชิชา  ช่างสอน ป.ตรี ปี1 นายสุภาพ  ช่างสอน 24960 ร.ร.ชุมชนดงม่วงไข่ พงัโคน

167 น.ส.ภคัพมิล  ภกูัน ป.ตรี ปี4 นางประยอม  ภกูัน 23245 ร.ร.บา้นม่วงค า พงัโคน

168 น.ส.คณิตา  ตะนันท์ ป.ตรี ปี2 นางสารชา  เพิ่มพลู 22729 ร.ร.บา้นแร่ พงัโคน

169 น.ส.เปี่ยมลาภ  ผิวชัย ป.ตรี ปี4 นางพสิมัย  ผิวชัย 24948 ร.ร.บา้นแร่ พงัโคน

170 น.ส.กัญญาดา  ค าหล้า ป.ตรี ปี1 นางขนิษฐา  จันทะนพ 19632 ร.ร.บา้นหนองบวั พงัโคน

171 น.ส.สุภสัสรา  อุดรสรรพ์ ป.ตรี ปี4 นายโสภณ  อุดรสรรพ์ 18461 ร.ร.พงัโคนวทิยาคม พงัโคน

172 น.ส.เต็มศิริ  สีหนาท ป.ตรี ปี4 นางเสาวนีย์  สีหนาท 18755 ร.ร.พงัโคนวทิยาคม พงัโคน

173 นายพงศ์ธนัช  วงศ์กลุ่ม ป.ตรี ปี2 นางพรภนิันท ์ วงศ์กลุ่ม 25828 ร.ร.พงัโคนวทิยาคม พงัโคน

174 นายวงศธร  วรกิตติกุล ป.ตรี ปี2 นางกนกอร  วรกิตติกุล 15842 บ านาญ อ.นิคมน้ าอูน นิคมน้ าอูน

175 นายพงศ์กฤษณ์  สุวรรณวร ป.ตรี ปี5 นางณัฐทยิา  สุวรรณวร 15941 ร.ร.นิคมน้ าอูนเจริญวทิยา นิคมน้ าอูน

176 นายยศภทัร  ดวงปากดี ป.ตรี ปี3 นางประไพศรี  เปง้ค าภา 25707 ร.ร.บา้นดงสวา่ง นิคมน้ าอูน

177 นายสหสัวรรษ  เจริญไชย ป.ตรี ปี2 นายสุรพล  เจริญไชย 22445 ร.ร.บา้นสุวรรณคาม นิคมน้ าอูน

178 นายชนมพรรษา  สาริบตุร ป.ตรี ปี1 นายอดุลย์ศักด์ิ  สาริบตุร 21533 ร.ร.กุดบากพฒันาศึกษา กุดบาก

179 นายนรากร  กออ าไพ ป.ตรี ปี2 นายบรรจงค์  กออ าไพ 22274 ร.ร.กุดบากพฒันาศึกษา กุดบาก

180 น.ส.กมลชนก  ทนุจันทร์ ป.ตรี ปี4 นายหาญ  ทนุจันทร์ 22818 ร.ร.กุดบากพฒันาศึกษา กุดบาก

181 น.ส.นภลักษณ์  ชุมภแูสง ป.ตรี ปี2 นางสุทติสา  ชุมภแูสง 20257 ร.ร.ชุมชนบา้นกุดไห กุดบาก

182 น.ส.ธร์ีสุดา  พลหงษ์ ป.ตรี ปี4 นายทกัษณิ  พลหงษ์ 18618 ร.ร.บา้นค้อน้อย กุดบาก

183 น.ส.ฐิติภรณ์  เงินชาลี ปวส.2 นายบญุมาก  เงินชาลี 20333 ร.ร.บา้นนาม่องดงนิมิตวทิยา กุดบาก

184 น.ส.ศิริรัตน์  โถชัยค า ป.ตรี ปี5 นางศิริสุข  โถชัยค า 13231 ร.ร.บา้นหนองค้าดารกานนทว์ทิยา กุดบาก

