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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.ณิดา  แสนทวสุีข อนุบาล 1 วา่ทีร่.ต.ต.ดร.ธรีะพงษ์  แสนทวสุีข 26940 มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร เมืองสกลนคร

2 ด.ช.กฤติคุณ  คานเพชรทา อนุบาล 1 นางกาญจนา  คานเพชรทา 25615 ร.ร.ดงมะไฟวทิยา เมืองสกลนคร

3 ด.ญ.ปิ่นนารี  วงค์อินอยู่ อนุบาล 2 น.ส.ณัฐชลัยย์  กงเพช็ร 26235 ร.ร.ทา่แร่ศึกษา เมืองสกลนคร

4 ด.ช.อิศเรศ  ศรีนา อนุบาล 3 นางนุชจเรตร์  ศรีนา 23997 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

5 ด.ญ.กนกกาญจน์  ไชยวงศ์คต อนุบาล 2 นายเดชอุดม  ไชยวงศ์คต 26951 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

6 ด.ญ.จิรชยา  รชานนท์ อนุบาล 3 น.ส.จันทร์จิรา  รชานนท์ 27974 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

7 ด.ช.พชรนนทร์  สุภายอง อนุบาล 2 นายชานนทร์  สุภายอง 25416 ร.ร.บา้นโคกก่องสหมิตรวทิยาคาร เมืองสกลนคร

8 ด.ช.นท ี สัมฤทธิ์ อนุบาล 1 นางจารุวรรณ  สัมฤทธิ์ 26705 ร.ร.บา้นโคกเลาะวทิยาคาร เมืองสกลนคร

9 ด.ช.อัจฉริยะ  เถายะบตุร อนุบาล 1 นายเอกวทิย์  เถายะบตุร 24377 ร.ร.บา้นพงัขวา้งวฒันศิลป์ เมืองสกลนคร

10 ด.ญ.ลภสัรดา  ประกิ่ง อนุบาล 2 น.ส.เนตรนพศิ  คตจ าปา 23989 ร.ร.บา้นหนองศาลาราษฎร์บ ารุง เมืองสกลนคร

11 ด.ญ.กัญญาภคั  โสธมุา อนุบาล 1 น.ส.หนูจันทร์  วรรณกาล 25886 ร.ร.บา้นหนองศาลาราษฎร์บ ารุง เมืองสกลนคร

12 ด.ช.ทรัพย์สิน  วงศ์จามจุรี อนุบาล 2 นายเจริญศักด์ิ  วงศ์จามจุรี 26047 โรงเรียนเทศบาล 1 "เชิงชุมประชานุกูล" เมืองสกลนคร

13 ด.ญ.ณศิกา  กระสังข์ อนุบาล 2 น.ส.วราภรณ์  นิลทะราช 24740 โรงเรียนเทศบาล 2 "เชิงชุมอนุชนวทิยา" เมืองสกลนคร

14 ด.ช.ภริูทตั  ศรีภมูิ อนุบาล 3 น.ส.กนกกร  ศรีภมูิ 24372 ศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจังหวดัสกลนคร เมืองสกลนคร

15 ด.ช.ชิณณ์  ปรีด์ิอนันต์ อนุบาล 3 นางส่องแสง  ปรีด์ิธอนันต์ 27709 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เมืองสกลนคร

16 ด.ช.อภวิชิญ์  แก้วอาจ อนุบาล 1 น.ส.รินรดา  วงศ์วรรณา 27311 ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดัสกลนคร เมืองสกลนคร

17 ด.ช.จิรา  ธนินธญางกูร อนุบาล 2 น.ส.ทกัษมณฑ์  ถิ่นปญัจา 27345 ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดัสกลนคร เมืองสกลนคร

18 ด.ญ.แพรพมิเพอืน  เดือนนิล อนุบาล 1 นายภวูนิตย์  เดือนนิล 23354 ส านักงานศึกษาธกิารภาค 11 เมืองสกลนคร

19 ด.ญ.ปณัชญา  อุนาพรม อนุบาล 2 นายปรีชา  อุนาพรม 27667 ร.ร.ทา่ศาลาราษฎร์วทิยา โพนนาแก้ว

20 ด.ช.ธกีฤษณ์  แสนสุภา อนุบาล 3 น.ส.ฤทยัทพิย์  ไชยวงศ์คต 26534 ร.ร.บา้นโพนวฒันาวทิยา โพนนาแก้ว

21 ด.ช.พสิษฐ์  ไชยสอน อนุบาล 3 น.ส.พศิมัย  ชุมโทโ่ล่ 27767 ร.ร.บา้นวงัปลาเซีอม โพนนาแก้ว

22 ด.ญ.ณัฐธดิา  ปุ่งค าน้อย อนุบาล 2 น.ส.นิศาชล  ปุ่งค าน้อย 25834 ร.ร.โพนพทิยาคม โพนนาแก้ว

23 ด.ช.ณัฐวรรธน์   วรอัด อนุบาล 1 น.ส.ดารณี  ชมโสม 25921 ร.ร.กุสุมาลย์วทิยาคม กุสุมาลย์

24 ด.ช.เกียรติกานต์  วรรณทอง อนุบาล 2 น.ส.กานต์พชิชา  พพิทิธภณัฑ์ 26020 ร.ร.กุสุมาลย์วทิยาคม กุสุมาลย์

25 ด.ญ.สุณัฐชา  แร่ถ่าย อนุบาล 2 น.ส.เปรมจิตลดา  สุภาษร 26367 ร.ร.กุสุมาลย์วทิยาคม กุสุมาลย์

26 ด.ช.สกลวรรธน์  เดขโฮม อนุบาล 1 น.ส.ปานดวงใจ  เดชโฮม 26064 ร.ร.บา้นซ่งเต่า กุสุมาลย์

27 ด.ญ.พชิญา  สุขสุนันท์ อนุบาล 2 น.ส.พะชิราภรณ์  รูวนัมอม 27513 ร.ร.บา้นบอนสหราษฎร์อุทศิ กุสุมาลย์

28 ด.ช.ปนุณภทัร  บญุยะกิจ อนุบาล 1 น.ส.อรวรรณ  พลลาชม 28099 ร.ร.บา้นบอนสหราษฎร์อุทศิ กุสุมาลย์

29 ด.ญ.เขมนรินทร์  ประนัดทานัง อนุบาล 3 น.ส.อาภาพร  คล่องแคล่ว 27672 ร.ร.อนุบาลเต่างอย เต่างอย

30 ด.ช.นภทัร  แสงลี อนุบาล 1 นายอภชิาต  แสงลี 25158 ร.ร.ชุมชนบา้นสร้างค้อ ภพูาน

บัญชรีายชื่อผู้ไดร้ับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชกิ  ประจ าปีการศึกษา  2564
แนบท้ายประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนส่งเสริมบุตรสมาชกิ ลงวันที ่17 ธันวาคม 2564

ทุนระดับอนุบาล  จ านวน  92  ทุน ๆ ละ 1,500 บาท  เป็นเงินทั้งสิน้  138,500 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.อินทชั  พมิพเ์ภา อนุบาล 3 นางปญัจรัตน์  พมิพเ์ภา 26473 ร.ร.ชุมชนบา้นสร้างค้อ ภพูาน

32 ด.ญ.กนกรดา  ศรีลาพฒัน์ อนุบาล 2 นางชฎาพร  ศรีลาพฒัน์ 27519 ร.ร.ชุมชนบา้นสร้างค้อ ภพูาน

33 ด.ญ.ธวลัรัตน์ห  ศรีสุข อนุบาล 2 น.ส.สุปราณี  ชินโน 27928 ร.ร.ทา่นผู้หญิงจันทมิา พึ่งบารมี ภพูาน

34 ด.ช.ชุติเดช  รัตนกร อนุบาล 1 นางสุรารัตน์  รัตนกร 28122 ร.ร.บา้นบอ่เดือนหา้ ภพูาน

35 ด.ช.ธปิติพศั  นานกระโทก อนุบาล 1 น.ส.ทราภรณ์  เทพเสนา 24800 ร.ร.บา้นหลุบเลา ภพูาน

36 ด.ช.สัณฐิติ  แสนส าอางค์ อนุบาล 1 น.ส.ณัฏฐณิชา  มะวงศ์งอย 25995 ร.ร.บา้นฮ่องสิมประชาสรร ภพูาน

37 ด.ญ.วรรณรดา  ธนาศิลป์ อนุบาล 3 น.ส.วราภรณ์  ธนาศิลป์ 26879 ร.ร.บา้นฮ่องสิมประชาสรร ภพูาน

38 ด.ญ.วชิญานันท ์ สาขามุละ อนุบาล 2 นางศศินันท ์ สาขามุละ 26084 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาฯ สวา่งแดนดิน

39 ด.ช.ภคัศรัณย์  สังฆะพลิา อนุบาล 3 น.ส.ภคัจิรา  ล้ิมประเสริฐ 27340 ร.ร.บา้นง่อนหนองพะเนาว์ สวา่งแดนดิน

40 ด.ญ.บญุญาพร  ศรีแก้ว อนุบาล 2 นางเกศสินี  ศรีแก้ว 24875 ร.ร.บา้นทรายมูล สวา่งแดนดิน

41 ด.ช.ชลวชัร์  บญุทวี อนุบาล 2 นางชลลดา  บญุทวี 27638 ร.ร.บา้นโนนสะอาด สวา่งแดนดิน

42 ด.ญ.ฐิตารีย์  วฑูิรเจริญญิ่ง อนุบาล 3 น.ส.กันต์กนิษฐ  วฑูิรเจริญยิ่ง 27437 ร.ร.บา้นหนิโงมโนนสร้างไพ สวา่งแดนดิน

43 ด.ช.พภิ ู พมิปดัชา อนุบาล 2 น.ส.ปยินุช  พมิพร์ส 23918 ร.ร.สวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

44 ด.ญ.นราธปิ  นามธรรม อนุบาล 2 น.ส.สุกัญญา  นามธรรม 25449 ร.ร.สวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

45 ด.ญ.จิตราพร  จิตธรรม อนุบาล 3 นางจุติพร  จิตธรรม 27453 ร.ร.สวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

46 ด.ช.ปณัณธร  หาญชนะ อนุบาล 3 นายพรีะยุทธ  หาญชนะ 26687 ร.ร.บา้นบวัราษฎร์บ ารุง พรรณานิคม

47 ด.ช.ณัฐพงศ์  สีเที่ยวไทย อนุบาล 2 นางสุมาลี  ทองแก้ว 23431 ร.ร.บา้นผักค าภู พรรณานิคม

48 ด.ญ.ชญาภา  ไชยเชษฐ์ อนุบาล 1 นายไชยกิตติพงศ์  ไชยเชษฐ์ 24743 ร.ร.บา้นหว้ยบุ่นนาทนั พรรณานิคม

49 ด.ช.ภทัรพล  มะลิทอง อนุบาล 3 น.ส.สุนันทา  โถบ ารุง 26451 ร.ร.บา้นหว้ยบุ่นนาทนั พรรณานิคม

50 ด.ช.ภทัรชนน  มะลิทอง อนุบาล 2 นายศุภฤกษ ์ มะลิทอง 25226 ร.ร.บา้นหนิแตก พรรณานิคม

51 ด.ญ.พชิญาดา  แก้วค าภา อนุบาล 2 นางเนาวรัตน์  แก้วค าภา 26629 ร.ร.อนุบาลพรรณานิคม พรรณานิคม

52 ด.ช.ณัฐพฒัน์  สุขภาค อนุบาล 1 น.ส.จิราพรรณ  ไชยรบ 27190 ร.ร.บา้นกุดตะกาบ วาริชภมูิ

53 ด.ช.ณัฏฐนันท ์ สุทนัต์ อนุบาล 2 น.ส.ศรัญญา  ภาพริมย์ 27900 ร.ร.บา้นดอนยาวประชากรอุปการ วาริชภมูิ

54 ด.ช.กิตติคุณ  อ้วนค า อนุบาล 3 น.ส.ณพชัญ์ปภา  ฤทธธิรรม 27047 ร.ร.บา้นตาดภวูง วาริชภมูิ

55 ด.ญ.กมลทพิย์  อุดชาชน อนุบาล 2 น.ส.ชัสฎาพร  อุดชาชน 27503 ร.ร.อุดมสังวรวทิยา ส่องดาว

56 ด.ช.เตชินท ์ แสนเพยีง อนุบาล 2 น.ส.ดวงใจ  จันทร์มาลา 24647 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พงัโคน

57 ด.ญ.ณัฐธยาน์  สาระเศรษฐ์ อนุบาล 2 นางสุปราณี  สาระเศรษฐ์ 24736 ร.ร.บา้นไฮหย่อง พงัโคน

58 ด.ญ.นราพร  พนันชัย อนุบาล 2 นายนราธปิ  พนันชัย 26083 ร.ร.พงัโคนวทิยาคม พงัโคน

59 ด.ญ.กานต์ธดิา  มุ่งชู อนุบาล 3 นายธรีะพงษ ์ มุ่งชู 25814 ร.ร.บา้นโคกมะนาว นิคมน้ าอูน

60 ด.ช.รฐนนท ์ การุณ อนุบาล 1 น.ส.สุนิสา  การุณ 27081 ร.ร.บา้นหนองค้าดารกานนทว์ทิยา กุดบาก

61 ด.ญ.วรรษวรรณ  ช่อมะลิ อนุบาล 1 นายธนายุทธ  ช่อมะลิ 25854 ร.ร.บา้นดงสง่า เจริญศิลป์

62 ด.ญ.กัลย์กมล  ศรีพรหม อนุบาล 3 วา่ที่ร.ต.ธนาวฒิุ  สุโรรัมย์ 27780 ร.ร.บา้นนาสีนวล เจริญศิลป์

63 ด.ช.ศุภกร  กานะสี อนุบาล 1 นายศราวธุ  ทานะสี 24838 ร.ร.บา้นหนองแวงน้อย เจริญศิลป์
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64 ด.ช.กฤศรัชกร  รัตนทพิย์ อนุบาล 2 นายบรรพต  สีมืด 27454 ร.ร.บา้นหนองแวงน้อย เจริญศิลป์

65 ด.ช.ดาวนิ  วงศ์ประทมุ อนุบาล 2 นางนฤมล  วงศ์ประทมุ 28095 ร.ร.อนุบาลเจริญศิลป์ เจริญศิลป์

66 ด.ช.ภทัรรินทร์  นาชัยเวยีง อนุบาล 1 นางชมภนูุช  นาชัยเวยีง 23875 ร.ร.บา้นแก้ง วานรนิวาส

67 ด.ญ.พมิลณัฏฐ์  ปณุพชิญ์นาฎ อนุบาล 2 นางริญญารัศมิ์  ปณุพชิญ์นาฏ 27282 ร.ร.บา้นขัวก่าย วานรนิวาส

68 ด.ช.วชิรวทิย์  ยอดนารี อนุบาล 3 นายวาสุกรี  ยอดนารี 28110 ร.ร.บา้นโคกถาวร วานรนิวาส

69 ด.ช.บณัณวฒัน์  สงไพรสน อนุบาล 1 นางมุจรินทร์  สงไพรสน 26552 ร.ร.บา้นหว้ยหนิ วานรนิวาส

70 ด.ญ.วชิญาพร  สุวรรณไสย อนุบาล 1 นายปญัญา  สุวรรณไสย 23885 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส วานรนิวาส

71 ด.ญ.วรวลัญช์  มังธานี อนุบาล 1 นางวมิลสิริ  มังธานี 24629 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส วานรนิวาส

72 ด.ญ.วชิญาดา  สุวรรณไสย อนุบาล 1 นางวลิาวณัย์  สุวรรณไสย 26121 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส วานรนิวาส

73 ด.ญ.มนต์วลี  พรมเกตุ อนุบาล 1 น.ส.มนต์วจี  สกุลกัญญารัตน์ 26734 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส วานรนิวาส

74 ด.ช.ชวนากร  ดวงเพชร อนุบาล 1 นายธนานิศ  ดวงเพชร 25358 ร.ร.หนองแวงวทิยา วานรนิวาส

75 ด.ญ.แพรธารดาว  เดือนนิล อนุบาล 2 น.ส.สุดารัตน์  พมิพบตุร 24326 ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บ ารุง) วานรนิวาส

76 ด.ญ.ดรัลพร  คะอังกุ อนุบาล 2 นางเด่นนภา  คะอังกุ 26376 ร.ร.บา้นดอนค า ค าตากล้า

77 ด.ช.นวเมศวร์  อินธปิกี อนุบาล 1 นายนวมินทร์  อินธปิกี 26383 ร.ร.บา้นนาแต้ ค าตากล้า

78 ด.ช.ปณุณธรรม  นังตะลา อนุบาล 3 น.ส.ธญัญารัตน์  นังตะลา 26676 ร.ร.บา้นเพยีพทิยาพฒัน์ ค าตากล้า

79 ด.ช.วชิรวทิย์  แสนโสภา อนุบาล 2 นายวรวทิย์  แสนโสภา 27331 ร.ร.ชุมชนบา้นหว้ยหลัว บา้นม่วง

80 ด.ญ.วริศา  พมิกินรีย์ อนุบาล 3 นางวลัยา  พมิกินรีย์ 27449 ร.ร.บา้นดงหม้อทอง บา้นม่วง

81 ด.ช.สุภกฤต  จักรโสภา อนุบาล 2 นายสันทนา  จักรโสภา 23640 ร.ร.บา้นด่านสมบรูณ์ บา้นม่วง

82 ด.ญ.ปษยรัตน์  พรมเลิศ อนุบาล 3 น.ส.บษุยา  หาญมานพ 25536 ร.ร.บา้นนาเต่าสุขสวรรค์ บา้นม่วง

83 ด.ช.พงศ์ณภทัร  พงษถ์าวร อนุบาล 3 นายวรายุส  พงษถ์าวร 27042 ร.ร.บา้นม่วงพทิยาคม บา้นม่วง

84 ด.ช.วศิรุจน์  ศรีบญุราช อนุบาล 2 นายวรุีด  ศรีบญุราช 27382 ร.ร.อนุบาลบา้นม่วง บา้นม่วง

85 ด.ช.สุภคักิตติ  อันเกรียงไกร อนุบาล 3 นายพษิณุ  อันเกรียงไกร 27487 ร.ร.อนุบาลบา้นม่วง บา้นม่วง

86 ด.ช.ธรีาทร  สุระเสียง อนุบาล 3 น.ส.น้ าฝน  ด าหร่ือ 26252 รร.ค ายางพทิยาคม บา้นม่วง

87 ด.ช.วชิรวชิญ์  ไชยสัตย์ อนุบาล 2 นายวรวฒิุ  ไชยสัตย์ 26003 ร.ร.ชุมชนบา้นโพนงาม อากาศอ านวย

88 ด.ช.ภดิูส  สืบพงษ์ อนุบาล 1 น.ส.สมจิตร  อินธริาช 27639 ร.ร.ดงสาร อากาศอ านวย

89 ด.ช.ธนกฤต  โพยนอก อนุบาล 3 นายกฤษฎา  โพยนอก 24731 ร.ร.ดงเสียว อากาศอ านวย

90 ด.ช.จิรายุ   เพริศแก้ว อนุบาล 1 น.ส.จินตนา  เหง้าละคร 25965 ร.ร.นาเมือง อากาศอ านวย

91 ด.ช.นราวชิญ์  พรทวกีานต์ อนุบาล 3 นายทว ี พรทวกีานต์ 22120 ร.ร.อากาศอ านวยศึกษา อากาศอ านวย

92 ด.ญ.จิรภญิญา  ปอ้งทอง อนุบาล 1 นางกัลยา  ปอ้งทอง 25789 ร.ร.อากาศอ านวยศึกษา อากาศอ านวย
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1 ด.ช.จอมทพั  แก้วก่า ป.2 นายปริญญา  แก้วก่า 23521 บ านาญ อ.เมือง เมืองสกลนคร

2 ด.ญ.ชญามณฑน์  ดอนจันดา ป.3 นายสมภาร  ดอนจันดา 22614 มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร เมืองสกลนคร

3 ด.ช.เปรมากร  สุนาพรม ป.4 นายอ านาจ  สุนาพรหม 23358 มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร เมืองสกลนคร

4 ด.ช.ปณุณวชิ  ภแูก้ว ป.5 นางศศิประภา  บญุชิดชม 21492 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ เมืองสกลนคร

5 ด.ช.ฐปกรณ์  โคตรธรรม ป.5 นางสถาพร  ขันติยู 25569 ร.ร.ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม เมืองสกลนคร

6 ด.ญ.ทะเลจันทร์  เดชราช ป.5 นายรวนิทร์  เดชราช 22658 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล เมืองสกลนคร

7 ด.ญ.ร่มฟา้  ปากดีสี ป.5 นางนฤมล  ปากดีสี 24144 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล เมืองสกลนคร

8 ด.ช.เตชินท ์ สุทธโิคตร ป.4 น.ส.นิดา  ศรีสร้อย 24589 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล เมืองสกลนคร

9 ด.ช.ธนกฤต  โสภาสพ ป.4 นายฉลาด  โสภาสพ 25754 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล เมืองสกลนคร

10 ด.ช.นฤดม  สุมนารถ ป.5 น.ส.จุฑาทพิย์  ชาปากดี 24720 ร.ร.ดงมะไฟวทิยา เมืองสกลนคร

11 ด.ญ.ปณุณพร  หนูทอง ป.5 นางสุมาลี  หนูทอง 26686 ร.ร.ดงมะไฟวทิยา เมืองสกลนคร

12 ด.ช.พชร  โสภณ ป.5 นางขวญัจิรา  เนตรมุงคุณ 25632 ร.ร.ทา่แร่วทิยา เมืองสกลนคร

13 ด.ญ.นันทน์ภสั  ลือแสน ป.4 นายณัฐชาติ  ลือแสน 25204 ร.ร.ทา่แร่ศึกษา เมืองสกลนคร

14 ด.ช.กวนิ  ศิริบรีุ ป.4 นางพรนิษา  ศิริบรีุ 25775 ร.ร.ทา่แร่ศึกษา เมืองสกลนคร

15 ด.ญ.ปพชิญา  ไชยตะมาตย์ ป.5 นางวนัวสิา  ไชยตะมาตย์ 26116 ร.ร.ทา่แร่ศึกษา เมืองสกลนคร