185 นายภาณุพงศ์  ไชยสุพรรณ ป.ตรี ปี4 นายนิพพชิฌน์  ไชยสุพรรณ 21694 ร.ร.บา้นหนองค้าดารกานนทว์ทิยา กุดบาก

186 น.ส.พรรณกลม  ทนัศึก ป.ตรี ปี3 นายทรงฤทธิ ์ ทนัศึก 12772 บ านาญ อ.เจริญศิลป ์เรียกเก็บที่เขต2 เจริญศิลป์

187 น.ส.ณัฐธญิา  หนูเนียม ป.ตรี ปี4 นายรุ่งเรือง  หนูเนียม 19657 ร.ร.เจริญศิลปศึ์กษา"โพธิค์ าอนุสรณ์" เจริญศิลป์

188 น.ส.กชกร  บวัล้ าล้ า ป.ตรี ปี2 นางรัตนา  บวัล้ าล้ า 21746 ร.ร.เจริญศิลปศึ์กษา"โพธิค์ าอนุสรณ์" เจริญศิลป์

189 นายสุรกิตต์ิ  แสนอุบล ป.ตรี ปี2 นายตรีชนนท ์ แสนอุบล 22886 ร.ร.เจริญศิลปศึ์กษา"โพธิค์ าอนุสรณ์" เจริญศิลป์

190 นายก่อจิรัฐ์ิต  กอทอง ป.ตรี ปี3 นางเทวา  กอทอง 26025 ร.ร.บา้นโคกศิลา เจริญศิลป์

191 น.ส.ณัฐวรรณ  เนื้ออ่อน ป.ตรี ปี1 นายไพทรูย์  เนื้ออ่อน 22842 ร.ร.บา้นดงสง่า เจริญศิลป์

192 น.ส.ณัฐฌา  วายะโย ป.ตรี ปี2 นางวรธญั  แสนอุบล 26963 ร.ร.บา้นโพนบกหนองผือ เจริญศิลป์

193 นายชิตพล  พรหมสาขันธ์ ป.ตรี ปี4 นายธรีะพล  พรหมสาขันธ์ 18739 ร.ร.บา้นหนองทุ่มหนองโจด เจริญศิลป์

194 น.ส.สุภาพร  เดชภมูี ป.ตรี ปี3 นางนุชนภา  เดชภมูี 20951 ร.ร.บา้นหนองทุ่มหนองโจด เจริญศิลป์

195 นายสุริยพงศ์  ค าโสภา ป.ตรี ปี4 นางจารุณีย์  ค าโสภา 26832 ร.ร.บา้นหนองน้อย เจริญศิลป์
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196 นายภาณุพงศ์  ถินสถิตย์ ป.ตรี ปี2 นางทศัน์วรรณ  ถินสถิตย์ 26938 ร.ร.บา้นหนองน้อย เจริญศิลป์

197 นายขวญัพร  ส าราญสุข ป.ตรี ปี3 นายศรีสุนทร  ส าราญสุข 11550 บ านาญ ร.ร.มัธยมวานร วานรนิวาส

198 นายบรูณพงศ์  ชาแดง ป.ตรี ปี5 นายค าภร์ี  ชาแดง 15158 บ านาญ อ.วานรนิวาส วานรนิวาส

199 น.ส.เพญ็พชิญา  พร้อมวงศ์ ป.ตรี ปี1 นางชุติมา  พร้อมวงศ์ 23745 ร.ร.กุดเรือค าพทิยาคาร วานรนิวาส

200 น.ส.ปพชิญา  นารินรักษ์ ป.ตรี ปี2 นางเพญ็ประภา  นารินรักษ์ 19259 ร.ร.ชุมชนบา้นโพธิต์าก วานรนิวาส

201 นายปยิวฒิุ  วงศ์สง่า ป.ตรี ปี3 นายชัยณรงค์  วงศ์สง่า 20952 ร.ร.ชุมชนบา้นโพธิต์าก วานรนิวาส

202 น.ส.วรรณพร  อุ่นวเิศษ ป.ตรี ปี4 นายไพโรจน์  อุ่นวเิศษ 18149 ร.ร.บา้นโคกสวา่ง วานรนิวาส

203 นายเกริกกฤษณ์  ชวดรัมย์ ป.ตรี ปี4 นางบปุผาสวรรค์  วรรณทอง 23950 ร.ร.บา้นจ าปาดง วานรนิวาส

204 น.ส.กนกวรรณ  อาแพงพนัธ์ ป.ตรี ปี4 นายอมรรัตน์  อาแพงพนัธ์ 16353 ร.ร.บา้นดอนมุยหนองแฝก วานรนิวาส

205 นายชาญชล  แก้วทอง ป.ตรี ปี2 นางละอองแก้ว  แก้วทอง 20293 ร.ร.บา้นทา่เยี่ยม วานรนิวาส

206 น.ส.ศิรินันท ์ ก้อนแพง ป.ตรี ปี3 นางสุนันทา  ก้อนแพง 22333 ร.ร.บา้นทุ่งโพธิ์ วานรนิวาส

207 น.ส.สกลรัตน์  แวน่แก้ว ป.ตรี ปี3 นางทศันีย์  แวน่แก้ว 25859 ร.ร.บา้นน้ าบุ้น วานรนิวาส

208 น.ส.จิรนันท ์ ฮาบเมืองซอง ป.ตรี ปี2 นายประพรชัย  ฮาบเมืองซอง 23076 ร.ร.บา้นโนนเจริญศิลป์ วานรนิวาส

209 นายวชิัยชาญ  บญุเฮ้า ป.ตรี ปี3 นางนภาพร  บญุเฮ้า 17628 ร.ร.บา้นศรีวชิัย วานรนิวาส

210 น.ส.ณัฐกานต์  มณีปกรณ์ ป.ตรี ปี4 นางละมัย  มณีปกรณ์ 21211 ร.ร.บา้นหนองแวง วานรนิวาส

211 นายประพนัธ ์ ฮาบสุวรรณ ป.ตรี ปี2 นายประพกัตร์  ฮาบสุวรรณ 15238 ร.ร.บา้นหนองสนม วานรนิวาส

212 น.ส.ไพจิตร  โคตะมา ป.ตรี ปี2 นางวนันี  โคตะมา 16374 ร.ร.บา้นหนองแสงค า วานรนิวาส

213 นายพบเกียรติ  อินลี ป.ตรี ปี5 นางตรียาภรณ์  อินลี 20046 ร.ร.บา้นหนองฮาง วานรนิวาส

214 นายสราญชน  ยศมา ป.ตรี ปี2 นายมาโนช  ยศมา 17040 ร.ร.บา้นหนิเหบิ วานรนิวาส

215 น.ส.ชนาภา  นามจันโท ป.ตรี ปี3 นายพรมมา  นามจันโท 22434 ร.ร.บา้นหนิเหบิ วานรนิวาส

216 นายพทัธกานต์  นาสพสั ป.ตรี ปี1 นางรุ้งตะวนั  นาสพสั 21704 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส วานรนิวาส

217 น.ส.นันทภทัร์  ฉัตรศรี ป.ตรี ปี2 นายธญัญา  ฉัตรศรี 25630 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส วานรนิวาส

218 น.ส.จันทร์สิริ  บดิร ป.ตรี ปี1 นางมลฤดี  บดิร 27439 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส วานรนิวาส

219 น.ส.ชลกร  วนัเสน ป.ตรี ปี2 นางเยาวลักษณ์  วนัเสน 18854 ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บ ารุง) วานรนิวาส

220 นายศุภณัฐ  สร้อยสนธิ์ ป.ตรี ปี1 นายพทิกัษ ์ สร้อยสนธิ์ 18132 รร.เด่ือศรีไพรวลัย์ วานรนิวาส

221 น.ส.วณิชชา  ใบธรรม ป.ตรี ปี3 นางพชันี  ใบธรรม 23239 รร.ภดิูนแดงวทิยา วานรนิวาส

222 น.ส.เขมิกา  สอนพลู ป.ตรี ปี4 นางสไบมาศ  เอ็ดเวร์ิด 21116 ร.ร.ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบรูณ์ ค าตากล้า