16 ด.ญ.เพยีงขวญั  พรหมโคตร ป.5 นางดุษฎ ี เหลาแหลม 20862 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

17 ด.ช.ปวริศ  ประทมุวลัย์ ป.3 น.ส.ทดัดาว  ประทมุวลัย์ 24143 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

18 ด.ช.ณฐกร  จิตกาวนิ ป.1 นางประภาพร  จิตกาวนิ 24244 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

19 ด.ญ.กมลชนก  เชื้อทอง ป.4 น.ส.สุภาวดี  ศรีสุชาติ 24697 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

20 ด.ญ.สุชานาถ  อุดด้วง ป.2 นายณรงค์ชัย  อุดด้วง 26422 ร.ร.บา้นโคกสูง เมืองสกลนคร

21 ด.ช.กวนิทภ์ทัร์  ทองสถิตย์ ป.2 น.ส.วลัยรัตน์  สุวรรณชัยรบ 25290 ร.ร.บา้นดงขุมข้าว เมืองสกลนคร

22 ด.ช.ตรัยรัตน์  ชาพลดอน ป.2 นางไพรัตน์  ชาพลดอน 25847 ร.ร.บา้นศรีวชิา"คุรุราษฎร์อุทศิ" เมืองสกลนคร

23 ด.ช.เวโรจน์  ราศรี ป.3 น.ส.ประภาพร  ลีลาชัย 25194 ร.ร.บา้นหนองปลาน้อย เมืองสกลนคร

24 ด.ญ.ยศยา  สุวรรณะ ป.4 นางขนิษฐา  สุวรรณะ 23386 ร.ร.สกลนครพฒันศึกษา เมืองสกลนคร

25 ด.ญ.ลภสัสินี  ศิริมาลา ป.5 นางพฒันปภา  ศิริมาลา 26232 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

26 ด.ช.เฉลิมเกียรติ  สว่างสิริวรรณ ป.5 นางนัยนันทน์  สวา่งสิริวรรณ 26484 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

27 ด.ช.พงษภคั  ภลูะคร ป.6 นางพศิมัย  ภลูะคร 26067 ร.ร.หว้ยทรายวทิยา เมืองสกลนคร

28 ด.ญ.ธญัญรัตน์  เลิศศรี ป.5 นายณัฐวฒิุ  เลิศศรี 25528 ร.ร.อนุบาลสกลนคร เมืองสกลนคร

29 ด.ช.พพิฒัน์  วรรณทพิย์ ป.4 นางจันทร์เพญ็  วรรณทพิย์ 23978 รร.สกลทวาปี เมืองสกลนคร

30 ด.ญ.พลอยไพลิน  กงลีมา ป.5 นายนิระพล  กงลีมา 24158 รร.สกลทวาปี เมืองสกลนคร

ทุนระดับประถมศึกษา  จ านวน  301  ทุน ๆ ละ 2,000 บาท  เป็นเงินทั้งสิน้  602,000 บาท

บัญชรีายชื่อผู้ไดร้ับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชกิ  ประจ าปีการศึกษา  2564
แนบท้ายประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนส่งเสริมบุตรสมาชกิ ลงวันที ่17 ธันวาคม 2564
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31 ด.ญ.สุพฏัติพร  ธรรมกุล ป.1 น.ส.ศศินภา  ธรรมกุล 24933 รร.สกลทวาปี เมืองสกลนคร

32 ด.ช.ธนกฤต  งอยผาลา ป.2 น.ส.จินตนา  จันทะวงศ์ 25926 รร.สกลทวาปี เมืองสกลนคร

33 ด.ญ.กิรติกาญจน์  พรมไพสน ป.1 นางรุ่งนภา  คนหาญ 26455 รร.สกลทวาปี เมืองสกลนคร

34 ด.ช.วรรณสิงห ์ บญุใบ ป.4 นางปณิธาร  บญุใบ 22897 โรงเรียนเทศบาล 1 "เชิงชุมประชานุกูล" เมืองสกลนคร

35 ด.ญ.ยิ่งลักษณ์  หาญละคร ป.4 นายธนวรรธณ์  หาญละคร 24828 โรงเรียนเทศบาล 1 "เชิงชุมประชานุกูล" เมืองสกลนคร

36 ด.ช.พงศพศั  สุขพนัธ์ ป.2 นางพณิประภา  สุขพนัธ์ 25679 โรงเรียนเทศบาล 1 "เชิงชุมประชานุกูล" เมืองสกลนคร

37 ด.ช.กิตติคุณ  การุญ ป.5 นายวรีะวฒัน์  การุญ 22970 โรงเรียนเทศบาล 2 "เชิงชุมอนุชนวทิยา" เมืองสกลนคร

38 ด.ช.จิรภทัร  ทองจรัส ป.3 น.ส.นิศาชล  วฒิุสาร 25315 โรงเรียนมธัยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เมืองสกลนคร

39 ด.ญ.ศุภธดิา  คูณอาจ ป.4 นางศุภอักษร  คูณอาจ 26299 โรงเรียนมธัยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เมืองสกลนคร

40 ด.ญ.ศศิประภา  ใจอ่อน ป.2 นางเยาวเรศ  ใจอ่อน 26394 โรงเรียนมธัยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เมืองสกลนคร

41 ด.ญ.กันต์กนิษฐ  ปณุริบรูณ์ ป.1 นายศตวรรษ  ปณุริบรูณ์ 27629 โรงเรียนมธัยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เมืองสกลนคร

42 ด.ช.ทวิตัถ์  ค าจวง ป.1 นางณัฏฐา  ค าจวง 24822 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด เมืองสกลนคร

43 ด.ญ.ลภสักร  คิดโสดา ป.2 น.ส.ปยินุช  คิดโสดา 24823 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด เมืองสกลนคร

44 ด.ช.ณัฐวทิย์  ชุมปญัญา ป.3 นายวทิยา  ชุมปญัญา 10164 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เมืองสกลนคร

45 ด.ญ.ใจพอเพยีง  บณุยทรรพ ป.4 นางเพยีงพอใจ  บณุยทรรพ 21954 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เมืองสกลนคร

46 ด.ช.ภคัวฒัน์  ชุมปญัญา ป.6 นางณัฐหทยั  ชุมปญัญา 22516 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เมืองสกลนคร

47 ด.ญ.ชนิญญา  ขาวประภา ป.5 นายปริญญา  ขาวประภา 26530 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เมืองสกลนคร

48 ด.ช.ธนัช  บวัพรม ป.5 น.ส.พนารัตน์  ทพิย์เสนา 24147 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร  เขต.23 เมืองสกลนคร

49 ด.ช.รัชกฤช  ไชยงาม ป.2 น.ส.จิรัชยา  มนต์คาถา 24550 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร  เขต.23 เมืองสกลนคร

50 ด.ญ.กวนิธดิา  ใยวงัหน้า ป.6 นายบญุชู  ใยวงัหน้า 24883 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร  เขต.23 เมืองสกลนคร

51 ด.ญ.ปณัฑิกา  สาไพรวนั ป.6 นางปราณี  สาไพรวนั 22159 ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดัสกลนคร เมืองสกลนคร

52 ด.ช.ทกัษกร  สายสีแก้ว ป.6 น.ส.ธดิารัตน์  ชิณเทศ 27536 ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดัสกลนคร เมืองสกลนคร

53 ด.ญ.กณิศา  ทพุแหม่ง ป.6 นายมีชัย  ทพุแหม่ง 20388 ร.ร.นาแก้วพทิยาคม โพนนาแก้ว

54 ด.ช.พลกฤต  ไชยเสนา ป.2 นางชลธริศน์  ไชยเสนา 25126 ร.ร.นาแก้วพทิยาคม โพนนาแก้ว

55 ด.ญ.กญัญาภทัร  จรุงเกยีรติสกล ป.5 นางพัชราภรณ์  จรุงเกยีรติสกล 25170 ร.ร.นาแก้วพทิยาคม โพนนาแก้ว

56 ด.ช.ชนันธร  ผ่านสุวรรณ ป.6 นายชัยนาท  ผ่านสุวรรณ 21318 ร.ร.บา้นโคกแก้ว โพนนาแก้ว

57 ด.ญ.พมิพร์ภสั  อินธแิสง ป.6 นางพนาวรรณ  อินธแิสง 23088 ร.ร.บา้นนาจาน โพนนาแก้ว

58 ด.ญ.นภากร  พนัธรักษ์ ป.2 นางอัจฉราพร  พนัธรักษ์ 27554 ร.ร.บา้นนาเด่ือ โพนนาแก้ว

59 ด.ช.จิตติพฒัน์  พวงมาลา ป.1 นางพรพรรณ  พวงมาลา 25892 ร.ร.บา้นปา่ผาง โพนนาแก้ว

60 ด.ช.ธนศักด์ิ  พรหมวชิัย ป.4 น.ส.นารินรักษ ์ ขวาวงศา 27868 ร.ร.บา้นปา่ผาง โพนนาแก้ว

61 ด.ญ.ศศิญาพร  สายประศาสน์ ป.2 น.ส.พมิพรรณ  สายประศาสน์ 23899 ร.ร.บา้นแปน้สามัคคีฯ โพนนาแก้ว

62 ด.ญ.พรกมล  เหมิหอม ป.4 น.ส.ณฐสุรางค์  บตุรโคษา 25203 ร.ร.บา้นโพนวฒันาวทิยา โพนนาแก้ว

63 ด.ญ.บณุยพร  แสงวงค์ ป.4 นางผ่องพรรณ  แสงพรมชารี 26608 ร.ร.บา้นอนุบาลโพนนาแก้ว โพนนาแก้ว
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64 ด.ช.ปติิวฒัน์  ธนูรักษ์ ป.5 นางชไมพร  ธนูรักษ์ 25162 ร.ร.โพนงามโคกวทิยาคาร โพนนาแก้ว

65 ด.ช.ภทัรพล  นามโยธา ป.3 น.ส.พทุธชาติ  พลวเิศษ 22195 ร.ร.โพนพทิยาคม โพนนาแก้ว

66 ด.ช.ชุติเดช  พลราชม ป.1 น.ส.กนกกร  สุวรรณไตรย์ 25875 ร.ร.โพนพทิยาคม โพนนาแก้ว

67 ด.ช.กันณรากร  มีราชค า ป.2 น.ส.กาญจนา  วงศ์ศรีชา 26512 ร.ร.หนองผือเทพนิมิต โพนนาแก้ว

68 ด.ญ.ปานนภา  จิตราช ป.4 นายสุภกัด์ิ  จิตราช 21122 บ านาญ อ.กุสุมาลย์ กุสุมาลย์

69 ด.ญ.จารุพชิญา  แซ่อึ้ง ป.1 น.ส.กรรณิการ์  ทองอันตัง 26118 ร.ร.กุสุมาลย์วทิยาคม กุสุมาลย์

70 ด.ช.กันทรากร  กมลพรพจี ป.1 นางวชัราภรณ์  กมลพรพจี 24431 ร.ร.บา้นบอนสหราษฎร์อุทศิ กุสุมาลย์

71 ด.ญ.ดาวกิา  ท าเนาว์ ป.5 นางวไิลวรรณ  บญุเทยีม 26268 ร.ร.บา้นบอนสหราษฎร์อุทศิ กุสุมาลย์

72 ด.ช.ชัยภทัร  พทุธวงค์ ป.1 นายวรุิฬห ์ พทุธวงค์ 24890 ร.ร.บา้นโพนแพง เจียรวนนทอ์ุทศิ๕ กุสุมาลย์

73 ด.ญ.ชญาภา  เถาวช์ารี ป.2 นางศิรินภา  เถาวช์ารี 25905 ร.ร.บา้นม่วงวทิยา กุสุมาลย์

74 ด.ญ.ภทัทยิา  ดงบงั ป.6 นายคมกริช  ดงบงั 26094 ร.ร.บา้นอีกุด กุสุมาลย์

75 ด.ญ.ศิริธรารัตน์  สักขินา ป.2 นางมณีรัตน์  สักขินา 26809 ร.ร.บา้นอุ่มจาน กุสุมาลย์

76 ด.ญ.ปยิธดิา  ทองทพิย์ ป.2 น.ส.จิรสุดา  ทองทพิย์ 25636 ร.ร.โพธแิสนวทิยา กุสุมาลย์

77 ด.ญ.อนุรดี  ไสยสาลี ป.1 น.ส.ณัฎฐพชัร์  ไสยสาลี 27612 ร.ร.อนุบาลกุสุมาลย์ กุสุมาลย์

78 ด.ช.ปญัญวฒัน์  เคนพทิกัษ์ ป.4 นายเชวงศักด์ิ  เคนพทิกัษ์ 13144 ร.ร.บา้นนามนประชาสามัคคี โคกศรีสุพรรณ

79 ด.ช.กษด์ิิเดช  กล่ินน้อย ป.2 น.ส.ศิวาพร  คนหมั่น 22732 ร.ร.บา้นไร่นาดี โคกศรีสุพรรณ

80 ด.ช.คุณัญญา  วงศ์กาฬสินธุ์ ป.2 นางอรุณลักษณ์  วงศ์กาฬสินธุ์ 24630 ร.ร.บา้นไร่นาดี โคกศรีสุพรรณ

81 ด.ช.พลวชัร์  ทวสุีข ป.4 น.ส.วชัรินทร์  พนิิจรัมย์ 26337 ร.ร.บา้นเหล่าโพนค้อฯ โคกศรีสุพรรณ

82 ด.ช.หฤษฎ  เสนจันตะ ป.6 นางนฤทยั  เสนจันตะ 26065 ร.ร.อนุบาลโคกศรีสุพรรณ โคกศรีสุพรรณ

83 ด.ช.จตุรภทัร  เถิงน ามา ป.2 นายโรจนวฑุฒิ  เถิงน ามา 24274 ร.ร.เต่างอยพฒันศึกษา เต่างอย

84 ด.ญ.วชิรญาณ์  ใยพนัธ์ ป.2 นางนันทน์ภสั  ใยพนัธ์ 26016 ร.ร.เต่างอยพฒันศึกษา เต่างอย

85 ด.ญ.ลักขณา  วาดเมือง ป.2 นางลับแลวนั  จิอุ่นงอย 27540 ร.ร.บา้นโคกกลาง เต่างอย

86 ด.ญ.พมิพม์าดา  ศรุตศรีพงศ์ ป.6 นางเพญ็นิดา  ศรุตศรีพงศ์ 22883 ร.ร.บา้นดงหลวง เต่างอย

87 ด.ญ.นุชญาดา  มหาวงศ์ ป.3 นายพลภทัร  มหาวงศ์ 25779 ร.ร.บา้นดงหลวง เต่างอย

88 ด.ช.ธนัวา  ยอดยศ ป.4 นายสันติภาพ  ยอดยศ 27552 ร.ร.บา้นนาอ่างม่วงค า เต่างอย

89 ด.ญ.ยิ่งทวิา  ก้อนธงิาม ป.4 นายรังสรรค์  ก้อนธงิาม 25317 บ านาญ อ.ภพูาน ภพูาน

90 ด.ช.นรพชิญ์  นรภาร ป.3 นางรัตนาภรณ์  นรภาร 23786 ร.ร.เขื่อนน้ าพงุ ภพูาน

91 ด.ญ.มุทติา  เหล่าหาโคตร ป.6 นายพนัทพิย์  เหล่าหาโคตร 21462 ร.ร.ค าเพิ่มพทิยา ภพูาน

92 ด.ญ.สุรัมภา  ยิ้มแย้ม ป.4 นายนิพนธ ์ ยิ้มแย้ม 21777 ร.ร.ค าเพิ่มพทิยา ภพูาน

93 ด.ช.ธนิกธน  เปงอินทร์ ป.3 น.ส.นิตยา  สีแสง 25514 ร.ร.ทา่นผู้หญิงจันทมิา พึ่งบารมี ภพูาน

94 ด.ช.วชิร  อินทรศรี ป.3 น.ส.ทรรศนันทน์  พรมประศรี 26075 ร.ร.ทา่นผู้หญิงจันทมิา พึ่งบารมี ภพูาน

95 ด.ช.กววีฒัน์  ซองศิริ ป.2 น.ส.วรรณภา  ฐานะสุ 26636 ร.ร.ไทยรัฐวทิยา110(บา้นชมภพูาน) ภพูาน

96 ด.ญ.พลูพชิญ์  ศรีลารักษ์ ป.6 นางพชิญ์สินี  ศรีลารักษ์ 27836 ร.ร.น้ าพงุจัดระเบยีบวทิยา ภพูาน
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97 ด.ญ.ณกมล  ศรีชัย ป.3 นางนภาพนัธ ์ ศรีชัย 20065 ร.ร.บา้นยางโล้นเจริญราษฎร์ฯ ภพูาน

98 ด.ช.จักรพงศ์  วงศ์ร าพนัธ์ ป.3 นางสมพร  วงศ์ร าพนัธ์ 22476 ร.ร.บา้นยางโล้นเจริญราษฎร์ฯ ภพูาน

99 ด.ช.รัตนธรรม  ชื่นค้า ป.3 น.ส.บญุฑริกา  มุศิริ 24421 ร.ร.บา้นยางโล้นเจริญราษฎร์ฯ ภพูาน

100 ด.ญ.ยามารตี  คิสาลัง ป.2 น.ส.สุธาพร  คิสาลัง 25723 ร.ร.บา้นยางโล้นเจริญราษฎร์ฯ ภพูาน

101 ด.ช.สิทธา  อามาตย์ทศัน์ ป.6 นางมโนรา  อามาตย์ทศัน์ 22580 ร.ร.บา้นสร้างแก้วราษฎร์พฒันา ภพูาน

102 ด.ช.นรพงษ ์ นรภาร ป.6 นายสุกฤษ  นรภาร 23396 ร.ร.อนุบาลภพูาน ภพูาน

103 ด.ญ.ปยิลักษณ์  ไชยคีนี ป.4 นายสาโรจน์  ไชยคีนี 23200 บ านาญ อ.สวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

104 ด.ช.ยศชนินทร์  ชาญนรา ป.2 นางนงลักษณ์  ชาญนรา 25837 ร.ร.โคกสีวทิยาสรรค์ สวา่งแดนดิน

105 ด.ญ.ธนัญชนก  ศรีสวา่ง ป.4 น.ส.ขนิษฐา  สุวรรณโคตร 26610 ร.ร.โคกสีวทิยาสรรค์ สวา่งแดนดิน

106 ด.ญ.ศิรัญญา  เร่ิมศรี ป.1 นางเยาวนาฏ  เร่ิมศรี 27882 ร.ร.บงเหนือวทิยาคม สวา่งแดนดิน

107 ด.ญ.พชิญธดิา  สนยืน ป.1 น.ส.พชัยา  พนัธณ์วงศ์ 28041 ร.ร.บา้นขาม(ขามเขตวทิยาคาร) สวา่งแดนดิน

108 ด.ญ.กัญญพชัร  พหลทพั ป.3 นางกนิษฐา  พหลทพั 27459 ร.ร.บา้นง่อนหนองพะเนาว์ สวา่งแดนดิน

109 ด.ช.พงศกร  ก้อนวมิล ป.6 น.ส.ชุติมา  สรรพโส 27958 ร.ร.บา้นง่อนหนองพะเนาว์ สวา่งแดนดิน

110 ด.ช.ทติุยพร  อ่อนโสภา ป.5 นางอุทยั  อ่อนโสภา 22322 ร.ร.บา้นดอนหนั สวา่งแดนดิน

111 ด.ช.เมธาสิทธิ ์ มิ่งชะนิด ป.4 นางจิราภรณ์  มิ่งชะนิด 21640 ร.ร.บา้นตาลโกน สวา่งแดนดิน

112 ด.ญ.รัตนาภทัร  ราชหาด ป.4 นายครรชิต  ราชหาด 25237 ร.ร.บา้นทุ่งปลากัด สวา่งแดนดิน

113 ด.ช.พงศธร  หอมพทิกัษ์ ป.6 นายบรรจง  หอมพทิกัษ์ 26254 ร.ร.บา้นนาดินจี่ สวา่งแดนดิน

114 ด.ญ.รมิตา  อินธแิสง ป.4 น.ส.รุ่งทวิา  ไขประภาย 19577 ร.ร.บา้นโนนเสาขวญั สวา่งแดนดิน

115 ด.ช.ศุภวชิญ์  สมบติัศรี ป.1 น.ส.อมรรัตน์  ศิริบตุร 25829 ร.ร.บา้นเปอืยทานตะวนั สวา่งแดนดิน

116 ด.ช.ธนกฤต  ไชยสาร ป.4 นางอัญชุลี  แสงลี 22653 ร.ร.บา้นหนองชาด สวา่งแดนดิน

117 ด.ช.ศตคุณ  เจริญชัย ป.4 นายทนงศักด์ิ  เจริญชัย 14383 ร.ร.บา้นหนองทุ่ม สวา่งแดนดิน

118 ด.ช.เอกวญิญ์  ธโิสภา ป.3 น.ส.ชลธชิา  บญุนะที 23774 ร.ร.บา้นหนองทุ่ม สวา่งแดนดิน

119 ด.ญ.วงค์ชนันท ์ พนัธเ์ทยีม ป.6 นายประยงค์  พนัธเ์ทยีม 24773 ร.ร.บา้นหนองทุ่ม สวา่งแดนดิน

120 ด.ช.ปณุณวชิ  อ้อยรักษา ป.2 นายเกียรติสรณ์  อ้อยรักษา 27393 ร.ร.บา้นหนิโงมโนนสร้างไพ สวา่งแดนดิน

121 ด.ช.ณภทัร  ศิริขันธ์ ป.2 นางขวญันคร  ศิริขันธ์ 24434 ร.ร.สวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

122 ด.ช.นราวชิญ์  อ าพล ป.1 นายนพรัตน์  อ าพล 24651 ร.ร.สวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

123 ด.ญ.จิรชยา  แวววงค์ ป.4 นายไพรวลัย์  แวววงค์ 25110 ร.ร.สวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

124 ด.ช.จตุพล  ชนะมาร ป.4 นายจตุชัย  ชนะมาร 25820 ร.ร.หนองหลวงศึกษา สวา่งแดนดิน

125 ด.ญ.ดวงเดือน  ฝุ่นเงิน ป.3 นางดวงสมร  ฝุ่นเงิน 26077 วทิยาลัยเทคนิคสวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