223 น.ส.รัตติกาล  พนัธเ์สนา ป.ตรี ปี2 นายปญัญา  พนัธเ์สนา 21575 ร.ร.บา้นกุดจาน ค าตากล้า

224 น.ส.ปณัณพร  บญุศรี ป.ตรี ปี2 นางอุทยั  บญุศรี 11348 ร.ร.บา้นเพยีพทิยาพฒัน์ ค าตากล้า

225 น.ส.แสงระว ี ผาใต้ ป.ตรี ปี3 นางนวลตา  ผาใต้ 11641 ร.ร.บา้นเพยีพทิยาพฒัน์ ค าตากล้า

226 นายจิรัฐิติ  หงษบ์นิมา ป.ตรี ปี5 นายวฒิุชัย  หงษบ์นิมา 22576 ร.ร.บา้นหนองเหมือดเมี่ยง ค าตากล้า

227 นายฤทธริงค์  บตุรแสน ป.ตรี ปี4 นายชัยวฒัน์  บตุรแสน 25936 ร.ร.แพดพทิยารัตน์ ค าตากล้า

228 นายไตรภมูิ  สารผล ป.ตรี ปี3 นางปรียา  สารผล 20734 ร.ร.อนุบาลค าตากล้า ค าตากล้า
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ล าดับ ชื่อนักเรยีน / นักศึกษา ศึกษา ชื่อบดิา / มารดา เลข สังกัดบดิา / มารดา อ าเภอ
ที่ ผู้ขอรบัทนุ ระดับ ทะเบยีน หน่วยงาน / โรงเรยีน

229 นายวชิรศักด์ิ  อ่อนทุ่ม ป.ตรี ปี2 นางสมพร  อ่อนทมุ 20013 ร.ร.บา้นค าปลาฝา บา้นม่วง

230 น.ส.ศิริญญา  นามธริาช ป.ตรี ปี4 นายกลยุทธ  นามธริาช 19878 ร.ร.บา้นค าลอดพื้น บา้นม่วง

231 นายธรีภทัร  กุลวงค์ ป.ตรี ปี1 นายวฒิุพงษ ์ กุลวงค์ 22321 ร.ร.บา้นค าลอดพื้น บา้นม่วง

232 นายภตูะวนั  อาจหาญ ป.ตรี ปี1 นางเบญญาภรณ์  อาจหาญ 21841 ร.ร.บา้นจาร บา้นม่วง

233 นายเศรษฐโชค  ศรีถาพร ป.ตรี ปี3 นางฐิติพร  ศรีถาพร 22988 ร.ร.บา้นดงยาง บา้นม่วง

234 นายกฤษณพงษ ์ ค าผุย ป.ตรี ปี2 นายชาญณรงค์  ค าผุย 20898 ร.ร.บา้นดงหม้อทอง บา้นม่วง

235 น.ส.กลางดาว  รักเสมอวงค์ ปวส.1 นางเดือนเพญ็  รักเสมอวงค์ 23641 ร.ร.บา้นนาดูนนาดี บา้นม่วง

236 น.ส.รุจิกานต์  ภวูชิิต ปวส.2 น.ส.เสาวรักษ ์ สมสา 23053 ร.ร.บา้นพทุธรักษา บา้นม่วง

237 นายชัยมังกร  พลไชย ป.ตรี ปี2 นายชาญชัย  พลไชย 23457 ร.ร.บา้นพทุธรักษา บา้นม่วง

238 น.ส.รพพีรรณ  ศรีส าอางค์ ป.ตรี ปี2 นายพมินต์  ศรีส าอางค์ 23638 ร.ร.บา้นโพธิช์ัย บา้นม่วง

239 น.ส.เพยีงขวญั  สาขามุละ ป.ตรี ปี1 นายวทิยา  สาขามุละ 18583 ร.ร.บา้นม่วงพทิยาคม บา้นม่วง

240 นายยศวรรธน์  นีไลย์นาค ป.ตรี ปี4 นายวรีะพงษ ์ นีไลย์นาค 22265 ร.ร.บา้นสรศรี บา้นม่วง