126 ด.ญ.ณัฐกมล  ปญัญาวนั ป.3 นายส าราญ  ศรีจันทร์ 22824 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต2 สวา่งแดนดิน

127 ด.ช.ปณัณทตั  ธโิสภา ป.4 นางเพยีงพธ ู ธโิสภา 25341 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต2 สวา่งแดนดิน

128 ด.ญ.นิภาพร  ศรีประชัย ป.2 น.ส.จิราภรณ์  ศรีประชัย 26223 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต2 สวา่งแดนดิน

129 ด.ญ.ปยิาพชัร  มณีโชติ ป.4 นางปาริชาติ  มณีโชติ 27171 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต2 สวา่งแดนดิน
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130 ด.ญ.นฏัฐาพร  สุวรรณการีย์กลุ ป.2 นายอาวธุ  สุวรรณการีย์กุล 7407 บ านาญ อ.พรรณานิคม พรรณานิคม

131 ด.ญ.มธอุร  ติกาพนัธ์ ป.3 นายมานพ  ติกาพนัธ์ 8751 บ านาญ อ.พรรณานิคม พรรณานิคม

132 ด.ญ.รัตณาภรณ์  วนิทะชัย ป.3 นายวศิิษฎ ์ วนิทะชัย 21474 บ านาญ อ.พรรณานิคม พรรณานิคม

133 ด.ญ.ปรอยฟา้  นันตะสุข ป.2 นายวรีะพงษ ์ นันตะสุข 25295 บ านาญ อ.พรรณานิคม พรรณานิคม

134 ด.ช.ปพนวชิ  พละชัย ป.3 นางทเุรียน  พละชัย 22787 ร.ร.ชุมชนบดมาดพอกน้อย พรรณานิคม

135 ด.ช.ธนกฤต  คานเพชรทา ป.2 นายชาญชัย  คานเพชรทา 26279 ร.ร.บา้นค าข่า พรรณานิคม

136 ด.ช.คุณานนต์  หนิสอ ป.3 น.ส.รุ่งทพิย์  อภยันอก 25600 ร.ร.บา้นดอนม่วย พรรณานิคม

137 ด.ช.เตชพฒัน์  พมิพบตุร ป.4 น.ส.กาญจนา  อุณาภาคย์ 26427 ร.ร.บา้นนาเลา พรรณานิคม

138 ด.ช.อาคิร  ศรีละคร ป.4 น.ส.ชมขวญั  ศรีละคร 27774 ร.ร.บา้นโนนทรายค า พรรณานิคม

139 ด.ช.ชลาธปิ  วนิทะชัย ป.4 นางปณิตา  วนิทะชัย 15992 ร.ร.บา้นโนนเรือตอเรือ พรรณานิคม

140 ด.ช.ภมูิทศัน์  ค าทะเนตร ป.6 นางมนัสนันท ์ การุญ 24394 ร.ร.บา้นบวัราษฎร์บ ารุง พรรณานิคม

141 ด.ช.กิตติธชั  ผาสารค า ป.4 น.ส.วลัย์วภิา  บบุผา 25159 ร.ร.บา้นผักค าภู พรรณานิคม

142 ด.ช.เตชิต  ไชยเชษฐ์ ป.3 น.ส.นภสัสร  ค าจ้อย 26391 ร.ร.บา้นผักค าภู พรรณานิคม

143 ด.ช.ภริูณัฐ  ทศันพงษ์ ป.3 นางธรรมนูญ  ทศันพงษ์ 17701 ร.ร.บา้นไร่บา้นไฮ่ พรรณานิคม

144 ด.ญ.ปริชญา  สิงสถาน ป.2 น.ส.วรียา  ไชยวฒิุ 25782 ร.ร.บา้นสูงเนินสามัคคี พรรณานิคม

145 ด.ญ.ฉัตรสุดา  เสนาชัย ป.4 นายทุ่งทอง  เสนาชัย 26161 ร.ร.บา้นสูงเนินสามัคคี พรรณานิคม

146 ด.ญ.ชญานันทน์  ถานะลุน ป.1 นายฉัตรชัย  ถานะลุน 23910 ร.ร.บา้นอูนดง พรรณานิคม

147 ด.ญ.กฤตพร  ประทมุ ป.3 นางนุจิรา  ประทมุ 23697 ร.ร.พรรณาวฒุาจารย์ พรรณานิคม

148 ด.ญ.ฉัตรสิริ  พชิัย ป.3 นางเพญ็สิริ  พชิัย 24040 ร.ร.พรรณาวฒุาจารย์ พรรณานิคม

149 ด.ญ.ณัฐสุดา  จันทรังษี ป.4 น.ส.กรศิริ  พลิารักษ์ 25302 ร.ร.พรรณาวฒุาจารย์ พรรณานิคม

150 ด.ช.พชรกฤต  ฝางนอก ป.1 น.ส.วายุพา  พลศักด์ิขวา 27888 ร.ร.พรรณาวฒุาจารย์ พรรณานิคม

151 ด.ญ.ธญัชนก  จันทร์ลือชัย ป.2 นายบณัฑิต  จันทร์ลือชัย 24156 ร.ร.ภริูทตัต์วทิยา พรรณานิคม

152 ด.ช.ธนทตั  แขพมิพนัธุ์ ป.3 นางจันทร์ทพิย์  แก้วก่า 17146 ร.ร.อนุบาลพรรณานิคม พรรณานิคม

153 ด.ญ.นราวดี  ราชชมภ ป.1 นายเดชา  ราชชมภู 25046 ร.ร.บา้นค าบอ่ วาริชภมูิ

154 ด.ช.คณชัย  แก้วค าสอน ป.4 นางศศิชญาน์  แก้วค าสอน 24844 ร.ร.บา้นดอนส้มโฮง วาริชภมูิ

155 ด.ช.ศุภณัฏฐ์  ภริูยุตตพงศ์ ป.3 นางบษุบา  ภริูยุตตพงศ์ 28023 ร.ร.จงกลกิตติขจรวทิยา ส่องดาว

156 ด.ช.ภมูิรพพีชิญ์  สมมิตร ป.1 นางศุพชัรีญา  สมมิตร 26428 ร.ร.ชุมชนบา้นทา่ศิลา ส่องดาว

157 ด.ญ.พมิพกานต์  ฝุ่นเงิน ป.3 นายสฤษด์ิ  ฝุ่นเงิน 24572 ร.ร.บา้นค าก้าว ส่องดาว

158 ด.ช.ณัฐวร์ี  สมหมาย ป.4 นางมณีรัตน์  สมหมาย 25083 ร.ร.บา้นค าก้าว ส่องดาว

159 ด.ญ.ธดิารัตน์  ค าภแูสน ป.4 นางสมใจ  วรฉัตร 23281 ร.ร.บา้นไทยเจริญ ส่องดาว

160 ด.ช.จิรสิน  การงานดี ป.3 นางไพรพร  การงานดี 26006 ร.ร.บา้นปทมุวาปี ส่องดาว

161 ด.ญ.รินรดา  ค านาทพิย์ ป.1 น.ส.นิตยา  ค านาทพิย์ 24677 ร.ร.บา้นสีสุกหว้ยโมง ส่องดาว

162 ด.ช.จิรวฒัน์  ขมวดทรัพย์ ป.2 นางจิราภรณ์  ขมวดทรัพย์ 27464 ร.ร.บา้นสีสุกหว้ยโมง ส่องดาว
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163 ด.ช.กมลพฒัน์  กิณเรศ ป.6 นายปกรณ์กฤษณ์  กิณเรศ 27945 ร.ร.บา้นหนองแวงประชาราษฎร์อ านวย ส่องดาว

164 ด.ญ.เกร็ดตะวนั  ลาผม ป.5 นายมนตรี  ลาผม 23713 ร.ร.ส่องดาววทิยาคม ส่องดาว

165 ด.ญ.ญานิศา  พลนาคู ป.5 น.ส.ศิริพร  ใจหลัก 26289 ร.ร.ส่องดาววทิยาคม ส่องดาว

166 ด.ช.ธนกร  มาตราช ป.2 นายวเิชียน  มาตราช 26353 ร.ร.ส่องดาววทิยาคม ส่องดาว

167 ด.ญ.ชิรญา  บญุเลิศ ป.2 น.ส.มัชฌิมา  บญุเลิศ 24876 ร.ร.อุดมสังวรวทิยา ส่องดาว

168 ด.ช.เกริกฤทธิ ์ สัพโส ป.4 นายชัยชนะ  สัพโส 13578 บ านาญ อ.พงัโคน พงัโคน

169 ด.ช.วชิรวทิย์  พรหมกสิกร ป.6 วา่ที่ร.ต.เกยีรติศักด์ิ  พรหมกสิกร 27441 ร.ร.ชุมชนบา้นฝ่ังแดง พงัโคน

170 ด.ญ.กมลเนตร  ประมาชิด ป.3 นายนิพนธ ์ ประมาชิด 22524 ร.ร.บา้นดอนดู่ พงัโคน

171 ด.ช.พทัธดนย์  สัพโส ป.4 น.ส.อมรลักษณ์  สัพโส 23569 ร.ร.บา้นดอนดู่ พงัโคน

172 ด.ญ.ทพิธดิา  นาโพธิต์อง ป.3 น.ส.จิราภรณ์  แสนอุบล 25280 ร.ร.บา้นนาถ่อน พงัโคน

173 ด.ช.คฑาวธุ  พนัธุเ์มือง ป.4 น.ส.อัจฉรา  ศรีสร้อย 24123 ร.ร.บา้นผ้าขาวโพนแพง พงัโคน

174 ด.ญ.สุชัญญา  สีมาเมือง ป.2 นางรุจิลักษณ์  สุวรรณชัยรบ 20667 ร.ร.บา้นพงัโคน (จ าปาสามัคคีฯ) พงัโคน

175 ด.ช.กวนิภพ  เพยีรชนะ ป.1 นายวงศกร  เพยีรชนะ 27430 ร.ร.บา้นแร่ พงัโคน

176 ด.ช.วริทธิธ์ร  บญุศิริ ป.2 นางศิริขวญั  บญุศิริ 25430 ร.ร.บา้นหนองบวั พงัโคน

177 ด.ญ.ปทติตา  จันฤาไชย ป.3 น.ส.อุไรพร  จันฤาไชย 23893 ร.ร.พงัโคนวทิยาคม พงัโคน

178 ด.ญ.อารีรัตน์  ทองนู ป.2 น.ส.พจิิตรา  ทองนู 24786 ร.ร.พงัโคนวทิยาคม พงัโคน

179 ด.ญ.ธญัชนก  ศรีหานาม ป.4 นายชาญฤทธิ ์ ศรีหานาม 25978 ร.ร.พงัโคนวทิยาคม พงัโคน

180 ด.ญ.โชติกา  ศรีสร้อย ป.4 นางศรีสุวรรณ  ศรีสร้อย 26128 ร.ร.พงัโคนวทิยาคม พงัโคน

181 ด.ญ.ธรีาภรณ์  รักษาภกัดี ป.5 น.ส.ฉัตราภรณ์  รักษาภกัดี 26448 ร.ร.พงัโคนวทิยาคม พงัโคน

182 ด.ญ.ด่ังดวงฤทยั  พรมทอง ป.1 นางจันทรนันทน์  พรมทอง 27355 ร.ร.พงัโคนวทิยาคม พงัโคน

183 ด.ช.กฤตยชญ์  สัพโส ป.5 นายวทิยา  สัพโส 24843 ร.ร.บา้นโคกมะนาว นิคมน้ าอูน

184 ด.ช.มนราเมษร์  เหมะธลิุน ป.3 นางหนึ่งฤทยั  เหมะธลิุน 27258 ร.ร.บา้นสุวรรณคาม นิคมน้ าอูน

185 ด.ช.กฤตยชญ์  โยธายุทธ ป.3 นางประภสัสร  โยธายุทธ 25711 ร.ร.บา้นอูนโคก นิคมน้ าอูน

186 ด.ช.วชัรวฒัน์  ใครบตุร ป.1 น.ส.วชัราภรณ์  ใครบตุร 26183 ร.ร.กุดบากพฒันาศึกษา กุดบาก

187 ด.ญ.ศุภสิรา  สุวรรณชัยรบ ป.3 นางศิรินาถ  ปญัญาไทย 26101 ร.ร.บา้นกลาง "ผดุงราษฎร์วทิยา" กุดบาก

188 ด.ช.ภปูกรณ์  จันทร์สีโคตร ป.1 น.ส.กนกนุช  โคตรชมภู 28115 ร.ร.บา้นนาม่องดงนิมิตวทิยา กุดบาก

189 ด.ญ.คุณิตา  หาญสุโพธิ์ ป.6 น.ส.วนิดา  หาญสุโพธิ์ 24841 ร.ร.บา้นหนองค้าดารกานนทว์ทิยา กุดบาก

190 ด.ญ.พรชนก  วงศ์ร าพนัธ์ ป.6 นายปราโมทย์  วงศ์ร าพนัธ์ 26066 ร.ร.บา้นหนองค้าดารกานนทว์ทิยา กุดบาก

191 ด.ญ.พชิิตา  สุจริต ป.4 น.ส.พฒัชรา  คนแคล้ว 24322 ร.ร.บา้นโคกศิลา เจริญศิลป์

192 ด.ญ.ญาติกา  พมิพการ ป.4 นายวรัิกษ ์ พมิพการ 26126 ร.ร.บา้นโคกศิลา เจริญศิลป์

193 ด.ญ.ศรีกัลยา  ศรีวฆิาร ป.2 นางแจ่มจันทร์  ศรีวฆิาร 27770 ร.ร.บา้นโพนบกหนองผือ เจริญศิลป์

194 ด.ญ.กัญจน์ณัฏฐ์  มีพรหม ป.1 น.ส.ละมูล  วะโลหะ 23298 ร.ร.บา้นโสก เจริญศิลป์

195 ด.ช.ตฤณภทัร  เพยีสา ป.1 นางพมิลพรรณ  เพยีสา 24352 ร.ร.บา้นหนองแวงน้อย เจริญศิลป์
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196 ด.ญ.ธญัญพร  อินธแิสง ป.1 นายเกษม  อินธแิสง 25992 ร.ร.บา้นหนองแวงน้อย เจริญศิลป์

197 ด.ช.ธรีเดช  มีพรหม ป.4 นายทศพล  มีพรหม 23497 ร.ร.บา้นหนองแสง เจริญศิลป์

198 ด.ญ.ธรรมาพิสมยั  วงศ์กระจ่าง ป.4 นายอนุชิต  วงศ์กระจ่าง 23287 ร.ร.อนุบาลเจริญศิลป์ เจริญศิลป์

199 ด.ช.รพพีงศ์  โคตรพฒัน์ ป.2 น.ส.สกนจัน  โคตรพฒัน์ 25310 ร.ร.อนุบาลเจริญศิลป์ เจริญศิลป์

200 ด.ญ.พชิญ์นรี  คุณมี ป.5 นางขนิษฐา  คุณมี 27783 ร.ร.อนุบาลเจริญศิลป์ เจริญศิลป์

201 ด.ญ.ปยิธดิา  ภกูะเดา ป.6 นายวชิรุณ  ภกูะเดา 26244 ร.ร.กุดเรือค าพทิยาคาร วานรนิวาส

202 ด.ญ.สุปรียา  สุวรรณพรม ป.3 น.ส.ณัฐธยาน์  ค าชื่น 25435 ร.ร.บา้นกุดจิก วานรนิวาส

203 ด.ช.แทนคุณ  อินทร์สา ป.5 นางวราภรณ์  อรรถสาร 20014 ร.ร.บา้นกุดเรือ วานรนิวาส

204 ด.ช.มานะ  อุปจันโท ป.4 นายนรินทร์  อุปจันโท 25355 ร.ร.บา้นกุดเรือค า วานรนิวาส

205 ด.ญ.มานี  อุปจันโท ป.1 นางสลิตา  เหลาสิทธิ์ 25395 ร.ร.บา้นกุดเรือค า วานรนิวาส

206 ด.ญ.ชญาน์นันท ์ สีมาคาม ป.2 นายแดนไพร  สีมาคาม 21804 ร.ร.บา้นขาม วานรนิวาส

207 ด.ญ.เนตรทติา  สีทองสุข ป.4 น.ส.ตฤณมัย  พลเวยีง 25673 ร.ร.บา้นขาม วานรนิวาส

208 ด.ญ.ฤทยัภทัร  พระราช ป.3 นางสายสุนีย์  พระราช 25412 ร.ร.บา้นโคกแสง วานรนิวาส

209 ด.ช.เตชสิทธิ ์ ช่วยจันทร์ดี ป.3 น.ส.วชัราภรณ์  กันชัย 26285 ร.ร.บา้นดอนแดง วานรนิวาส

210 ด.ช.ยอดศาสตรา  อุ่นวเิศษ ป.5 นางนันธญิา  อุ่นวเิศษ 26217 ร.ร.บา้นทา่ศรีไคล วานรนิวาส

211 ด.ช.อธวิฒัน์  วฒันาเนตร ป.4 นางอมรรัตน์  วฒันาเนตร 25305 ร.ร.บา้นนาจาร วานรนิวาส

212 ด.ช.อัครา  กาญจนะกันโห ป.4 นายดนุพล  กาญจนะกันโห 25618 ร.ร.บา้นนาอวนน้อย วานรนิวาส

213 ด.ช.สัพพญัญู  บวัศรี ป.4 นางสุทธวิรรณ  บวัศรี 26072 ร.ร.บา้นน้ าบุ้น วานรนิวาส

214 ด.ช.ภานุวชิญ์  บาลจบ ป.3 นายสายัณห ์ บาลจบ 26986 ร.ร.บา้นโนนเจริญศิลป์ วานรนิวาส

215 ด.ช.เปน็เหนือ  ปงผาบ ป.1 นายอิศรา  ปงผาบ 26559 ร.ร.บา้นโนนอุดม วานรนิวาส

216 ด.ญ.วายุพกัตร์  ผายเงิน ป.1 น.ส.มาลาตี  ไชยอินทร์ 24792 ร.ร.บา้นโพนแพง วานรนิวาส

217 ด.ช.ปกรณ์  ประธาน ป.2 นายอิทธชิัย  ประธาน 23923 ร.ร.บา้นโพนสวาง วานรนิวาส

218 ด.ญ.พชิญา  พรมจ้าย ป.6 นางนุชรา  พรมจ้าย 23611 ร.ร.บา้นวงัเยี่ยม วานรนิวาส

219 ด.ช.ธร์ีณภทัร  ฉายาวงศ์ ป.5 นายศิรวทิย์  ฉายาวงศ์ 23915 ร.ร.บา้นวงัเยี่ยม วานรนิวาส

220 ด.ช.คุณานันท ์ อุปพงษ์ ป.4 นายพายุ  อุปพงษ์ 24737 ร.ร.บา้นวงัเยี่ยม วานรนิวาส

221 ด.ญ.สุจิตรา  จันทร์ศิริ ป.2 นางสุกัญญา  จันทร์ศิริ 25036 ร.ร.บา้นวงัเยี่ยม วานรนิวาส

222 ด.ญ.อัญชิสา  ยืนยงค์ ป.4 นางดวงจันทร์  ยืนยงค์ 22193 ร.ร.บา้นหนองขุ่น วานรนิวาส

223 ด.ญ.กัญญาณัฐ  วรรณขาว ป.3 นางประภสัสร  วรรณขาว 26265 ร.ร.บา้นหนองตากวย วานรนิวาส

224 ด.ญ.ปรียานุช  บตุรแสง ป.3 นายณรงค์ศักด์ิ  บตุรแสง 15379 ร.ร.บา้นหนองนาหารสมสนุกเติมวทิยา วานรนิวาส

225 ด.ช.ภธูเนศ  ศรีนุกูล ป.4 นายวทิรู  ศรีนุกูล 22731 ร.ร.บา้นหนองนาหารสมสนุกเติมวทิยา วานรนิวาส

226 ด.ญ.พลอยยินดี  วงศ์ค าจันทร์ ป.4 นายทรงฤทธิ ์ วงศ์ค าจันทร์ 23045 ร.ร.บา้นหนองนาหารสมสนุกเติมวทิยา วานรนิวาส

227 ด.ช.ภทัรกร  ศิลารัตน์ ป.2 นางกรกนก  ศิลารัตน์ 25161 ร.ร.บา้นหนองนาหารสมสนุกเติมวทิยา วานรนิวาส

228 ด.ช.ชลศาสตร์  แก้วละลัย ป.3 น.ส.ธญัญลักษณ์  ขันธแ์ก้ว 26096 ร.ร.บา้นหว้ยแสง วานรนิวาส
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229 ด.ญ.ศุภากร  แสงไสย์ ป.5 นางวยิะดา  แสงไสย์ 27997 ร.ร.บา้นหว้ยแสง วานรนิวาส

230 ด.ญ.ปญัฑ์ชนิษฐ์  ศรีทา้ว ป.3 นางปญุญพฒัน์  ศรีทา้ว 23426 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส วานรนิวาส

231 ด.ญ.วรรณวนัช  ศุภรรัตน์ ป.2 นายอรรถพล  ศุภรรัตน์ 23578 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส วานรนิวาส

232 ด.ช.นันทวิรรธน์  ศุภรรัตน์ ป.4 นางปณัษว์นัช  ศุภรรัตน์ 23609 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส วานรนิวาส

233 ด.ญ.เมษา  สมใจ ป.1 น.ส.อุไรวรรณ  แก้วกาวี 26447 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส วานรนิวาส

234 ด.ช.ศาสตราวธุ  นูนทะธรรม ป.5 นายยุทธการ  นูนทะธรรม 27106 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส วานรนิวาส

235 ด.ญ.ชญานนัท์  ทรัพย์ประเสริฐ ป.4 นางกนิษฐา  สุชัยสิทธิ์ 21175 ร.ร.หนองแวงวทิยา วานรนิวาส

236 ด.ช.ชคัตบดี  พรมวงั ป.6 นางพไิลรัตน์  พรมวงั 23823 ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บ ารุง) วานรนิวาส

237 ด.ช.ตุลกานต์  พมิพการ ป.4 นายกฤษฏา  พมิพการ 24325 ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บ ารุง) วานรนิวาส

238 ด.ช.พชิญุตม์  ดวงเพชร ป.1 น.ส.ธดิารัตน์  หาญมนตรี 25405 ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บ ารุง) วานรนิวาส