241 น.ส.ภทัรวภิา  ปญัหาวงศ์ ป.ตรี ปี1 นายไมตรี  ปญัหาวงศ์ 21727 ร.ร.บา้นหนองกวัง่ บา้นม่วง

242 นายวรีะศักด์ิ  ศรีถาพร ป.ตรี ปี5 นายวรีะศักด์ิ  ศรีถาพร 16272 ร.ร.บา้นหนองลาด บา้นม่วง

243 น.ส.ณัฐณิชา  ศรีสมัย ป.ตรี ปี3 นายค า  ศรีสมัย 7414 บ านาญ อ.อากาศอ านวย อากาศอ านวย

244 น.ส.ธนัญญา  ปญัญารัตน์ ป.ตรี ปี5 นายเมธา  ปญัญารัตน์ 10827 บ านาญ อ.อากาศอ านวย อากาศอ านวย

245 นายบณุยชน  ใหญ่สาร ป.ตรี ปี2 นางบณุณดา  ช่วยรักษา 24679 ร.ร.ข้าวแปง้ อากาศอ านวย

246 น.ส.ภาวณีิ  เดชขันธ์ ป.ตรี ปี3 นายวรีะศักด์ิ  เดชขันธ์ 24593 ร.ร.ดงสาร อากาศอ านวย

247 น.ส.เบญญาภา  บษุภา ป.ตรี ปี3 นางศภวรรณ  บษุภา 23717 ร.ร.ดงเสียว อากาศอ านวย

248 น.ส.หงส์ฟา้  ใจซ่ือ ป.ตรี ปี1 นายโกญจนาท  ใจซ่ือ 22039 ร.ร.นากะทาด อากาศอ านวย

249 นายสังเขตต์  ใจซ่ือ ป.ตรี ปี1 นางจินตนา  ใจซ่ือ 24037 ร.ร.นากะทาด อากาศอ านวย

250 น.ส.ธญัญาภรณ์  ง้ิวไชยราช ป.ตรี ปี1 นางนติยา  ง้ิวไชยราช 17499 ร.ร.บา้นอากาศ อากาศอ านวย

251 น.ส.นาราภทัร  มานิตย์ ป.ตรี ปี2 นางบษุบา  มานิตย์ 22196 ร.ร.บา้นอากาศ อากาศอ านวย

252 น.ส.อาภานาถ  สิมงาม ป.ตรี ปี4 นางกรรณิกา  สิมงาม 23736 ร.ร.บา้นอากาศ อากาศอ านวย

253 นายเกียรติศักด์ิ  คิดโสดา ป.ตรี ปี5 นายนีรภยั  คิดโสดา 18401 ร.ร.โพนงามศึกษา อากาศอ านวย

254 น.ส.กรวภิา  อ่อนอ าพนัธ์ ป.ตรี ปี3 นางลักษมี  อ่อนอ าพนัธ์ 15036 ร.ร.วาใหญ่ อากาศอ านวย

255 น.ส.พมิพล์ภสั  ค าแก้ว ป.ตรี ปี3 นางอัญชนีย์  ค าแก้ว 23822 ร.ร.วาใหญ่ อากาศอ านวย

256 นายวชิญ์นรรศ  คิดโสดา ป.ตรี ปี5 นายไพจิตร  คิดโสดา 21426 ร.ร.เสาวดั อากาศอ านวย

257 นายสรจักร  คิดโสดา ปวส.1 นายเสอ็ม  คิดโสดา 21050 ร.ร.หนองผือ อากาศอ านวย

258 น.ส.อุษณียาภรณ์  วงศ์ประชา ป.ตรี ปี2 นางมัลลิกา  วงศ์ประชา 20121 ร.ร.อากาศอ านวยศึกษา อากาศอ านวย

259 นางจิตติทตั  ไชยสาคร ป.ตรี ปี1 นายวรีะเดช  ไชยสาคร 23718 ร.ร.อากาศอ านวยศึกษา อากาศอ านวย
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