239 ด.ญ.ฌญาณัณฒ์ิ  อัตสาร ป.4 นางศิริพร  อัตสาร 26601 ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บ ารุง) วานรนิวาส

240 ด.ช.ธติิราช  สะพงัเงิน ป.1 น.ส.ฤทยัรัตน์  เทพวงค์ษา 26657 ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บ ารุง) วานรนิวาส

241 ด.ช.ก้องกิดากร  วงศ์ค าจันทร์ ป.2 นายประสิทธิ ์ วงศ์ค าจันทร์ 27435 ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บ ารุง) วานรนิวาส

242 ด.ญ.อริชญา  สัพโส ป.2 น.ส.อลิษา  นวลสิงห์ 27758 รร.เด่ือศรีไพรวลัย์ วานรนิวาส

243 ด.ช.คมวฒัน์  แก่นทา้ว ป.4 น.ส.สุพชัรี  จอมแก้ว 24470 รร.ภดิูนแดงวทิยา วานรนิวาส

244 ด.ญ.สุภสินี  แสงพศิาล ป.2 นางมณีพร  แสงพศิาล 25696 รร.ภดิูนแดงวทิยา วานรนิวาส

245 ด.ญ.ธญัรัตน์  แสงภา ป.2 น.ส.อังคณา  ทบัทมิ 25748 รร.ภดิูนแดงวทิยา วานรนิวาส

246 ด.ญ.พรนัชชา  สุวรรณไตร ป.2 นายวรีะศักด์ิ  สุวรรณไตร 24958 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต3 วานรนิวาส

247 ด.ญ.ศศิญาพร  บปุผาเวยีง ป.2 นางศิริพนัธุ ์ บปุผาเวยีง 24993 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต3 วานรนิวาส

248 ด.ญ.ธญัวรัตน์  สุภาพนัธ์ ป.5 นายจรัญ  สุภาพนัธ์ 25461 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต3 วานรนิวาส

249 ด.ญ.อภญิญาภา  ปิ่นทะวงศ์ ป.2 น.ส.จิราภา  ปิ่นทะวงศ์ 25532 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต3 วานรนิวาส

250 ด.ช.ธรีเทพ  จอมค า ป.3 นายธนเดช  จอมค า 24301 ร.ร.ค าตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ค าตากล้า

251 ด.ช.ภตูระการ  แก้วมะ ป.3 นายวกิารณ์  แก้วมะ 24627 ร.ร.บา้นทา่งาม ค าตากล้า

252 ด.ช.ศิวพสิิฐ  ไขไพวนั ป.6 นายพชิิต  ไขไพวนั 20062 ร.ร.บา้นแสนสุข ค าตากล้า

253 ด.ช.รฐนนท ์ พลเยี่ยม ป.4 นางวรัชยา  พลเยี่ยม 23114 ร.ร.บา้นหนองพอกน้อย ค าตากล้า

254 ด.ญ.กัญญ์วรา  ทองล้วน ป.1 น.ส.กาญจนา  ทองล้วน 23894 ร.ร.บา้นหนองแสงดงอีบา่ง ค าตากล้า

255 ด.ญ.นันณภชัสรณ์  ปาวสง่า ป.2 น.ส.จันทร์หอม  หลุมทอง 23784 ร.ร.แพดพทิยารัตน์ ค าตากล้า

256 ด.ญ.อักษราภคั  แสนพล ป.3 นางภสัสราภา  แกะมา 24414 ร.ร.ศึกษาประชาสามัคคี ค าตากล้า

257 ด.ช.อัจฉริยกวนิ  พมิพท์า ป.4 น.ส.ณฤดี  บวัเทศ 25506 ร.ร.อนุบาลค าตากล้า ค าตากล้า

258 ด.ช.ภควตั  แดนสลัด ป.5 นางฉันทนา  แดนสลัด 23014 ร.ร.ชุมชนบา้นหว้ยหลัว บา้นม่วง

259 ด.ญ.จารุพชิญา  ชมภพูื้น ป.2 นางจารุวรรณ  ชมภพูื้น 24000 ร.ร.ชุมชนบา้นหว้ยหลัว บา้นม่วง

260 ด.ญ.ชนานันท ์ พนัโกฎิ ป.2 นางวาริน  พนัโกฎิ 25937 ร.ร.บา้นค าลอดพื้น บา้นม่วง

261 ด.ญ.อคัมย์สิริ  สาครเจริญ ป.4 นางแค็ทร์ติยา  สาครเจริญ 26622 ร.ร.บา้นดงหม้อทอง บา้นม่วง
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262 ด.ญ.ณัฐนันท ์ อาจหาญ ป.6 นายปรเมศวร์  อาจหาญ 24640 ร.ร.บา้นพทุธรักษา บา้นม่วง

263 ด.ญ.กานต์ธรีา  ต้นค า ป.3 นายเสถียน  ต้นค า 26103 ร.ร.บา้นพทุธรักษา บา้นม่วง

264 ด.ช.ชวศิ  ยงพรหม ป.4 นางประณาลี  ยงพรหม 24070 ร.ร.บา้นม่วงพทิยาคม บา้นม่วง

265 ด.ญ.ณัฏฐณิชา  อุดมแสน ป.1 นายณัฐวฒิุ  อุดมแสน 24904 ร.ร.บา้นม่วงพทิยาคม บา้นม่วง

266 ด.ช.ณัฐลักษณ์  โสมเกษตรินทร์ ป.4 น.ส.วลัยรัตน์  ศรีอักเศษ 25105 ร.ร.บา้นม่วงพทิยาคม บา้นม่วง

267 ด.ญ.สกลรัชต์  จักรโสภา ป.2 นางษมาวดี  จักรโสภา 26768 ร.ร.บา้นม่วงพทิยาคม บา้นม่วง

268 ด.ช.ชิติพทัธ ์ แสงลี ป.2 นายอภรัิฐ  แสงลี 24052 ร.ร.บา้นลืมบอง บา้นม่วง

269 ด.ช.นิติธรรม  สมบรูณ์ ป.5 นายสมรชัย  สมบรูณ์ 25535 ร.ร.บา้นหว้ยทราย บา้นม่วง

270 ด.ช.เนติพงษ ์ จันทราเทพ ป.3 น.ส.เนรัญชญา  เดชทองทพิย์ 26492 ร.ร.บา้นหวา้นสหวทิยา บา้นม่วง

271 ด.ช.จอมทพั  ศรีมงค์ ป.4 นางพกิุลรัตน์  ศรีมงค์ 25466 ร.ร.อนุบาลบา้นม่วง บา้นม่วง

272 ด.ช.พสิษฐ์  บรรจง ป.2 นายอิทธพิล  บรรจง 25588 ร.ร.อนุบาลบา้นม่วง บา้นม่วง

273 ด.ช.ภริู  มณีโชติ ป.2 นายพงษภ์าส  มณีโชติ 25273 รร.ค ายางพทิยาคม บา้นม่วง

274 ด.ญ.ไขนภา  กากะทมุ ป.2 นายโสภา  กากะทมุ 9440 บ านาญ อ.อากาศอ านวย อากาศอ านวย

275 ด.ญ.ญาณิศา  สุวรรณพนัธ์ ป.5 นางสมสะอาด  สุวรรณพนัธ์ 22463 ร.ร.ข้าวแปง้ อากาศอ านวย

276 ด.ญ.สุดารัตน์  บญุชาญ ป.2 นางปราณี  บญุชาญ 24672 ร.ร.ชุมชนบา้นโพนงาม อากาศอ านวย

277 ด.ช.นพเก้า  ศรีระวงศ์ ป.2 นางฤทยักานต์  ศรีระวงศ์ 24733 ร.ร.ชุมชนบา้นโพนงาม อากาศอ านวย

278 ด.ญ.มัญฐิพร  บตุรสุวรรณ์ ป.6 นายครองสิทธิ ์ บตุรสุวรรณ์ 28125 ร.ร.ทา่ก้อน อากาศอ านวย

279 ด.ญ.ธญัสิริ  ไชยบนิ ป.3 นางอุบลรัตน์  ไชยบนิ 25414 ร.ร.ทา่ควาย อากาศอ านวย

280 ด.ช.วงศธร  โถชาลี ป.6 นางอักษร  โถชาลี 19646 ร.ร.นากะทาด อากาศอ านวย

281 ด.ช.ถิรคุณ  แก้วก่า ป.2 นางนิจวรรณ  แก้วก่า 22875 ร.ร.นาดอกไม้ อากาศอ านวย

282 ด.ญ.กานต์พิชชา  อินทะประเสริฐ ป.3 นายเสทื้อน  อินทะประเสริฐ 22619 ร.ร.นาเมือง อากาศอ านวย

283 ด.ญ.พชิามญชุ์  ไชยสาคร ป.2 น.ส.เมทกิา  งอธริาช 27699 ร.ร.นายอ อากาศอ านวย

284 ด.ญ.กัลย์ชญา  มุสิกะพนัธ์ ป.2 นายสนิท  มุสิกะพนัธ์ 21369 ร.ร.นาฮี อากาศอ านวย

285 ด.ญ.กัญจน์วรา  ไตรวงศ์ย้อย ป.3 นายอภศัิกด์ิ  ไตรวงศ์ย้อย 25209 ร.ร.โนนสวรรค์ อากาศอ านวย

286 ด.ช.พรีวชิญ์  อักษรพมิ ป.4 นางขวญัสุดา  อักษรพมิ 24626 ร.ร.บา้นคึม อากาศอ านวย

287 ด.ช.บริวฒัน์  บตุนนท์ ป.4 น.ส.กานดา  ไค่นุ่นโพธิ์ 26420 ร.ร.บา้นเชือม อากาศอ านวย

288 ด.ญ.ณัฏฐณิชา  เศษเพง็ ป.3 นางสายพนิ  เศษเพง็ 26682 ร.ร.บา้นเชือม อากาศอ านวย

289 ด.ช.สุกฤษฎิ์  สุขจันดา ป.5 นางจุฬาวรรณ  สุขจันดา 25398 ร.ร.บา้นแพงใหญ่ อากาศอ านวย

290 ด.ช.ณัฏฐากร  นวลมะ ป.4 นายสุทธชิัย  นวลมะ 22700 ร.ร.โพนงามศึกษา อากาศอ านวย

291 ด.ช.วทิวสั  ธศิรี ป.2 นายประดิษฐ์  ธศิรี 23623 ร.ร.สงเปอืย อากาศอ านวย

292 ด.ญ.กฤตชญา  ไชยเทพ ป.5 น.ส.สมทรง  ไชยเทพ 23191 ร.ร.เสาวดั อากาศอ านวย

293 ด.ญ.อภชิญา  นิวาสวฒัน์ ป.6 นางกัลญาณีย์  นิวาสวฒัน์ 23367 ร.ร.อากาศอ านวยศึกษา อากาศอ านวย

294 ด.ญ.นภสร  ประลอบพนัธ์ ป.3 นางนุชจรินทร์  ประลอบพนัธุ์ 23777 ร.ร.อากาศอ านวยศึกษา อากาศอ านวย
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ที่ ผู้ขอรบัทนุ ระดับ ทะเบยีน หน่วยงาน / โรงเรยีน

295 ด.ญ.บศุย์สิรินทร์  แสนบญุศิริ ป.1 นางศรัณยา  แสนบญุศิริ 23998 ร.ร.อากาศอ านวยศึกษา อากาศอ านวย

296 ด.ช.วชิรวทิย์  แสนมนตรี ป.5 นางพรพศิ  แสนมนตรี 24068 ร.ร.อากาศอ านวยศึกษา อากาศอ านวย

297 ด.ญ.ณิชา  ประลอบพนัธุ์ ป.2 นายภราดร  ประลอบพนัธุ์ 24449 ร.ร.อากาศอ านวยศึกษา อากาศอ านวย

298 ด.ญ.ญาดานันท ์ ทองลา ป.5 น.ส.ปทมุวรรณ  ทองลา 26307 ร.ร.อากาศอ านวยศึกษา อากาศอ านวย

299 ด.ช.สุกนต์ธ ี ชนะมาร ป.2 น.ส.สุดานี  สกุลสุข 25819 เจริญศิลป ์น าส่งเอง <ไม่ระบ>ุ

300 ด.ญ.ธญัรดี  รักษาภกัดี ป.1 นางวารุณี  รักษาภกัดี 25863 บา้นม่วง น าส่งเอง <ไม่ระบ>ุ

301 ด.ญ.คัคนานต์  กั้งจ าปา ป.4 นายประจักษ ์ กั้งจ าปา 25661 มัธยม 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.เอมิกา  แพงมา ม.1 นายทรงศักด์ิ  แพงมา 22666 บ านาญ อ.เมือง เมืองสกลนคร

2 ด.ช.แทนคุณ  โฮมวงศ์ ม.3 นางมิ่งสกุล  โฮมวงศ์ 19957 มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร เมืองสกลนคร

3 ด.ญ.ญาณิน  แก้วเสถียร ม.2 นายทนิกร  แก้วเสถียร 26456 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล เมืองสกลนคร

4 ด.ญ.ปณิพร  บรุะเนตร ม.3 ส.ต.อ.เชิญชาติ  บรุะเนตร 23192 ร.ร.ดงมะไฟวทิยา เมืองสกลนคร

5 ด.ญ.สุริญาพร  เขตชมพู ม.1 นายสุวทิย์  เขตชมภู 26125 ร.ร.ดงมะไฟวทิยา เมืองสกลนคร

6 น.ส.สิริวมิล  พทิกัษช์ัยโสภณ ม.3 นางวริะพร  พทิกัษช์ัยโสภณ 25307 ร.ร.ทา่แร่วทิยา เมืองสกลนคร

7 ด.ช.ปกปอ้ง  สิทธศัิกด์ิ ม.3 นายพรชัย  สิทธศัิกด์ิ 22910 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

8 ด.ญ.ภญิญาพชัญ์  พรหมพนัธ์ ม.2 นางวชัรียา  พรหมพนัธ์ 23217 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

9 ด.ญ.จิราภรณ์  พลิารักษ์ ม.3 นายสกณธ ์ ศรีมุกดา 24608 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

10 ด.ช.ปฏภิาณ  วรรณคิรี ม.3 วา่ที่ร.ต.วชัระ  วรรณคีรี 25100 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

11 ด.ญ.สุทธกิานต์  ประชัน ม.2 น.ส.พศิมัย  บาลลา 27942 ร.ร.นาอ้อยค าสะอาด เมืองสกลนคร

12 ด.ญ.ศรุตา  สุขอร่าม ม.2 นายสุขส าราญ  สุขอร่าม 24634 ร.ร.บา้นดงมะไฟสามัคคีฯ เมืองสกลนคร

13 ด.ญ.ธิษณามดี  เจริญชัยไธสงค์ ม.2 นายสะอาด  เจริญชัยไธสงค์ 23861 ร.ร.บา้นดอนสัมพนัธ์ เมืองสกลนคร

14 ด.ช.ภควรรธน์  ต่อวงษ์ ม.1 นายเอกนรินทร์  ต่อวงษ์ 12960 ร.ร.บา้นพงัขวา้งวฒันศิลป์ เมืองสกลนคร

15 ด.ช.ธนภทัร  จันทรังสี ม.3 นางทองทพิย์  จันทรังสี 26557 ร.ร.บา้นลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวทิย)์ เมืองสกลนคร

16 ด.ญ.จิดาภา  อุปพงษ์ ม.3 นางพฒันา  อุปพงษ์ 24216 ร.ร.บา้นหนองศาลาราษฎร์บ ารุง เมืองสกลนคร

17 ด.ช.จักรพงศ์  งอยจันทร์ศรี ม.2 นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี 18883 ร.ร.สกลนครพฒันศึกษา เมืองสกลนคร

18 ด.ญ.สุชญา  สุริรมย์ ม.3 นางสุวรรณา  สุริรมย์ 15813 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

19 ด.ช.รชต  นามสอน ม.1 นายสมชาย  นามสอน 19059 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

20 ด.ญ.ธนัชญา  จันทไทย ม.1 น.ส.จุไรรัตน์  จันทไทย 23499 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

21 ด.ญ.วศัยา  ชัยทดั ม.3 นางเยาวลักษณ์  ชัยทดั 23779 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

22 ด.ช.ภกูมล  แสนทพิย์ ม.2 นางเนตรชนก  แสนทพิย์ 23949 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

23 ด.ญ.อันดา  ศรีอาจ ม.2 นางน้อมจิต  ศรีอาจ 24223 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

24 ด.ช.กัญจน์พฒัน์  สามารถ ม.3 นางทศันีย์วรรณ  สามารถ 25098 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

25 ด.ช.ศิวชั  บญุยืน ม.3 นางวชิชุดา  บญุยืน 17378 ร.ร.อนุบาลสกลนคร เมืองสกลนคร

26 ด.ช.รพวีชิญ์  ไชยมัชชิม ม.3 นางทรายแพรว  ไชยมัชชิม 25483 ร.ร.อนุบาลสกลนคร เมืองสกลนคร

27 ด.ญ.ธนัญพร  กุลชาติ ม.2 นายมุนี  กุลชาติ 24260 รร.สกลทวาปี เมืองสกลนคร

28 นายกิตติแทน  สพานกลาง ม.3 นางดวงใจ  สพานกลาง 22748 โรงเรียนเทศบาล 1 "เชิงชุมประชานุกูล" เมืองสกลนคร

29 ด.ช.ภริูณัฐ  ตรีนารถ ม.2 นายกฤตพล  ตรีนารถ 24276 โรงเรียนเทศบาล 1 "เชิงชุมประชานุกูล" เมืองสกลนคร

30 ด.ช.กันตภณ  ลีลาชัย ม.3 นางนันทนา  ลีลาชัย 21736 โรงเรียนมธัยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เมืองสกลนคร

บัญชรีายชื่อผู้ไดร้ับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชกิ  ประจ าปีการศึกษา  2564
แนบท้ายประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนส่งเสริมบุตรสมาชกิ ลงวันที ่17 ธันวาคม 2564

ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  145  ทุน ๆ ละ 2,500 บาท  เป็นเงินทั้งสิน้  362,500 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.ญ.วนัชพร  เนตรวงศ์ ม.2 นายอนุวฒัน์  เนตรวงศ์ 22969 โรงเรียนมธัยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เมืองสกลนคร

32 ด.ญ.อัญญากร  โชติธนผล ม.2 นางญาณิชศา  โชติธนผล 17127 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เมืองสกลนคร

33 ด.ญ.สุพรรณทิพย์  เครือทองศรี ม.2 นางวริญทพิย์  เครือทองศรี 19699 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เมืองสกลนคร

34 ด.ญ.เพยีงออ  ค าภมูี ม.1 นายไพบรูณ์  ค าภมูี 23096 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เมืองสกลนคร

35 ด.ญ.ณัฐริกา  ราชพลิา ม.3 นางอุษณีษ ์ ราชพลิา 25173 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร  เขต.23 เมืองสกลนคร

36 ด.ญ.จิรสุดา  ผาเพยีว ม.3 นายทนอง  ผาเพยีว 26166 ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดัสกลนคร เมืองสกลนคร

37 ด.ญ.ชลิดา  อ านวยโภชน์ ม.2 นายสายัญ  อ านวยโภชน์ 26393 ร.ร.ทา่ศาลาราษฎร์วทิยา โพนนาแก้ว

38 ด.ช.ทวิา  แซ่ต้ัง ม.1 น.ส.พทัธวรรณ  ค าสงค์ 24801 ร.ร.บา้นเชียงสือราษฎร์อ านวย โพนนาแก้ว

39 ด.ช.กิตติพชัร์  จันทรวรีะกุล ม.2 นางรุ่งสวา่ง  จันทรวรีะกุล 23834 ร.ร.โพนพทิยาคม โพนนาแก้ว

40 ด.ช.ภมูิธรรม  พทุธไิสย ม.2 นายสายสมร  พทุธไิสย 24461 ร.ร.บา้นนาโพธิ์ กุสุมาลย์

41 นายฐกฤต  นามนนท์ ม.3 นายเอกชัย  นามนนท์ 22713 รร.ด่านม่วงค าพทิยาคม โคกศรีสุพรรณ

42 น.ส.ฐิติชญา  สวยศรี ม.3 นางวนิดา  สุวรรณรงค์ 21556 ร.ร.บา้นหนองบงึทวาย เต่างอย

43 ด.ช.กฤษกร  พรมประศรี ม.3 นายเมฆินทร์  พรมประศรี 22494 ร.ร.ทา่นผู้หญิงจันทมิา พึ่งบารมี ภพูาน

44 ด.ญ.พชรพร  ศรีลคร ม.3 น.ส.พสิมัย  ศรีลคร 25429 ร.ร.บา้นใหม่พฒันา ภพูาน

45 ด.ญ.ปิ่นประภา  ชัยธรีะสุเวท ม.1 นางสุกัญญา  ชัยธรีะสุเวท 23376 ร.ร.บา้นฮ่องสิมประชาสรร ภพูาน

46 ด.ช.ปพน  ยิ่งยง ม.1 นางชนิตา  ยิ่งยง 22501 ร.ร.โคกสีวทิยาสรรค์ สวา่งแดนดิน

47 นายสิรวชิญ์  คุณารักษ์ ม.3 นางจิราภรณ์  คุณารักษ์ 23410 ร.ร.ชุมชนบา้นสร้างดู่ดอนเขือง สวา่งแดนดิน

48 ด.ช.แทนธญัญ์  ค าสีลา ม.1 นางพรปวณ์ี  เจริญปรีดีรัชต์ 21785 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาฯ สวา่งแดนดิน

49 ด.ญ.วมิลทพิย์  สุริยะ ม.1 นางสุวมิล  สุริยะ 25026 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาฯ สวา่งแดนดิน

50 ด.ช.ลัทธพล  อุดมลาภ ม.3 นางขวญัจิต  อุดมลาภ 23751 ร.ร.บา้นกุดจิกนาสมบรูณ์ สวา่งแดนดิน

51 ด.ญ.ปริญญาดา  สิงหช์ัย ม.2 นางมาลีรัตน์  สิงหช์ัย 20478 ร.ร.บา้นโคกส าราญ สวา่งแดนดิน

52 นายวรปรัชญ์  กระโจม ม.3 นายนุกูล  กระโจม 23748 ร.ร.บา้นง่อนหนองพะเนาว์ สวา่งแดนดิน

53 น.ส.ภทัราพร  แก้วแสนเมือง ม.3 นายเสด็จ  แก้วแสนเมือง 26181 ร.ร.บา้นง่อนหนองพะเนาว์ สวา่งแดนดิน

54 ด.ช.อภภิมูิ  ง้ึมชา ม.3 นางสุพนิดา  ง้ึมชา 24042 ร.ร.บา้นนางัว สวา่งแดนดิน

55 ด.ช.วชรพล  พลเศษ ม.2 นายอาทติย์  พลเศษ 23733 ร.ร.บา้นนาทม สวา่งแดนดิน

56 ด.ช.รัฐนันท ์ สรรพโส ม.2 นายชาตรี  สรรพโส 24381 ร.ร.บา้นโมน(เกาะแก้ววทิยา) สวา่งแดนดิน

57 น.ส.เบญจพร  อนุรักษ์ ม.3 นางนฤมล  กุลชาติ 24464 ร.ร.บา้นยางค า สวา่งแดนดิน

58 ด.ช.ฉัตริน  น าสงค์ ม.2 น.ส.ชัญญานุช  น าสงค์ 22585 ร.ร.บา้นหนองตาล สวา่งแดนดิน

59 ด.ช.ภทัรพล  แก้วแสนเมือง ม.1 นางภชัราภรณ์  แก้วแสนเมือง 27230 ร.ร.สวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

60 ด.ญ.ภคันันท ์ หลักทอง ม.1 นายนรินทร์  หลักทอง 25880 ร.ร.หนองหลวงศึกษา สวา่งแดนดิน

61 น.ส.สิรินทรา  พรหมภภิกัด์ิ ม.3 นางชนิดา  พรหมภภิกัด์ิ 27569 ร.ร.อนุบาลสวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

62 น.ส.ศิรประภา  วงศ์เฉลิมศักด์ิ ม.3 นายพรทว ี วงศ์เฉลิมศักด์ิ 26440 วทิยาลัยเทคนิคสวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

63 ด.ญ.พชิญาภคั  ผ่องกมล ม.2 นายธรีพล  ผ่องกมล 21118 ร.ร.ชุมชนบดมาดพอกน้อย พรรณานิคม
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64 ด.ญ.ชัญญานุช  แสนอุบล ม.1 นางแสงเดือน  ปอ้มไชยา 24908 ร.ร.บา้นดอนม่วย พรรณานิคม

65 นายจิรายุส  สุทธโิคตร ม.3 นายกรัยฤทธิ ์ สุทธโิคตร 27735 ร.ร.บา้นตาลเลียน พรรณานิคม

66 ด.ญ.นรภทัร  ทองอ่วมใหญ่ ม.2 นางจุฑามาศ  ทองอ่วมใหญ่ 26327 ร.ร.บา้นวงัยาง (วงัยางวทิยานุกูล) พรรณานิคม

67 ด.ญ.คณัสวรรณ  มะโนชัย ม.2 นายอุกฤษ  มะโนชัย 20314 ร.ร.พรรณาวฒุาจารย์ พรรณานิคม

68 ด.ช.ชีวธันัย  วงศ์ละคร ม.3 นางนิตยา  วงศ์ละคร 19729 ร.ร.อนุบาลพรรณานิคม พรรณานิคม

69 ด.ญ.ญาณิศา  ศรีส าราญ ม.1 นายมงคล  ศรีส าราญ 25058 ร.ร.ธรรมบวรวทิยา วาริชภมูิ

70 ด.ช.ธนกฤต  โทสวนจิตร ม.2 น.ส.รัตนา  อินทร์เพง็ 26438 ร.ร.ธรรมบวรวทิยา วาริชภมูิ

71 ด.ญ.ชมพพูราว  ทาณะระ ม.1 นางวภิาพร  ทาณะระ 21499 ร.ร.บา้นหนองกุง วาริชภมูิ

72 น.ส.น้ าทพิท ์ ประครองญาติ ม.3 นางเนาวรัตน์  ประครองญาติ 18519 ร.ร.มัธยมวาริชภมูิ วาริชภมูิ

73 ด.ช.ภรีติวชั  แก้วค าสอน ม.2 นางวชัราภรณ์  แก้วค าสอน 18959 ร.ร.มัธยมวาริชภมูิ วาริชภมูิ

74 ด.ญ.ธริศา  วุน่ชุม ม.1 น.ส.สุศิรา  วุน่ชุม 26943 ร.ร.บา้นดงแสนตอ ส่องดาว

75 น.ส.วรมิตา  แสงลี ม.3 นางธดิารักษ ์ แสงลี 23219 ร.ร.บา้นสีสุกหว้ยโมง ส่องดาว

76 ด.ช.ชินดนัย  ชวนาพทิกัษ์ ม.1 น.ส.อ้อยทพิย์  ราชแผ้ว 27736 ร.ร.บา้นสีสุกหว้ยโมง ส่องดาว

77 ด.ญ.สุตาภทัร  ดรุณพนัธ์ ม.1 นายปญัญา  ดรุณพนัธ์ 19795 ร.ร.บา้นหนองม่วง ส่องดาว

78 ด.ช.ภธรภมูิ  อึ้งสกุล ม.2 นางนิชาภา  อึ้งสกุล 26304 ร.ร.ส่องดาววทิยาคม ส่องดาว

79 ด.ญ.กรกนกเรขา  กุดหอม ม.1 นายประภทัร์  กุดหอม 24258 บ านาญ สพม. อ.พงัโคน พงัโคน

80 ด.ช.ติณณภพ  อ่อนสุระทมุ ม.2 นางพมิพกิา  จันทร์ฤาชัย 22708 ร.ร.บา้นนาถ่อน พงัโคน

81 ด.ช.ธรีะวฒิุ  สัพโส ม.1 นายวรีะวฒิุ  สัพโส 25082 ร.ร.บา้นไฮหย่อง พงัโคน

82 น.ส.มนทกานต์ิ  สุกัน ม.3 นางสุพตัรา  สุกัน 22701 ร.ร.พงัโคนวทิยาคม พงัโคน

83 ด.ญ.ฤทธภิรณ์  สุวรรณชัยรบ ม.3 นางรัตธนิาภรณ์  สุวรรณชัยรบ 26154 ร.ร.พงัโคนวทิยาคม พงัโคน

84 ด.ช.ณฐมน  ปอยเปยี ม.3 นางนิตยา  ปอยเปยี 26857 ร.ร.พงัโคนวทิยาคม พงัโคน

85 ด.ช.ภริูภทัร  มณีบู่ ม.3 นางดุษณี  มณีบู่ 12275 ร.ร.บา้นหนองเบญจ นิคมน้ าอูน

86 นายชนะเทพ  ธรุะนนท์ ม.3 นายทองใบ  ธรุะนนท์ 14976 ร.ร.บา้นหว้ยเหล็กไฟ นิคมน้ าอูน

87 ด.ญ.พรธรีา  ถานะลุน ม.2 นายเอกวดั  ถานะลุน 24690 ร.ร.กุดบากราษฎร์บ ารุง กุดบาก

88 ด.ญ.ญาดา  โททมุพล ม.1 นางวภิา  ดาบโสมศรี 24729 ร.ร.กุดบากราษฎร์บ ารุง กุดบาก

89 ด.ช.ยศพล  ทองพรหม ม.2 นางเอื้อมพร  พองพรหม 20325 ร.ร.ชุมชนบา้นกุดไห กุดบาก

90 ด.ช.กิตติกร  เครือวงค์ ม.3 น.ส.วลัยพร  กรพนัธ์ 25800 ร.ร.บา้นกุดแฮดวฒันราษฎร์ผดุง กุดบาก

91 ด.ช.นาวนิ  อภยัโส ม.1 น.ส.กรรณิกา  มาตราช 26354 ร.ร.บา้นบวัคุรุราษฎร์สามัคคี กุดบาก

92 ด.ช.ศิริโรจน์  รัตนสีดา ม.2 นางนันทนา  รัตนสีดา 24924 รร.ร่มไทรวทิยา กุดบาก

93 นายภทัรพงษ ์ สัมปชัญญานนท์ ม.1 น.ส.สรนิตย์  บญุศรีรัตน์ 14368 บ านาญ อ.เจริญศิลป ์เรียกเก็บที่เขต2 เจริญศิลป์

94 นายไกรวชิญ์  ทองมูล ม.3 น.ส.สุพรรณี  ศรีสร้างคอม 24060 ร.ร.ทุ่งมนธาตุวทิยา เจริญศิลป์

95 ด.ญ.ชุติกาญจน์  สารกุล ม.1 นายชัชวาล  สารกุล 26907 ร.ร.บา้นดงบงั (คุรุราษฎร์อุทศิ) เจริญศิลป์

96 ด.ช.พงศกร  แจ่มพศิ ม.3 นางอรอนงค์  แจ่มพศิ 27558 ร.ร.บา้นนาสีนวล เจริญศิลป์



- 17 -

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

97 ด.ช.นพวชิญ์  ผ่องแผ่ว ม.1 นายวษิณุ  ผ่องแผ้ว 23535 ร.ร.บา้นหนองแวงน้อย เจริญศิลป์

98 ด.ญ.ธญัณิชา  ธโิสภา ม.1 นายปยิะนันท ์ ธโิสภา 22703 ร.ร.บา้นหนองแสง เจริญศิลป์

99 นายชานนท ์ แก้วฝ่าย ม.3 นายนิเวช  แก้วฝ่าย 11101 บ านาญ อ.วานรนิวาส วานรนิวาส

100 ด.ญ.พยิาดา  เคนทวาย ม.2 นางเย็นใจ  เคนทวาย 25722 ร.ร.กุดเรือค าพทิยาคาร วานรนิวาส

101 ด.ช.หฎัฐจิต  ไฝทาค า ม.2 นางเพญ็จิตร  ไฝทาค า 20674 ร.ร.บา้นกุดเรือค า วานรนิวาส

102 ด.ช.รัตนชัย  นวลตา ม.3 นายนิสิต  นวลตา 23624 ร.ร.บา้นกุดเรือค า วานรนิวาส

103 ด.ญ.โชติกา  ศรีสุราช ม.2 นายพทุธา  ศรีสุราช 23159 ร.ร.บา้นคูสะคาม วานรนิวาส

104 ด.ญ.วรัทยา  ชมภแูดง ม.2 นายธรีวฒิุ  ชมภแูดง 24513 ร.ร.บา้นโคกกลาง วานรนิวาส

105 ด.ช.ภมูิระพ ี เจินธรรม ม.2 น.ส.ผ่องพรรณ  เจินธรรม 25293 ร.ร.บา้นทุ่งโพธิ์ วานรนิวาส

106 ด.ญ.ณิชาภทัร  พรมวงั ม.2 นายสุทธพิงค์  พรมวงั 22575 ร.ร.บา้นโนนเจริญศิลป์ วานรนิวาส

107 ด.ญ.สิตานัน  พละกรต ม.2 นางสุมาลี  พละกรต 22334 ร.ร.บา้นโพนแพง วานรนิวาส

108 ด.ญ.พชิญา  สุจริต ม.2 นายพชิิต  สุจริต 22119 ร.ร.บา้นวงัหวา้ วานรนิวาส

109 ด.ช.วริศ  ศรีนุกูล ม.2 นางสุภาวดี  ศรีนุกูล 22532 ร.ร.บา้นหนองนาหารสมสนุกเติมวทิยา วานรนิวาส

110 ด.ญ.พชิชาพร  แก้วอินทร์ตา ม.2 นางปทัมาพร  แก้วอินทร์ตา 27731 ร.ร.บา้นหนองฮาง วานรนิวาส

111 ด.ช.ภมูรัตน์  ลุยตัน ม.1 น.ส.อุทยัวรรณ  ค าสีเขียว 23514 ร.ร.บา้นหว้ยหนิ วานรนิวาส

112 ด.ญ.พชิญธดิา  ชาวโคกสี ม.1 นางผ่องศรี  ชาวโคกสี 24671 ร.ร.บา้นอินทร์แปลง วานรนิวาส

113 นายสิทธนนท ์ แสนอุบล ม.3 นางนฤมล  แสนอุบล 19493 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส วานรนิวาส

114 นายภวูดล  ศิริดล ม.3 นางสุรัสวดี  ไชยมงคล 20716 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส วานรนิวาส

115 ด.ช.พรีพฒัน์  จ าเริญ ม.2 นางจันทร์เพญ็  จ าเริญ 23423 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส วานรนิวาส

116 ด.ญ.อธฐิาน  อัตรสาร ม.1 นายเสกสรรค์  อัตรสาร 23900 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส วานรนิวาส

117 ด.ช.สิทธกิานต์  อุดชุมนารี ม.2 นางสุรินทร์  อุดชุมนารี 26450 ร.ร.หนองแวงวทิยา วานรนิวาส

118 ด.ช.มรรษธรณ์  ไปยะพรหม ม.3 นายปกรณ์  ไปยะพรหม 21298 ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บ ารุง) วานรนิวาส

119 ด.ช.อชิรวทิย์  กาสุริย์ ม.3 น.ส.อัจฉราลักษณ์  กาสุริย์ 25740 รร.ธาตุทองอ านวยวทิย์ วานรนิวาส

120 ด.ช.ภเูบศวร์  คงเอียง ม.2 นายบรรดาศักด์ิ  คงเอียง 27600 รร.ภดิูนแดงวทิยา วานรนิวาส

121 น.ส.ทพิย์สุดา  ศรีเกษม ม.3 นางกมลรัตน์  ศรีเกษม 27796 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต3 วานรนิวาส

122 ด.ญ.พทุธดิา  ค ายอด ม.1 นายไพรวลัย์  ค ายอด 24327 ร.ร.ค าตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ค าตากล้า

123 ด.ญ.ชริญาภทัร  ก าทองดี ม.3 นายสุทธ ี ก าทองดี 20759 ร.ร.บา้นเพยีพทิยาพฒัน์ ค าตากล้า

124 ด.ช.นพกฤษฎิ์  ไขไพวนั ม.2 นางเกษสินี  ไขไพวนั 22453 ร.ร.บา้นแสนสุข ค าตากล้า

125 ด.ช.กณวรรธน์  ทพินนท์ ม.2 นางนงคลักษณ์  ทพินนท์ 20589 ร.ร.บา้นหนองพอกน้อย ค าตากล้า

126 ด.ช.ภมูิพฒัน์  โคตรโยธา ม.1 นางศศิธร  โคตรโยธา 23568 ร.ร.บา้นค าปลาฝา บา้นม่วง

127 ด.ช.จิตติ  ทองมนต์ ม.3 นางกัลยา  ทองมนต์ 22163 ร.ร.บา้นค ายาง บา้นม่วง

128 ด.ญ.ภาวติา  วงค์ก้อม ม.3 นางปรียานุช  วงศ์ก้อม 23222 ร.ร.บา้นค ายาง บา้นม่วง

129 ด.ญ.พชรพร  วงค์สีดา ม.2 นางจินตนา  วงค์สีดา 24379 ร.ร.บา้นค าลอดพื้น บา้นม่วง
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130 ด.ช.คุณานนต์  แก้วมะ ม.2 นางเยาวเรศ  แก้วมะ 26460 ร.ร.บา้นดงหม้อทอง บา้นม่วง

131 ด.ช.เพลงกว ี ศรีกุล ม.3 น.ส.ชไมพร  ศรีกุล 24245 ร.ร.บา้นดงหว้ยเปลือย บา้นม่วง

132 ด.ช.ธนภทัร  ทพิทม์หาอินทร์ ม.3 นางราตรี  ทพิย์มหาอินทร์ 22801 ร.ร.บา้นม่วงพทิยาคม บา้นม่วง

133 ด.ช.ชนาทปิ  ยิ่งยง ม.2 นายชลิต  ยิ่งยง 26754 ร.ร.บา้นม่วงพทิยาคม บา้นม่วง

134 ด.ช.โชติชยุตม์  เนตรกันหา ม.1 นางจารุณี  เนตรกันหา 22935 ร.ร.บา้นหวา้นสหวทิยา บา้นม่วง

135 ด.ช.ชาญณรงค์  บญุชาญ ม.3 นายกองมา  บญุชาญ 9587 บ านาญ อ.อากาศอ านวย อากาศอ านวย

136 นายนันทวฒัน์  เครือบดุดี ม.3 นางชลละดา  เครือบดุดี 19696 ร.ร.กุดจอกน้อย อากาศอ านวย

137 ด.ญ.บษุราคัม  ศรีระวงศ์ ม.2 นายรุจ  ศรีระวงศ์ 24732 ร.ร.โนนสวรรค์ อากาศอ านวย

138 ด.ช.ณัฐภทัร  ผิวไหมค า ม.2 นางสุธาสินี  ผิวไหมค า 25901 ร.ร.บา้นกลางนาโน อากาศอ านวย

139 ด.ญ.ชญานิศ  ใครบตุร ม.1 นางขวญั  ใครบตุร 26173 ร.ร.บา้นเชือม อากาศอ านวย

140 ด.ญ.มุนิตา  ค าสงค์ ม.2 นางนิโรจน์  ค าสงค์ 23205 ร.ร.วาใหญ่ อากาศอ านวย

141 น.ส.นัทรมน  งอยภธูร ม.3 นายสุทศัน์  งอยภธูร 23945 ร.ร.วาใหญ่ อากาศอ านวย

142 ด.ญ.ณัฐวดี  สมบติัดี ม.2 นางวไิลวรรณ  สมบติัดี 26334 ร.ร.หนองบวัแดง อากาศอ านวย

143 ด.ญ.พรชิตา  ติงมหาอินทร์ ม.1 นางอุษาพรรณ  ติงมหาอินทร์ 25852 ร.ร.อากาศอ านวยศึกษา อากาศอ านวย

144 ด.ช.ภวูณัฏฐ์  เกษโส ม.2 นายปริญญา  เกษโส 19115 เจริญศิลป ์น าส่งเอง <ไม่ระบ>ุ

145 ด.ญ.จินหจ์ุฑา  กาศสนุก ม.3 นางจิราวรรณ  กาศสนุก 22992 สวา่งแดนดิน น าส่งเอง <ไม่ระบ>ุ
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1 น.ส.ปยิะธดิา  เหล่าหาโคตร ม.6 นายพรชัย  เหล่าหาโคตร 14894 บ านาญ  สพม.23 เมืองสกลนคร

2 น.ส.วภิาว ี กุศลเฉลิมวทิย์ ม.6 น.ส.ธารสุธา  กุศลเฉลิมวทิย์ 21361 บ านาญ  สพม.23 เมืองสกลนคร

3 นายธนพล  วนัดี ม.5 น.ส.อัสราพร  วนัดี 14898 บ านาญ อ.เมือง เมืองสกลนคร

4 น.ส.ภรภทัร  ลาโสภา ม.4 นางสุดกมล  ลาโสภา 20572 มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร เมืองสกลนคร

5 น.ส.ปรัชญาว ี สาไพรวนั ม.6 วา่ที่ร.ต.ศักด์ิชัย  สาไพรวนั 21004 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ เมืองสกลนคร

6 นายจิรภทัร  พาเพยีเพง็ ม.6 นางวรัิฏฐยา  พาเพยีเพง็ 23725 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ เมืองสกลนคร

7 นายจิรวฒัน์  เดชปอ้งหา ม.5 นางพรรณวดี  เดชปอ้งหา 22964 ร.ร.ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม เมืองสกลนคร

8 นายศุภกฤต  อุ่นสากล ม.5 นางทศันีย์  อุ่นสากล 21752 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล เมืองสกลนคร

9 นายภวูศิ  ถาอาตนา ม.5 นางจีระนุช  ถาอาดนา 22186 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล เมืองสกลนคร

10 นายคุณานนต์  ปญัญา ม.5 นางหทยัชนก  พรายแก้ว 22438 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล เมืองสกลนคร

11 นายพชิญะ  พลไชย ม.6 นายครรชิต  พลไชย 24525 ร.ร.ดงมะไฟวทิยา เมืองสกลนคร

12 น.ส.เฌอริญา  พรหมสาขา ณ สกลนคร ม.4 นางขวญัเรือน  พรหมสาขา ณ สกลนคร 27443 ร.ร.ทา่แร่วทิยา เมืองสกลนคร

13 นายเมธาสิทธิ ์ รมฤทธา ม.4 นายอรนพ  รมฤทธา 15869 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

14 น.ส.แก้วใจ  อุทยัดา ม.6 นายธนากร  อุทยัดา 20546 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

15 น.ส.พชิญธดิา  จักรเสน ม.5 นางฑิฎาภรณ์  นวกุลพงศ์พชิญ์ 26303 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

16 น.ส.ชนากานต์  โพธิท์อง ม.6 นางกมลลักษณ์  โพธิท์อง 25144 ร.ร.บา้นดอนยาง เมืองสกลนคร

17 นายธนวฒัน์  แสงวงศ์ ม.5 นายชัยศักด์ิ  แสงวงศ์ 24318 ร.ร.บา้นนากับแก้ เมืองสกลนคร

18 น.ส.แพรวา  พรหมพนัธก์รณ์ ม.6 น.ส.จารุวรรณ  บุ่งวเิศษ 26336 ร.ร.บา้นโนนสวรรค์สมบรูณ์วทิย์ เมืองสกลนคร

19 นายธนภทัร  นิธสิรรพสิทธิ ม.5 นางศิริรักษ ์ ดีไพร 18383 ร.ร.บา้นบอนสหราษฎร์บ ารุง เมืองสกลนคร

20 น.ส.ณัฐชา  โฮมวงศ์ ม.5 นางจิราพชัร  โฮมวงศ์ 23210 ร.ร.บา้นบอนสหราษฎร์บ ารุง เมืองสกลนคร

21 น.ส.พชิญา  เคนประคอง ม.4 นางพกิุล  เคนประคอง 23356 ร.ร.บา้นลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวทิย)์ เมืองสกลนคร

22 นายสรยุทธ  ลีลาไชย ม.4 นายสมเกียรติ  ลีลาไชย 15131 ร.ร.บา้นหนองปลาน้อย เมืองสกลนคร

23 น.ส.ธนัยชนก  ขันเงิน ม.4 นายอุทศิ  ขันเงิน 23377 ร.ร.บา้นหนองศาลาราษฎร์บ ารุง เมืองสกลนคร

24 นายดนัยเดช  ลือชัย ปวช.3 นางดวงแข  ลือชัย 20994 ร.ร.สกลนคร (วนัครู 2501) เมืองสกลนคร

25 น.ส.ฐิติพร  เภาโพธิ์ ม.6 นางธนากร  เภาโพธิ์ 24430 ร.ร.สกลนคร (วนัครู 2501) เมืองสกลนคร

26 นายพชร  นามสอน ม.4 นางอมรรัตน์  นามสอน 22495 ร.ร.สกลนครพฒันศึกษา เมืองสกลนคร

27 นายพศวร์ี  สาระวรรณ ปวช.3 นายจักรพนัธ ์ สาระวรรณ 17641 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

28 น.ส.พณิชนาถ  มุ่งนากลาง ม.6 นางวภิา  มุ่งนากลาง 22231 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

29 น.ส.อันนา  ศรีอาจ ม.4 นายพงศธร  ศรีอาจ 24222 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

30 นายไกรวชิญ์  ขาวสุริจันทร์ ม.5 นางบณุยอร  ขาวสุริจันทร์ 26453 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

แนบท้ายประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนส่งเสริมบุตรสมาชกิ ลงวันที ่17 ธันวาคม 2564

ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน  187  ทุน ๆ ละ 3,000 บาท  เป็นเงินทั้งสิน้  561,000 บาท

บัญชรีายชื่อผู้ไดร้ับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชกิ  ประจ าปีการศึกษา  2564
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31 นายพชัรพงศ์  ทภมูินทร์ ม.6 นางธนัยภรณ์  ค าภษูา 27798 ร.ร.อนุบาลสกลนคร เมืองสกลนคร

32 นายเผด็จ  ทอนฮามแก้ว ม.6 นางวกิานดา  ทอนฮามแก้ว 24043 รร.สกลทวาปี เมืองสกลนคร

33 น.ส.ธรีาภรณ์  บษุดี ม.6 นางวราภรณ์  บษุดี 24159 รร.สกลทวาปี เมืองสกลนคร

34 นายนนทป์วธิ  อ าพล ม.5 นางปาริชาติ  อ าพล 19754 โรงเรียนเทศบาล 1 "เชิงชุมประชานุกูล" เมืองสกลนคร

35 น.ส.ภทัรียา  ชัดเชื้อ ม.5 นางวรรณฉว ี วดีศิริศักด์ิ 22350 โรงเรียนเทศบาล 1 "เชิงชุมประชานุกูล" เมืองสกลนคร

36 นายพรีวชิญ์  กุศลสูงเนิน ปวช.2 นางวไิลลักษณ์  กุศลสูงเนิน 24149 โรงเรียนมธัยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เมืองสกลนคร

37 นายพงษศ์กรณ์  แก้วมะ ม.4 นางสรวงสุดา  แก้วมะ 25243 โรงเรียนมธัยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เมืองสกลนคร

38 นายกฤษฎาณุวฒัน์  ภสูนิท ม.6 นายสุพรรณ  ภสูนิท 25727 วทิยาลัยเทคนิค เมืองสกลนคร

39 น.ส.พรภมิล  สุทธโิคตร ม.4 นายสุริยา  สุทธโิคตร 26567 ศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจังหวดัสกลนคร เมืองสกลนคร

40 น.ส.ขวญัสุดา  ดาบชัย ม.6 นายปยิะ  ดาบชัย 27527 ส านกังานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย เมืองสกลนคร

41 น.ส.กชพรรณ  พรมวงั ม.4 นางนริศรา  กวนภา 20796 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เมืองสกลนคร

42 น.ส.วนัพรรษา  สงวนนาม ม.4 นางสุมนทา  สงวนนาม 21666 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เมืองสกลนคร

43 นายชนม์ชนก  นามนิตย์ ปวช.2 นางหทยักาญจน์  นามนิตย์ 22845 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เมืองสกลนคร

44 นายธนภทัร  บรรพสาร ม.4 วา่ที่ร.ต.นิพนธ ์ บรรพสาร 23437 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เมืองสกลนคร

45 น.ส.ชญานิศ  แถมสมดี ม.5 นางมณีรัตน์  อุปลี 27847 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เมืองสกลนคร

46 น.ส.ธนัชชา  จันทร์พรม ม.4 นางศรีสุมา  จันทร์พรม 24666 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร  เขต.23 เมืองสกลนคร

47 นายรัชภณ  พรรณธรรม ม.4 นางณัฐจิตกานต์  วงษสิ์รภคั 26540 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร  เขต.23 เมืองสกลนคร

48 นายเจษฎาบดินทร์  สงวนนาม ม.4 น.ส.พรวภิา  หาญมนตรี 28019 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร  เขต.23 เมืองสกลนคร

49 น.ส.ศุภาพชิญ์  มีสูงเนิน ม.4 นายมนตรี  มีสูงเนิน 22165 ส านักงานเทศบาลนครสกลนคร เมืองสกลนคร

50 น.ส.พกิุลแก้ว  ศรีแสง ม.6 นางจิราภรณ์  ศรีแสง 20427 ส านักงานวฒันธรรมจังหวดัสกลนคร เมืองสกลนคร

51 นายพสิิษฐ์  นพรัตน์จิรกุล ม.6 นางกัลยารัตน์  แก้วเก็บค า 25558 ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดัสกลนคร เมืองสกลนคร

52 น.ส.โยษติา  ค าหุ่ง ม.5 นายอภชิาติ  ค าหุ่ง 28094 ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดัสกลนคร เมืองสกลนคร

53 นายวรเมธ  เมฆวนั ม.4 นายวทิยา  เมฆวนั 24631 ร.ร.บา้นนาตงสหราษฎร์อุทศิ โพนนาแก้ว

54 นายชินวตัร  กงลีมา ปวช.3 นางพรเพชร  กงลีมา 21618 ร.ร.บา้นหนองกระบอกฯ โพนนาแก้ว

55 น.ส.อัญรัตน์  มะอินทร์ ม.6 นายส าลี  มะอินทร์ 21481 ร.ร.บา้นนาดี กุสุมาลย์

56 นายทศพร  วงศรีชู ม.5 นายอดิศักด์ิ  วงศรีชู 28078 ร.ร.บา้นนาดี กุสุมาลย์

57 นายศิริวฒัน์  รันพศิาล ม.5 นายพฒันา  รันพศิาล 26352 ร.ร.บา้นโพนแพง เจียรวนนทอ์ุทศิ๕ กุสุมาลย์

58 น.ส.ศุภชัญา  สุวพงษ์ ม.6 นางอุษา  สุวพงษ์ 16006 ร.ร.อนุบาลกุสุมาลย์ กุสุมาลย์

59 นายเลอพงษ ์ ขันททีา้ว ม.4 นางอุไร  ขันททีา้ว 13057 บ านาญ อ.โคกศรีสุพรรณ โคกศรีสุพรรณ

60 นายวรเมธ  ไชยเพช็ร ม.4 นายนิติรักษ ์ ไชยเพช็ร 26472 ร.ร.บา้นแมดนาทม่ โคกศรีสุพรรณ

61 นายภวูเนตร  คนหมั่น ม.6 นางหงษา  คนหมั่น 25328 ร.ร.ร่มเกล้า โคกศรีสุพรรณ

62 น.ส.นงนภสั  ทองสวสัด์ิ ม.6 นางรัตนพร  ทองสวสัด์ิ 20356 ร.ร.อนุบาลโคกศรีสุพรรณ โคกศรีสุพรรณ

63 น.ส.นพรัตน์  ใยวงัหน้า ม.5 นายพนมไพร  ใยวงัหน้า 23285 ร.ร.เต่างอยพฒันศึกษา เต่างอย
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64 น.ส.กนกอร  ศรีค าแซง ม.4 นางชุติพร  ศรีค าแซง 23494 ร.ร.บา้นหนองบงึทวาย เต่างอย

65 นายธรรมาภบิาล  ยางธสิาร ม.6 นายพลูชัย  ยางธสิาร 24542 ร.ร.บา้นหนองบงึทวาย เต่างอย

66 นายทนิกร  ค าทะเนตร ปวช.1 น.ส.วชัรากรณ์  ค าทะเนตร 25190 ร.ร.เขื่อนน้ าพงุ ภพูาน

67 นายธรีภทัร  สุวรรณนุรักษ์ ม.4 น.ส.สุกานดา  ทานาลาด 26286 ร.ร.เขื่อนน้ าพงุ ภพูาน

68 น.ส.รสา  ปตัสุริย์ ม.4 นางแจ่มจันทร์  วรสาร 26138 ร.ร.ทา่นผู้หญิงจันทมิา พึ่งบารมี ภพูาน

69 น.ส.ชรินรัตน์  ไตรพษิ ม.4 นายเชษฐา  ไตรพษิ 26423 ร.ร.บา้นฮ่องสิมประชาสรร ภพูาน

70 น.ส.เบญ็จพร  สรรพโส ม.6 นายชาติชาย  สรรพโส 16105 บ านาญ อ.สวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

71 นายธรีะเทพ  ปามุทา ม.4 นางวาสนา  ปามุทา 21350 ร.ร.บงใต้โนนรังพฒันา สวา่งแดนดิน

72 นายธนเทพ  ปามุทา ม.6 วา่ที่ร.ท.สุเทพ  ปามุทา 21521 ร.ร.บงใต้โนนรังพฒันา สวา่งแดนดิน

73 น.ส.ญาดา  ฤาชากุล ม.5 นางบษุราภรณ์  สีดาดาน 26313 ร.ร.บงเหนือวทิยาคม สวา่งแดนดิน

74 นายไตรภพ  แสงส่อง ม.5 นางมัทนา  แสงส่อง 20256 ร.ร.บา้นค าไชยวาน สวา่งแดนดิน

75 นายสิรยุทธ  จันชมภู ม.4 นางจิรานันท ์ พลน้ าเที่ยง 22555 ร.ร.บา้นค าสะแนน สวา่งแดนดิน

76 นายพรีพฒัน์  ศรีมา ม.5 นางรถจนา  ศรีมา 24311 ร.ร.บา้นโคกดินแดง สวา่งแดนดิน

77 น.ส.กัลยาณี  การมาโส ม.4 นายสุวรรณ์  การมาโส 27414 ร.ร.บา้นโคกสี(จตุรภมูิพทิยา) สวา่งแดนดิน

78 นายเมธาธมัม์  สุนารักษ์ ม.4 นางรุ่งฤดี  สุนารักษ์ 24820 ร.ร.บา้นเตาไหสร้างแก้ว สวา่งแดนดิน

79 นายปาณัท  กุมภวงค์ ปวช.2 นางนวลจันทร์  กุมภวงค์ 19597 ร.ร.บา้นทรายมูล สวา่งแดนดิน

80 นายกฤษณะ  ลักษณะศรี ม.4 นางเนตรนุช  ลักษณะศรี 18862 ร.ร.บา้นนาดอกไม้หว้ยไร่สามัคคี สวา่งแดนดิน

81 น.ส.พชรพร  พทิกัษช์ัยโสภณ ม.4 นายพบิลูย์  พทิกัษช์ัยโสภณ 25255 ร.ร.บา้นบาก สวา่งแดนดิน

82 น.ส.สิริภากรณ์  สุวรรณการ ม.6 นางรัตน์มณีย์  แสนโคตร 23017 ร.ร.บา้นเปอืยทานตะวนั สวา่งแดนดิน

83 น.ส.พมิพม์าดา  จันทะเนตร ม.6 นางเทว ี จันทะเนตร 23180 ร.ร.บา้นหนองชาด สวา่งแดนดิน

84 น.ส.พชิชาพร  ยาทองไชย ม.4 นางพชัรี  เขียวมา 21391 ร.ร.บา้นหนองตาล สวา่งแดนดิน

85 น.ส.อินทริาภรณ์  บญุเลิศ ม.4 น.ส.ศุภมาส  บญุเลิศ 27722 ร.ร.บา้นหนิโงมโนนสร้างไพ สวา่งแดนดิน

86 น.ส.วรพชิชา  มั่นคูณ ม.6 นายสมพงษ ์ มั่นคูณ 14796 ร.ร.แวงพทิยาคม สวา่งแดนดิน

87 นายแทนไทย  ประทมุพงษ์ ม.5 นายนิเทศ  ประทมุพงษ์ 25660 ร.ร.หนองหลวงศึกษา สวา่งแดนดิน

88 น.ส.ธญักร  บรุาณสาร ม.5 นางรุ่งนภา  บรุาณสาร 20800 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต2 สวา่งแดนดิน

89 น.ส.กรรญพร  กนกหงส์ ม.4 นายชอบกิจ  กนกหงส์ 24080 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต2 สวา่งแดนดิน

90 น.ส.ภทัราภรณ์  นาถาดทอง ม.5 นางสุดารัตน์  ศรีนุกูล 24135 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต2 สวา่งแดนดิน

91 น.ส.คุรุวาร  จุลณีย์ ม.5 น.ส.ปาริมา  จุลณีย์ 25773 ร.ร.บา้นค าข่า พรรณานิคม

92 นายคุณากร  บญุยืน ม.5 นางมณีรัตน์  บญุยืน 22914 ร.ร.บา้นดอนม่วย พรรณานิคม

93 น.ส.กานต์สินี  สัพดส ม.6 นายก่อเกียรติ  สัพโส 21883 ร.ร.บา้นตาลเลียน พรรณานิคม

94 นายณัฐภทัร  ยศรักษา ม.4 นางอร่าม  ยศรักษา 23393 ร.ร.บา้นตาลเลียน พรรณานิคม

95 น.ส.เบญญาภา  ผาอินทร์ ม.5 นางเย็นจิต  ผาอินทร์ 20905 ร.ร.บา้นบะฮี พรรณานิคม

96 น.ส.ปฏมิากร  วรภาพ ม.4 นางไวรัลยา  ผ่านสุวรรณ 23801 ร.ร.บา้นพอกใหญ่ดอนต้นม่วง พรรณานิคม
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97 น.ส.เหมืองทอง  ไชยศรี ม.6 นางพรเพชร  ไชยศรี 24566 ร.ร.บา้นสูงเนินสามัคคี พรรณานิคม

98 นายชยพล  พระพล ม.6 นางพรรณิภา  พระพล 26413 ร.ร.บา้นสูงเนินสามัคคี พรรณานิคม

99 น.ส.พชิญ์สินี  เมืองแสน ม.5 นางสุจิตรา  เมืองแสน 21432 ร.ร.บา้นหนองหวาย พรรณานิคม

100 น.ส.สุภาวดี  เนื้อนา ม.5 นางจิตราภรณ์  เนื้อนา 24998 ร.ร.บา้นอุ่มไผ่ พรรณานิคม

101 นายธนภทัร  เพชรพรรณ ม.4 นายสาสิน  เพชรพรรณ 26329 ร.ร.บา้นอูนดง พรรณานิคม

102 น.ส.ชญานิษฐ์  สมงาม ปวช.2 นายอิทธฤิทธิ ์ สมงาม 19376 ร.ร.พรรณาวฒุาจารย์ พรรณานิคม

103 นายภคัวฒัน์  บญุมาก ม.5 นางสุภคัชญา  บญุมาก 23412 ร.ร.อนุบาลพรรณานิคม พรรณานิคม

104 นายศุภวชิญ์  รัตนะธานี ม.5 นายไชยวรมัน  รัตนะธานี 21870 ร.ร.ธรรมบวรวทิยา วาริชภมูิ

105 นายธฤตวนั  เหมะธลิุน ม.4 นางวภิาวดี  เหมะธลิุน 25180 ร.ร.ธรรมบวรวทิยา วาริชภมูิ

106 นายธนโชติ  พาเพยีเพง็ ม.5 นางดวงกมล  อุปสรรค์ 25371 ร.ร.ธรรมบวรวทิยา วาริชภมูิ

107 น.ส.ณัฐชยา  เคนทวาย ม.5 นางณัชชา  ไตรยขันธ์ 24826 ร.ร.บา้นค าบดิโคกโพนยาง วาริชภมูิ

108 ด.ช.ภมูิ  ทาณะระ ม.4 นายสัมฤทธิ ์ ทาณะระ 22880 ร.ร.บา้นจ าปาศิริราษฎร์ วาริชภมูิ

109 น.ส.ภชร  เหมะธลิุน ม.4 นางภรินทร  อัคนิจ 21098 ร.ร.บา้นหนองกุง วาริชภมูิ

110 น.ส.อรนลิน  อินทร์ติยะ ม.4 นางญาณิภาพฒัน์  อินทร์ติยะ 26525 ร.ร.บา้นหนองกุง วาริชภมูิ

111 ด.ช.พรีพล  ยะพลหา ม.4 นางพรรณิภา  ยะพลหา 20953 ร.ร.บา้นหว้ยบาง วาริชภมูิ

112 นายพงศกร  ศรีส าราญ ม.6 นางสุมัจชา  ศรีส าราญ 20472 ร.ร.บา้นไฮ่ปลาโหล วาริชภมูิ

113 นายบรูณ์พภิพ  ภดิูนทราย ม.5 นางสุภาภรณ์  ภดิูนทราย 22095 ร.ร.มัธยมวาริชภมูิ วาริชภมูิ

114 น.ส.ชนิกานต์  ปาสานะเต ม.6 นางสุกัลยา  ปาสานะเต 21899 ร.ร.ชุมชนบา้นทา่ศิลา ส่องดาว

115 นายกิตติวฒิุ  สุทธอิาจ ม.5 นางรัตมณี  สุทธอิาจ 23266 ร.ร.บา้นกุดแสง ส่องดาว

116 น.ส.ปริยากร  สมหมาย ม.4 นายฉัตรชัย  สมหมาย 25086 ร.ร.บา้นกุดแสง ส่องดาว

117 นายธนบดี  ไชยทะ ม.4 นายธรีศักด์ิ  ไชยทะ 23747 ร.ร.บา้นโคกสะอาด ส่องดาว

118 น.ส.วนัชพร  วทิยากูล ม.4 นางกนกอร  วทิยากูล 23033 ร.ร.บา้นดงแสนตอ ส่องดาว

119 นายธนัช  กิ้วภาวนั ม.6 น.ส.ณภทัร  กิ้วภาวนั 25202 ร.ร.บา้นทา่วารี ส่องดาว

120 นายภควตั  พรหมสุขันธ์ ม.5 นางจารุณี  พรหมสุขันธ์ 17389 ร.ร.บา้นปทมุวาปี ส่องดาว

121 น.ส.ศศิกานต์  ประภาหาร ม.4 นางสุรีพร  ประภาหาร 23680 ร.ร.บา้นสีสุกหว้ยโมง ส่องดาว

122 นายคริษฐ์  อัคพนิ ม.6 นายค ารน  อัคพนิ 12108 บ านาญ สพม. อ.พงัโคน พงัโคน

123 นายชัยภทัร  ครองกิจศิริ ม.6 นางพชัรี  ครองกิจศิริ 20548 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พงัโคน

124 นายจิรายุ  สิงหค์ ามา ม.6 นางทวรัีตน์  สิงหค์ ามา 22171 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พงัโคน

125 นายครองศักด์ิ  วะทนัติ ม.6 นายสมพงษ ์ วะทนัติ 24780 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พงัโคน

126 นายวชัรพงษ ์ วงศ์พรหม ม.6 นายอารมณ์  วงศ์พรหม 18420 ร.ร.บา้นดงสวรรค์หนองนกกด พงัโคน

127 นายเตชธรรม  สุวรรณรงค์ ม.4 นายสุชาติ  สุวรรณรงค์ 23700 ร.ร.บา้นนาล้อม พงัโคน

128 นายมณพงศธร  มหมิา ม.6 นางมณีโสม  พทุธโคตร 25689 ร.ร.บา้นผ้าขาวโพนแพง พงัโคน

129 นายอโณทยั  ธรรมกุลธรีะกิจ ม.5 นายอดิศร  ธรรมกุลธรีะกิจ 19352 ร.ร.บา้นม่วงค า พงัโคน
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130 นายเอกภวชิญ์  แสนสง่า ปวช.2 น.ส.นวลละมัย  แสนสง่า 26201 ร.ร.บา้นหนองบวั พงัโคน

131 น.ส.ณัฎฐณิชา  พลิาจันทร์ ม.5 นางพรทพิย์  พลิาจันทร์ 25640 ร.ร.บา้นไฮหย่อง พงัโคน

132 นายธนกฤต  อัตรสาร ม.5 นางจริญญา  อัตรสาร 19694 ร.ร.บา้นกุดแฮดวฒันราษฎร์ผดุง กุดบาก

133 นายอภรัิกษ ์ สันปาแก้ว ม.4 น.ส.เนรัญชรา  วงศรีลา 27803 ร.ร.บา้นนาม่องดงนิมิตวทิยา กุดบาก

134 น.ส.น้ าหนึ่ง  เอื้อศิลามงคล ม.5 นายสมศักด์ิ  เอื้อศิลามงคล 26556 ร.ร.บา้นบวัคุรุราษฎร์สามัคคี กุดบาก

135 น.ส.สุพชิชา  ไชยทองพนัธ์ ม.5 นางสุดคนึง  ไชยทองพนัธ์ 23832 ร.ร.บา้นโพนงามคุรุราษฎร์วทิยา กุดบาก

136 น.ส.ศุภาพชิญ์  จันตะเสน ม.4 นายกรกช  จันตะเสน 24315 ร.ร.เจริญศิลปศึ์กษา"โพธิค์ าอนุสรณ์" เจริญศิลป์

137 น.ส.อัจฉราพร  ผ่านชมภู ม.4 นางเสาวพร  ผ่านชมภู 28061 ร.ร.บา้นหนองทุ่มหนองโจด เจริญศิลป์

138 นายธรรมสรณ์  ฤทธิท์านันท์ ม.4 นางพมิลศรี  ฤทธิท์านันท์ 26411 ร.ร.บา้นหนองแปน เจริญศิลป์

139 นายพรีภาส  ถาทมุมา ม.5 นายกมล  ถาทมุมา 15485 บ านาญ อ.วานรนิวาส วานรนิวาส

140 นายธรีวฒัน์  หมื่นแพน ม.4 น.ส.ชลนิดา  หารจิต 20350 ร.ร.ชุมชนขัวสูงสวรรค์ วานรนิวาส

141 น.ส.อรุโณชา  สาขาสุวรรณ ม.6 นางอรุณวรรณ  สาขาสุวรรณ 24724 ร.ร.บา้นกุดเรือค า วานรนิวาส

142 น.ส.ศิริวลัยา  อินรีย์ ม.4 น.ส.ทพิวลัย์  อินรีย์ 25676 ร.ร.บา้นค าเจริญสามแยกราษฎร์บ ารุง วานรนิวาส

143 นายณัฐพงษ ์ สีใสสุข ม.4 นางรติยา  สีใสสุข 27636 ร.ร.บา้นโคกถาวร วานรนิวาส

144 น.ส.นิติกาญจน์  สุขานนท์ ม.5 นางลักษข์ิตรา  สุขานนท์ 20435 ร.ร.บา้นโคกแสง วานรนิวาส

145 น.ส.วรีดา  ไขแสง ม.4 นางวดิาวรรณ  ไขแสง 25289 ร.ร.บา้นดอนแดง วานรนิวาส

146 น.ส.กฤติมา  นาเมืองรักษ์ ม.6 นางศศิธร  นาเมืองรักษ์ 22683 ร.ร.บา้นตาดโตน วานรนิวาส

147 นายอภวิฒัน์  วฒันาเนตร ม.5 นายสัญญา  วฒันาเนตร 23344 ร.ร.บา้นทุ่งโพธิ์ วานรนิวาส

148 น.ส.รัชชาภา  อันทรบตุร ม.4 นางพรทพิย์  อันทรบตุร 23538 ร.ร.บา้นธาตุตาลเด่ียว วานรนิวาส

149 น.ส.กมลลักษณ์  ขันธปุทัม์ ม.6 นายวสันต์  ขันธปุทัม์ 21717 ร.ร.บา้นนาคอย วานรนิวาส

150 น.ส.กรวดี  มูลโพธิ์ ม.4 นางลักษณาวดี  มูลโพธิ์ 21047 ร.ร.บา้นนาโพธิ์ วานรนิวาส

151 น.ส.นฤมน  โคตรมุงคุณ ม.6 น.ส.ฬิเอ  วงศ์อินทร์อยู่ 25811 ร.ร.บา้นนายม วานรนิวาส

152 น.ส.ธนาพร  ธรุะแพง ม.5 นางอุราพร  ธรุะแพง 24408 ร.ร.บา้นส้งเปอืย วานรนิวาส

153 น.ส.พชัรธดิา  แก้วสุทอ ม.4 นายคงศักด์ิ  แก้วสุทอ 20556 ร.ร.บา้นหนองปลาหมัดบวังาม วานรนิวาส

154 น.ส.กตาธกิาร  ธรุะนนท์ ม.4 นายเอกวทิย์  ธรุะนนท์ 22374 ร.ร.บา้นหนองม่วง วานรนิวาส

155 น.ส.ณัฎฐณิชา  ศรีบญุเรือง ม.6 นางณัฐยา  ศรีบญุเรือง 21911 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส วานรนิวาส

156 นายยศนันท ์ สาระนันท์ ม.4 นางสุฐิดา  สาระนันท์ 24559 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส วานรนิวาส

157 น.ส.ตรีรัตน์  ใจดี ม.6 นางทศันีย์  ใจดี 25927 รร.ธาตุทองอ านวยวทิย์ วานรนิวาส

158 นายธนพนัธ ์ สุวรรณสนธิ์ ปวช.2 น.ส.พทัธนันท ์ สุวรรณสนธิ์ 18690 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต3 วานรนิวาส

159 นายนนทพทัธ ์ แก้วจุลลา ม.4 นางนนทนา  แก้วจุลลา 25350 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต3 วานรนิวาส

160 นายปญุญพฒัน์  อ่อนอ าพนัธ์ ปวช.3 น.ส.อรอุมา  จันทร์มนตรี 25353 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต3 วานรนิวาส

161 นายพงศพฒัน์  ไชยสุระ ม.4 นางวราภรณ์  ไชยสุระ 24560 ร.ร.ค าตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ค าตากล้า

162 น.ส.ศุภนิภา  ชิงชัย ม.6 นายกวนิวชัญ์  ชิงชัย 23380 ร.ร.ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบรูณ์ ค าตากล้า
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163 น.ส.วริศรา  วงษา ม.5 นางรัจติยา  วงษา 26375 ร.ร.บา้นนาแต้ ค าตากล้า

164 นายมาตุภมูิ  ภมูิประเสริฐ ม.5 นายสกล  ภมูิประเสริฐ 24590 ร.ร.บา้นหนองแสงดงอีบา่ง ค าตากล้า

165 นายวรีชาติ  ชื่นบญุชู ม.4 นายวฒิุพงษ ์ ชื่นบญุชู 26368 ร.ร.ศึกษาประชาสามัคคี ค าตากล้า

166 ด.ญ.ศิรภสัสร  ทอนรินทร์ ม.4 น.ส.พชิญ์ชญานิษฐ์  ตุตะเวส 25095 ร.ร.บา้นโพธิช์ัย บา้นม่วง

167 นายอิทธรัิฐ  อินทรพาณิชย์ ม.4 นางสายสมร  อินทรพาณิชย์ 21837 ร.ร.บา้นสร้างแก้ว บา้นม่วง

168 น.ส.ปาลิดา  จันทวงศ์ ม.5 น.ส.วนิดา  อินธแิสง 26426 ร.ร.บา้นเหล่าผักใส่ บา้นม่วง

169 น.ส.ทอฝัน  บญุชาญ ม.4 นายเจษฎา  บญุชาญ 27952 ร.ร.ชุมชนบา้นโพนงาม อากาศอ านวย

170 นายนพชัย  แก้วฝ่าย ม.5 นายวงศ์นรินทร์  แก้วฝ่าย 21648 ร.ร.ดงสาร อากาศอ านวย

171 นายภธูน  แก้วฝ่าย ม.5 นางพรพรรณ  แก้วฝ่าย 25690 ร.ร.ดงสาร อากาศอ านวย

172 น.ส.ปฤษฎิ์สินีนาถ  เครือจนัผา ม.5 นายยุทธชิัย  เครือจันผา 21002 ร.ร.ดอนแดงเม่นใหญ่ อากาศอ านวย

173 น.ส.ณพรัตน์  แก้วฝ่าย ม.4 นางกรรณิการ์  แก้วฝ่าย 23677 ร.ร.ดอนทอย อากาศอ านวย

174 น.ส.สิริจันทร์  นันทะวงศ์ ม.5 นางดาราพร  นันทะวงศ์ 19645 ร.ร.นากะทาด อากาศอ านวย

175 ด.ช.พษิณุวฒัน์  ชาเหลา ม.5 นางกัลนิกานต์  ชาเหลา 19834 ร.ร.นาดอกไม้ อากาศอ านวย

176 น.ส.กัญญาณัฐ  แก้วก่า ม.6 นายพลชัย  แก้วก่า 22894 ร.ร.นาดอกไม้ อากาศอ านวย

177 นายคณิน  คิอินธิ ม.5 นางวรัญญา  คิอินธิ 21632 ร.ร.บา้นอากาศ อากาศอ านวย

178 นายธนภทัร  แก้วฝ่าย ม.5 นางครองขวญั  แก้วฝ่าย 26424 ร.ร.บา้นอากาศ อากาศอ านวย

179 นายเอกนัฐ  วรเมธานนทกุล ม.5 นายชวลิต  วรเมธานนทกุล 16488 ร.ร.วงัม่วง อากาศอ านวย

180 นายกฤตพล  ปะทะโก ม.5 นางสุภคั  ปะทะโก 24288 ร.ร.เสาวดั อากาศอ านวย

181 นายพชัรพล  ไชยศรี ม.6 นายปญัญา  ไชยศรี 20195 ร.ร.อากาศอ านวยศึกษา อากาศอ านวย

182 น.ส.อิสรียา  จักรบตุดา ม.4 นายธรีะวฒัน์  จักรบตุดา 20310 ร.ร.อากาศอ านวยศึกษา อากาศอ านวย

183 นายธนโชติ  วนัที ม.4 นางคมเนตร  วนัที 20765 ร.ร.อากาศอ านวยศึกษา อากาศอ านวย

184 นายกิตติพฒัน์  กุลภา ม.5 นายไพเราะ  กุลภา 21415 ร.ร.อากาศอ านวยศึกษา อากาศอ านวย

185 นายรัตนพฒัน์  ต้นหา ม.5 นางวไิลวรรณ  อุ่นจันทร์ 25682 ร.ร.อากาศอ านวยศึกษา อากาศอ านวย

186 นายสุรไกร  ไชยมัชชิม ม.6 นายสุดสาคร  ไชยมัชชิม 27846 ภพูาน น าส่งเอง <ไม่ระบ>ุ

187 น.ส.สุชานาฎ  ไชยหงษ์ ม.6 นางสุนิพา  ไชยหงษ์ 21167 เมือง น าส่งเอง <ไม่ระบ>ุ
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1 นายอชิตะ  ศรีวรกุล ป.ตรี ปี2 นายสุรพล  ศรีวรกุล 13673 บ านาญ  สพม.23 เมืองสกลนคร

2 นายพนัธกาญจน ์ ปญัญาประชุม ป.ตรี ปี3 นายนุชิต  ปญัญาประชุม 16519 บ านาญ  สพม.23 เมืองสกลนคร

3 นายรัฐนันท ์ วรดี ป.ตรี ปี4 นางธณัฐภรณ์  วรดี 22228 บ านาญ  สพม.23 เมืองสกลนคร

4 นายวชิเวชช์  ริศจรจาก ป.ตรี ปี4 นางอมรรัตน์  ศิริขันธ์ 11034 บ านาญ อ.เมือง เมืองสกลนคร

5 นายจุติพฒัน์  ศรีทอง ป.ตรี ปี4 นายจตุรงค์  ศรีทอง 18386 มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร เมืองสกลนคร

6 น.ส.สุวชิา  ยาทองไชย ป.ตรี ปี3 นางมนัสว ี ยาทองไชย 22939 ร.ร.ง้ิวด่อนราษฎร์สามัคคีบ ารุง เมืองสกลนคร

7 น.ส.จรัสรว ี ยั่งยืน ป.ตรี ปี1 นางวารี  ยั่งยืน 24509 ร.ร.ง้ิวด่อนราษฎร์สามัคคีบ ารุง เมืองสกลนคร

8 น.ส.สิริโสภาคย์  สร้อยมาลัย ป.ตรี ปี4 นายชนวร์ี  สร้อยมาลัย 26595 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ เมืองสกลนคร

9 น.ส.ปภาว ี รักษาภกัดี ป.ตรี ปี2 นายสุรศักด์ิ  รักษาภกัดี 17976 ร.ร.ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ เมืองสกลนคร

10 น.ส.ชุติกาณฑ์  นาเชียงใต้ ป.ตรี ปี4 นางศุภานัน  นาเชียงใต้ 21967 ร.ร.ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ เมืองสกลนคร

11 น.ส.วภิาวนิี  ธรุารัตน์ ป.ตรี ปี2 นางจุฬาพร  ธรุารัตน์ 17408 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล เมืองสกลนคร

12 น.ส.พมิพช์นก  บตุรวงศ์ ป.ตรี ปี1 นางระววีรรณ  บตุรวงศ์ 17863 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล เมืองสกลนคร

13 นายพรีณัฐ  นันทะรัตน์ ป.ตรี ปี5 นางเบญจมาศ  นันทะรัตน์ 18174 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล เมืองสกลนคร

14 นายภควชิ  ทวศัีกด์ิสมบรูณ์ ป.ตรี ปี2 นางแหวนเพชร  ทวศัีกด์ิสมบูรณ์ 18600 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล เมืองสกลนคร

15 น.ส.นิรชา  ปาระคะ ป.ตรี ปี5 นางนุชสาคร  ปาระคะ 19967 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล เมืองสกลนคร

16 นายอารดา  ธรรมกุลธรีะกิจ ปวส.1 น.ส.กัณฐมณี  ศรีมุกดา 22348 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล เมืองสกลนคร

17 น.ส.ธณัฏฐา  ทองอันตัง ป.ตรี ปี2 นางขนิษฐา  ศรีวรกุล 20369 ร.ร.ทา่แร่ศึกษา เมืองสกลนคร

18 น.ส.กนกพร  ฐานทนดี ป.ตรี ปี3 นางสุมิตรา  ฐานทนดี 17696 ร.ร.ทุ่งมนพทิยาคาร เมืองสกลนคร

19 นายเกียรติศักด์ิ  ไฝทาค า ป.ตรี ปี3 นางมะณีจันทร์  ไฝทาค า 26505 ร.ร.ทุ่งมนพทิยาคาร เมืองสกลนคร

20 น.ส.สุธาสินี  สีหามาตย์ ป.ตรี ปี2 นางพไิลวรรณ  สีหามาตย์ 18734 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

21 น.ส.วลิาสินี  สิงหสุ์พรรณ ป.ตรี ปี2 นางทศันีย์  สิงหสุ์พรรณ 19627 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

22 นายชลากร  สงวนพมิพ์ ป.ตรี ปี1 นายสายัน  สงวนพมิพ์ 20934 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

23 นายจิรเมธ  ศิริพงศ์สิน ป.ตรี ปี1 นางสิรินทร์ยา  ศิริพงศ์สิน 24584 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

24 น.ส.พฒันสุดา  ยี่สารพฒัน์ ป.ตรี ปี5 นางนิตยา  ยี่สารพฒัน์ 27714 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

25 น.ส.ชิดชนก  แก้วค าแจ้ง ป.ตรี ปี4 นางวนัเพญ็  แก้วค าแจ้ง 21477 ร.ร.บา้นโคกก่องสหมิตรวทิยาคาร เมืองสกลนคร

26 นายขจรพล  ฉันประเดิม ป.ตรี ปี1 นางไข่มุก  ฉันประเดิม 18364 ร.ร.บา้นน้อยจอมศรี เมืองสกลนคร

27 นายณัฐชนน  ภนู้ าไสย ป.ตรี ปี2 นางศศิธร  ภนู้ าไสย 17382 ร.ร.บา้นปา่หวา้น เมืองสกลนคร

28 น.ส.กุลธดิา  ค้ึมยะราช ป.ตรี ปี3 นางศศิธร  แก้วเสถียร 17022 ร.ร.บา้นพานสหราษฎร์บ ารุง เมืองสกลนคร

29 นายสรนันท ์ เลิศศรี ป.ตรี ปี4 นางมลิวลัย์  เลิศศรี 18282 ร.ร.บา้นโพนยางค า กรป.กลางพฒันา เมืองสกลนคร

30 น.ส.วริศรา  สุนารี ป.ตรี ปี3 นายศรายุทธ  สุนารี 16014 ร.ร.บา้นหนองแคนสหราษฎร์วทิยา เมืองสกลนคร

บัญชรีายชื่อผู้ไดร้ับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชกิ  ประจ าปีการศึกษา  2564
แนบท้ายประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนส่งเสริมบุตรสมาชกิ ลงวันที ่17 ธันวาคม 2564

ทุนระดับอุดมศึกษา จ านวน  273  ทุน ๆ ละ 3,500 บาท  เป็นเงินทั้งสิน้  955,500 บาท
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31 น.ส.อาทติยา  ขัดสี ป.ตรี ปี2 นายวฒันา  ขัดสี 19244 ร.ร.บา้นหนองแคนสหราษฎร์วทิยา เมืองสกลนคร

32 น.ส.ธารีรัตน์  เภาโพธิ์ ป.ตรี ปี3 นายไมตรี  เภาโพธิ์ 24356 ร.ร.บา้นหนองปลาน้อย เมืองสกลนคร

33 นายกฤษณะ  ยะสะกะ ป.ตรี ปี4 นางพทัยา  ยะสะกะ 16142 ร.ร.บา้นหนองมะเกลือ เมืองสกลนคร

34 นายชนสรณ์  พงศ์สิทธศัิกด์ิ ป.ตรี ปี2 นายธนพงศ์  พงศ์สิทธศัิกด์ิ 24496 ร.ร.บา้นหนองมะเกลือ เมืองสกลนคร

35 น.ส.ปยิะฉัตร  ไพภบิาล ป.ตรี ปี2 นายสุวทิย์  ไพภบิาล 23422 ร.ร.บา้นหนองหอย เมืองสกลนคร

36 น.ส.พมิพศิา  ไชยสงค์ ป.ตรี ปี3 นางเพยีงทอง  ไชยสงค์ 14699 ร.ร.เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) เมืองสกลนคร

37 นายอานนท ์ ก าขันตี ป.ตรี ปี2 นายชัยมงคล  ก าขันตี 20958 ร.ร.ศิริราษฎร์วทิยาคาร เมืองสกลนคร

38 น.ส.จิดาภา  มาตะรักษ์ ป.ตรี ปี4 น.ส.เอมอร  ทพิสิงห์ 22144 ร.ร.ศิริราษฎร์วทิยาคาร เมืองสกลนคร

39 น.ส.ฉันทพร  วชิาทพั ป.ตรี ปี4 นายรุจ  วชิาทพั 24215 ร.ร.สกลนคร (วนัครู 2501) เมืองสกลนคร

40 นายอภสิิทธิ ์ นามเหลา ป.ตรี ปี3 นางสกลรัตน์  นามเหลา 20890 ร.ร.สกลนครพฒันศึกษา เมืองสกลนคร

41 นายบญุญฤทธิ ์ ภผูาดแร่ ป.ตรี ปี1 นางทศัวรรณ  ภผูาดแร่ 24557 ร.ร.สกลนครพฒันศึกษา เมืองสกลนคร

42 นายปกรณ์  พรหมโสภา ป.ตรี ปี4 นางประภากร  พรหมโสภา 25176 ร.ร.สกลนครพฒันศึกษา เมืองสกลนคร

43 น.ส.ชญานิน  ค าสงค์ ป.ตรี ปี1 นายสัญชัย  ค าสงค์ 26537 ร.ร.สกลนครพฒันศึกษา เมืองสกลนคร

44 นายศุภมงคล  ชาระ ป.ตรี ปี4 นางนวลจันทร์  ส านึก 18934 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

45 นายกมล  ยะชัยศรี ป.ตรี ปี5 นางบญุถม  ศรีแก้ว 21495 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

46 นายภดิูส  แสนทพิย์ ป.ตรี ปี2 นายอดิศักด์ิ  แสนทพิย์ 21955 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

47 น.ส.ภาวชัญา  พลิาวรรณ ป.ตรี ปี4 นางวรินฐ์ญา  พลิาวรรณ 26441 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

48 นายจิรภทัร  พลตรี ป.ตรี ปี2 นายกรกฎ  พลตรี 15884 ร.ร.อนุบาลสกลนคร เมืองสกลนคร

49 นายศุภวฒิุ  วงค์เตชะ ป.ตรี ปี5 นางเพญ็ศรี  วงค์เตชะ 18785 ร.ร.อนุบาลสกลนคร เมืองสกลนคร

50 นายธนพนธ ์ เพง็ธรรม ป.ตรี ปี3 นางวรัิชฎา  เพง็ธรรม 19169 ร.ร.อนุบาลสกลนคร เมืองสกลนคร

51 น.ส.สิรินาถ  วงศ์กาฬสินธุ์ ป.ตรี ปี2 นางปยินารถ  วงศ์กาฬสินธุ์ 19730 ร.ร.อนุบาลสกลนคร เมืองสกลนคร

52 น.ส.ปวณ์ีสุดา  ลาดสุวรรณ ป.ตรี ปี4 นายศักด์ิสิทธิ ์ ลาดสุวรรณ 21384 ร.ร.อนุบาลสกลนคร เมืองสกลนคร

53 น.ส.ภทัรสุดา  มหาราต ป.ตรี ปี3 นางปราณี  มหาราต 21405 ร.ร.อนุบาลสกลนคร เมืองสกลนคร

54 น.ส.อภชิญา  ขจรเกษ ป.ตรี ปี1 นางพริาวรรณ์  ชัยงาม 24176 ร.ร.อนุบาลสกลนคร เมืองสกลนคร

55 นายณภทัรธพัพ ์ ประพศัรางค์ ป.ตรี ปี1 นางจมร  ประพศัรางค์ 25760 ร.ร.อนุบาลสกลนคร เมืองสกลนคร

56 นายฉัตรมงคล  ไชยมนตรี ป.ตรี ปี2 นายธติิพล  ไชยมนตรี 28038 ร.ร.อนุบาลสกลนคร เมืองสกลนคร

57 น.ส.รัตนกานต์  ค าเพชร ป.ตรี ปี5 นางละมัยรัตน์  ค าเพชร 22415 รร.สกลทวาปี เมืองสกลนคร

58 นายณัฐวฒิุ  ยตะโคตร ป.ตรี ปี2 นายส าเนียง  ยตะโคตร 22106 โรงเรียนเทศบาล 2 "เชิงชุมอนุชนวทิยา" เมืองสกลนคร

59 น.ส.ยศวรรณ  ไชยนา ป.ตรี ปี1 นายศฐาพงษ ์ ไชยนา 23363 โรงเรียนเทศบาล 4 "รัฐประชานุเคราะห"์ เมืองสกลนคร

60 น.ส.จอมขวญั  ภติูยา ป.ตรี ปี1 นายอัครพงศ์  ภติูยา 20973 โรงเรียนมธัยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เมืองสกลนคร

61 น.ส.อัญธญิา  เปล่ียนเอก ป.ตรี ปี5 นายประครอง  เปล่ียนเอก 21810 โรงเรียนมธัยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เมืองสกลนคร

62 น.ส.นงนภสั  สุทธชิัยตระกูล ป.ตรี ปี4 นางรัติกร  สุทธชิัยตระกูล 25010 โรงเรียนมธัยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เมืองสกลนคร

63 นายณัฐสิทธิ ์ พพิธันัมพร ป.ตรี ปี1 นางภทัทยิา  พพิธันัมพร 21282 วทิยาลัยเทคนิค เมืองสกลนคร
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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.ปยิธดิา  ศรีสมบรูณ์ ป.ตรี ปี4 นางโสภดิา  ศรีสมบรูณ์ 21622 วทิยาลัยเทคนิค เมืองสกลนคร

65 น.ส.สโรชา  ผานะวงค์ ป.ตรี ปี4 นายนรินทร์  ผานะวงค์ 26282 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด เมืองสกลนคร

66 น.ส.นรมน  เดชโฮม ป.ตรี ปี3 นางพรทพิย์  เดชโฮม 19256 ส านกังานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย เมืองสกลนคร

67 นายจักรพรรด์ิ  น้อยพทิกัษ์ ป.ตรี ปี3 นายววิฒัน์  น้อยพทิกัษ์ 27688 ส านกังานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย เมืองสกลนคร

68 น.ส.ปณัฑิญา  รักษาภกัดี ป.ตรี ปี4 นางนิราตรี  รักษาภกัดี 17587 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เมืองสกลนคร

69 นายกิตติ  ผ่านสุวรรณ ป.ตรี ปี3 นางกิ่งมณี  ผ่านสุวรรณ 19764 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เมืองสกลนคร

70 น.ส.พรชนก  เฉลิมชาติ ป.ตรี ปี3 นางอัมพร  เฉลิมชาติ 19028 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร  เขต.23 เมืองสกลนคร

71 น.ส.วรีดา  วอ่งไว ป.ตรี ปี5 น.ส.ดวงธดิา  ทมุกิจจะ 27586 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร  เขต.23 เมืองสกลนคร

72 น.ส.ณัฏฐา  ศุภษร ป.ตรี ปี3 นางอรอินทร์  ศุภษร 24275 ส านักงานเทศบาลนครสกลนคร เมืองสกลนคร

73 น.ส.ศิรภสัสร  อินธแิสง ป.ตรี ปี3 นายหมื่นศักด์ิ  อินธแิสง 7004 บ านาญ อ.โพนนาแก้ว โพนนาแก้ว

74 นายกิตติศักด์ิ  จันทร์พลิา ป.ตรี ปี3 นางวยิดา  จันทร์พลิา 10953 บ านาญ อ.โพนนาแก้ว โพนนาแก้ว

75 น.ส.เนตรชนก  ธราพร ปวส.2 นางประนิล  ธราพร 18615 ร.ร.บา้นเชียงสือราษฎร์อ านวย โพนนาแก้ว

76 น.ส.บญุญานุช  ไชยวงศ์คต ป.ตรี ปี4 นายคชาพงษ ์ ไชยวงศ์คต 24191 ร.ร.บา้นโนนกุง โพนนาแก้ว

77 น.ส.ธดิาพร  ยะไชยศรี ป.ตรี ปี5 นางเพญ็ศิริ  ยะไชยศรี 19610 ร.ร.บา้นโพนวฒันาวทิยา โพนนาแก้ว

78 นายไตรภพ  พาสีรักษ์ ป.ตรี ปี2 นางนัฐกานต์  พาลีรักษ์ 27222 ร.ร.บา้นวงัปลาเซีอม โพนนาแก้ว

79 น.ส.พรนภา  พนัเพยีง ป.ตรี ปี2 นายปญัญา  พนัเพยีง 18314 ร.ร.บา้นอนุบาลโพนนาแก้ว โพนนาแก้ว

80 น.ส.ณัฐชยา  เฉียดไธสง ป.ตรี ปี2 นางวนิดา  เฉียดไธสง 18775 ร.ร.บา้นอนุบาลโพนนาแก้ว โพนนาแก้ว

81 น.ส.ไหมพมิพ ์ เดือยพมิพ์ ป.ตรี ปี1 นายสมพงษ ์ เดือยพมิพ์ 14450 ร.ร.โพนงามโคกวทิยาคาร โพนนาแก้ว

82 นายกิตติพชิญ์  จันทรวรีะกุล ป.ตรี ปี2 นายจักรกฤช  จันทรวรีะกุล 23835 ร.ร.โพนพทิยาคม โพนนาแก้ว

83 นายศุภมงคล  วงษอ์ุ่น ป.ตรี ปี3 นายสุปนั  วงษอ์ุ่น 24547 ร.ร.หนองผือเทพนิมิต โพนนาแก้ว

84 น.ส.กันยกร  ศรีระดา ป.ตรี ปี2 นางบษุกร  ศรีระดา 27763 ร.ร.กุสุมาลย์วทิยาคม กุสุมาลย์

85 น.ส.ณัฐธดิา  พาเสน่ห์ ป.ตรี ปี1 นายสราวธุ  พาเสน่ห์ 18850 ร.ร.นาเพยีงสวา่งวทิยานุกูล กุสุมาลย์

86 นายพฒิุสรรค์  อินธแิสง ป.ตรี ปี1 นางประไพพรรณ  อินธแิสง 24537 ร.ร.นาเพยีงสวา่งวทิยานุกูล กุสุมาลย์

87 นายตรีพล  หาญสนาม ป.ตรี ปี4 นางพชัราพร  หาญสนาม 27589 ร.ร.บา้นกุงศรี กุสุมาลย์

88 น.ส.ศุภนิดา  พทุธแพง ป.ตรี ปี3 นางวนิดา  พทุธแพง 18526 ร.ร.บา้นง้ิว กุสุมาลย์

89 น.ส.ธรรมพร  แพงไชย ป.ตรี ปี3 นางมยุรีย์  แพงไชย 21855 ร.ร.อนุบาลกุสุมาลย์ กุสุมาลย์

90 น.ส.ณัจชพร  พรมพลิา ป.ตรี ปี3 นายไพรพ  พรมพลิา 25710 ร.ร.อนุบาลกุสุมาลย์ กุสุมาลย์

91 น.ส.ปทัมาวรรณ  พนัพลิา ป.ตรี ปี3 นางวราพร  พลราชม 25605 ร.ร.บา้นหนองกอมปา่ขาว โคกศรีสุพรรณ

92 น.ส.ภทัราวดี  อินธแิสง ป.ตรี ปี4 นางสมจิตร  อินธแิสง 13224 ร.ร.ร่มเกล้า โคกศรีสุพรรณ

93 นายพชิญุตม์  จันนทร์ฤาชัย ป.ตรี ปี3 นางณปภชั  นันทราช 22118 ร.ร.ร่มเกล้า โคกศรีสุพรรณ

94 น.ส.สุจิรัชชา  บงับวับาน ป.ตรี ปี2 นางผ่องใสย์  บงับวับาน 23104 ร.ร.ร่มเกล้า โคกศรีสุพรรณ

95 น.ส.ชนกานต์  ค าภษูา ป.ตรี ปี3 นางเบญ็จวลัย์  ค าภษูา 23649 ร.ร.ร่มเกล้า โคกศรีสุพรรณ

96 น.ส.เก็จแก้ว  ทองสวสัด์ิ ป.ตรี ปี2 นายอุเทน  ทองสวสัด์ิ 21150 ร.ร.อนุบาลโคกศรีสุพรรณ โคกศรีสุพรรณ
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ล าดับ ชื่อนักเรยีน / นักศึกษา ศึกษา ชื่อบดิา / มารดา เลข สังกัดบดิา / มารดา อ าเภอ
ที่ ผู้ขอรบัทนุ ระดับ ทะเบยีน หน่วยงาน / โรงเรยีน

97 น.ส.ธนวรรณ  เพช็รพนิิจ ป.ตรี ปี2 นางมยุรี  ทองภู 23876 ร.ร.อนุบาลโคกศรีสุพรรณ โคกศรีสุพรรณ

98 นายธนธรณ์  อินธแิสน ปวส.2 นายชุมพล  อินธแิสน 17015 รร.ด่านม่วงค าพทิยาคม โคกศรีสุพรรณ

99 นายวชัรพล  ลาแสดง ป.ตรี ปี2 นางดวงสุวรรณ  ลาแสดง 27010 รร.ด่านม่วงค าพทิยาคม โคกศรีสุพรรณ

100 นายกนกพล  ค าเพชร ป.ตรี ปี5 นายรัตนพล  ค าเพชร 22370 ร.ร.เต่างอยพฒันศึกษา เต่างอย

101 นายเพชรรัตน์  สอนคะ ปวส.2 น.ส.พศิมัย  ไกยะษา 27472 ร.ร.บา้นนาตาลค าข่า เต่างอย

102 น.ส.มนัญชยา  สังหมื่นเหม้า ป.ตรี ปี2 นางมะรีจันทร์  สังหมื่นเหม้า 19621 ร.ร.บา้นนาอ่างม่วงค า เต่างอย

103 น.ส.จิดาภา  เชื้อดวงผุย ป.ตรี ปี3 นางนิตยา  เชื้อดวงผุย 21970 ร.ร.อนุบาลเต่างอย เต่างอย

104 นายชวกร  เหลาแก้ว ป.ตรี ปี3 นายธนิก  เหลาแก้ว 22638 ร.ร.ทา่นผู้หญิงจันทมิา พึ่งบารมี ภพูาน

105 นายฐิติวสัส์  โพธิ ป.ตรี ปี4 นายชาญณรงค์  โพธิ 24953 ร.ร.ไทยรัฐวทิยา110(บา้นชมภพูาน) ภพูาน

106 นายเกียรติกานต์  วงค์วลิาศ ป.ตรี ปี4 นางวลิาสินี  วงค์วลิาศ 16351 ร.ร.บา้นฮ่องสิมประชาสรร ภพูาน

107 น.ส.ทพิารมย์  ยี่วาศรี ป.ตรี ปี1 นางพชันิยา  ทานาลาด 25904 ร.ร.บา้นฮ่องสิมประชาสรร ภพูาน

108 นายณัฐพล  บญุล้ า ป.ตรี ปี5 นายบญุน า  บญุล้ า 8542 บ านาญ อ.สวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

109 น.ส.กิจจาภรณ์  กนกหงส์ ป.ตรี ปี1 นางกวนินาฎ  เสียงเลิศ 23645 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาฯ สวา่งแดนดิน

110 นายพงศกร  ดวงมะณี ป.ตรี ปี1 นางทพิสุคนธ ์ นามมะณี 25133 ร.ร.บา้นค้อโพนสวางยางชุม สวา่งแดนดิน

111 นายกิตติพฒัน์  บญุโสภณิ ปวส.2 นางกนกวรรณ  บญุโสภณิ 18423 ร.ร.บา้นค าสะแนน สวา่งแดนดิน

112 น.ส.ณิชณัญ  หสัขันธ์ ป.ตรี ปี2 นายชนุตร์  หสัขันธ์ 21266 ร.ร.บา้นค าสะอาด สวา่งแดนดิน

113 นายวชิรวทิย์  บตุรประชา ป.ตรี ปี2 นางวรัิญกานต์  อินทะวงค์ 18830 ร.ร.บา้นโคกดินแดง สวา่งแดนดิน

114 น.ส.ปทัมวรรณ  ยศตะโคตร ป.ตรี ปี4 นางอรวรรณ  ยศตะโคตร 21093 ร.ร.บา้นง่อนหนองพะเนาว์ สวา่งแดนดิน

115 น.ส.เมธาว ี ซ่ือตรง ป.ตรี ปี4 นายทวศัีกด์ิ  ซ่ือตรง 15877 ร.ร.บา้นดอนเชียงยืน สวา่งแดนดิน

116 นายทชิากร  เสนศรี ป.ตรี ปี2 นายค าปนุ  เสนศรี 21029 ร.ร.บา้นต้ายนาคูณวทิยา สวา่งแดนดิน

117 นายสิขรินทร์  เหน็สุข ป.ตรี ปี2 นางสงบ  พจนา 13901 ร.ร.บา้นตาล สวา่งแดนดิน

118 น.ส.ภทัร์นฤน  ฤทธิล์ะคร ป.ตรี ปี4 นางเปรมปรีดา  เพิ่มพลู 27588 ร.ร.บา้นนาดินจี่ สวา่งแดนดิน

119 นายมงคลธรรม  มหาวงั ป.ตรี ปี5 นายสมหวงั  มหาวงั 21765 ร.ร.บา้นเปอืยทานตะวนั สวา่งแดนดิน

120 นายปาณัสฆ์  ดาศรี ป.ตรี ปี3 นางปราณี  ดาศรี 21256 ร.ร.บา้นหนองหวา้ สวา่งแดนดิน

121 นายดรัญพงศ์  วงษศ์รีชา ป.ตรี ปี1 นางรัชนีย์  วงษศ์รีชา 19367 ร.ร.สวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

122 น.ส.สุพรรณกัลยา  พนัธุแ์ดง ป.ตรี ปี2 นายสุรเดช  พนัธุแ์ดง 22021 ร.ร.สวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

123 น.ส.บษุบามาศ  ก าแหงมิตร ป.ตรี ปี5 นายสายัญ  ก าแหงมิตร 23198 ร.ร.สวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

124 นายเอกอมร  อินทร์ใจเอื้อ ป.ตรี ปี1 นายอมร  อินทร์ใจเอื้อ 24493 ร.ร.สวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน

125 น.ส.โชติกา  ครสาย ป.ตรี ปี1 นายนพดล  ครสาย 21464 ร.ร.หนองหลวงศึกษา สวา่งแดนดิน

126 น.ส.กวณีา  มีระหนันอก ป.ตรี ปี2 นางนภสร  มีระหนันอก 19385 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต2 สวา่งแดนดิน

127 นายธรีดนย์  สุดเสน่ห์ ป.ตรี ปี1 นางขนิษฐา  สุดเสน่ห์ 17137 เทศบาลต าบลพรรณานิคม พรรณานิคม

128 นายช่วงชัย  พชิัยช่วง ป.ตรี ปี4 นางปราณี  พชิัยช่วง 17217 ร.ร.ชุมชนบดมาดพอกน้อย พรรณานิคม

129 นายอิทธฤิทธิ ์ ยงบรรทม ป.ตรี ปี3 น.ส.สุทชัชา  บญุสีมา 20132 ร.ร.เทพสวสัด์ิวทิยา พรรณานิคม
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130 น.ส.ภทัรินทร์ธร  ก้อนตาล ป.ตรี ปี2 วา่ที่ร.ต.ไพโรจน์  ก้อนตาล 24054 ร.ร.ไทยรัฐวทิยา 62 พรรณานิคม

131 นายอัมรินทร์  อุตระหงษ์ ป.ตรี ปี4 นายอัศวนิ  อุตระหงษ์ 24428 ร.ร.บา้นตาลเลียน พรรณานิคม

132 น.ส.วชิญาดา  เถายะบตุร ป.ตรี ปี1 นางกมลกรณ์  ค าผาย 20032 ร.ร.บา้นถ่อน พรรณานิคม

133 น.ส.ปญัฑิตา  จันทรักษ์ ป.ตรี ปี1 นายจีระพงษ ์ จันทรักษ์ 22593 ร.ร.บา้นทา่สองคอน พรรณานิคม

134 นายคุณากร  ผ่านสุวรรณ ป.ตรี ปี4 นายอุดร  ผ่านสุวรรณ 20326 ร.ร.บา้นทดิไทย พรรณานิคม

135 น.ส.ภทัรศยา  ทพิวงศ์ษา ป.ตรี ปี2 นายสมหมาย  ทพิวงศ์ษา 20913 ร.ร.บา้นโนนทรายค า พรรณานิคม

136 น.ส.ชญาภา  ประทมุวนั ป.ตรี ปี4 นางดุจฉัตร  ประทมุวนั 27886 ร.ร.บา้นบวั(สระพงัวทิยา) พรรณานิคม

137 นายธรีภทัร  พรมแสง ป.ตรี ปี3 นางใจนุกูล  ภรัูพพา 19511 ร.ร.บา้นบวัราษฎร์บ ารุง พรรณานิคม

138 นายธนพล  มาตราช ปวส.1 นางภาพตะวนั  มาตราช 24880 ร.ร.บา้นบงึ พรรณานิคม

139 น.ส.อารีวรรณ  อัมราช ป.ตรี ปี3 นายทศัน์ณรงค์  อัมราช 20622 ร.ร.บา้นเปอืย พรรณานิคม

140 นายเพชรกมล  โถบ ารุง ป.ตรี ปี1 นางรุ่งนภา  โถบ ารุง 23530 ร.ร.บา้นผักค าภู พรรณานิคม

141 นายอิศรา  ชนะวรรโณ ป.ตรี ปี2 นางเด่นจันทร์  ชนะวรรโณ 23701 ร.ร.บา้นพอกใหญ่ดอนต้นม่วง พรรณานิคม

142 น.ส.กมลนัทธ ์ ศิริเมธางกูร ป.ตรี ปี2 นางอรอนงค์  ศิริเมธางกูร 15718 ร.ร.บา้นวงัยาง (วงัยางวทิยานุกูล) พรรณานิคม

143 น.ส.คณิตา  สุวรรณ ป.ตรี ปี1 นางจุฑารัตน์  สุวรรณ 20968 ร.ร.บา้นวงัยาง (วงัยางวทิยานุกูล) พรรณานิคม

144 น.ส.อภญิญา  อินพรมมา ป.ตรี ปี3 นางพริานันท ์ อินพรมมา 16907 ร.ร.บา้นสูงเนินสามัคคี พรรณานิคม

145 น.ส.วชิุรดา  ปานพรม ป.ตรี ปี4 นายวชิราวธุ  ปานพรม 22270 ร.ร.บา้นหนองเด่ิน พรรณานิคม

146 น.ส.สุพชิญา  อุทโธ ป.ตรี ปี3 นางสินระเวศ  อุทโธ 21994 ร.ร.บา้นหนองโดกนาค าโนนธาตุ พรรณานิคม

147 นายธญัพสิิษฐ์  สุจริต ป.ตรี ปี2 นางยุพนิ  สุจริต 22527 ร.ร.บา้นหนองโดกนาค าโนนธาตุ พรรณานิคม

148 นายอู่ทอง  ชินบตุร ป.ตรี ปี5 นางกิ่งดาว  ชินบตุร 17487 ร.ร.บา้นหนองผือ พรรณานิคม

149 น.ส.อัญชิฎฐา  ชัยประโคน ป.ตรี ปี1 นางขนิษฐา  ชัยประโคน 19134 ร.ร.อนุบาลพรรณานิคม พรรณานิคม

150 นายบริภทัร  จุลนีย์ ป.ตรี ปี3 นางทศัยา  จุลนีย์ 22727 ร.ร.อนุบาลพรรณานิคม พรรณานิคม

151 นายปฏภิาณ  เจริญไชย ป.ตรี ปี2 นายจ าเนียร  เจริญไชย 17284 บ านาญ สพม. อ.วาริชภมูิ วาริชภมูิ

152 น.ส.เญญาภา  สุจริต ป.ตรี ปี2 นางสุภาพร  สุจริต 20158 ร.ร.ธรรมบวรวทิยา วาริชภมูิ

153 น.ส.พมิลพร  ไชยสาส์น ป.ตรี ปี2 นางสุมาลี  เหมะธลิุน 20795 ร.ร.ธรรมบวรวทิยา วาริชภมูิ

154 นายคุณาวธุ  อินพทิกัษ์ ป.ตรี ปี5 นางพสิมัย  อินพทิกัษ์ 19355 ร.ร.บา้นง้ิวพงัฮอ วาริชภมูิ

155 นายเบญจมินทร์  ภดิูนทราย ป.ตรี ปี2 นายบญุถิ่น  ภดิูนทราย 21645 ร.ร.บา้นง้ิวพงัฮอ วาริชภมูิ

156 นายจักรพฒัน์  แก้วอุ่นเรือน ป.ตรี ปี4 นายสรพงษ ์ แก้วอุ่นเรือน 28101 ร.ร.บา้นดงค าโพธิ์ วาริชภมูิ

157 นายพงศธร  ศรีส าราญ ป.ตรี ปี1 นายชวลิต  ศรีส าราญ 26026 ร.ร.บา้นหนองลาดวทิยาคาร วาริชภมูิ

158 น.ส.กนกกร  เข็มตรง ป.ตรี ปี4 นางเสาวนา  เข็มตรง 15044 ร.ร.บา้นเหล่าโพนทองขอนขวา้ง วาริชภมูิ

159 น.ส.อรจิรา  วงษส์ าราญ ป.ตรี ปี3 นางสรินทพิย์  วงษส์ าราญ 19096 ร.ร.มัธยมวาริชภมูิ วาริชภมูิ

160 น.ส.กษมา  นันทราช ป.ตรี ปี3 นายทองปาน  นันทราช 11197 บ านาญ อ.ส่องดาว ส่องดาว

161 นายปรัชญพงศ์  จันลาวงศ์ ป.ตรี ปี4 นายสมยศ  จันลาวงศ์ 22156 ร.ร.บา้นกุดแสง ส่องดาว

162 น.ส.เนรัญชลา  เนาวรังสี ป.ตรี ปี3 นางนฤศา  เนาวรังสี 22455 ร.ร.บา้นชัยชนะ ส่องดาว
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163 นายศุภกฤต  ช่างสอน ป.ตรี ปี4 นางประไพร  ช่างสอน 23270 ร.ร.บา้นชัยชนะ ส่องดาว

164 น.ส.ณิชาภทัร  เหมะธลิุน ป.ตรี ปี2 นายประวทิย์  เหมะธลิุน 20220 ร.ร.บา้นดงแสนตอ ส่องดาว

165 นายจีรศักด์ิ  สีแดง ป.ตรี ปี5 นางรักศรี  สีแดง 20916 ร.ร.บา้นไทยเจริญ ส่องดาว

166 น.ส.พรธริา  จันทรังษี ป.ตรี ปี5 น.ส.วนิดา  จันทรังษี 26221 ร.ร.บา้นสีสุกหว้ยโมง ส่องดาว

167 น.ส.ภฌิาฎา  แสนรัษฎากร ป.ตรี ปี4 นายอภชิาติ  แสนรัษฎากร 20607 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พงัโคน

168 นายวรีภทัร  ธนัยาภรัิกษ์ ป.ตรี ปี4 นายวรีะ  ธนัยาภรัิกษ์ 21488 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พงัโคน

169 นายฉัตรเพชร  อ ามุกคะ ป.ตรี ปี1 นางจินตนา  อ ามุกคะ 15042 ร.ร.ชุมชนบา้นฝ่ังแดง พงัโคน

170 นายกฤตพล  พละเสน ป.ตรี ปี3 นางบณุยนุช  พละเสน 22510 ร.ร.ชุมชนบา้นฝ่ังแดง พงัโคน

171 น.ส.ศรินทพิย์  สีหราช ป.ตรี ปี3 นายพมิล  สีหราช 20699 ร.ร.บา้นโคกสามัคคี พงัโคน

172 น.ส.ภริิยาพร  ค าทะเนตร ป.ตรี ปี2 นางนิตยาพร  ค าทะเนตร 23418 ร.ร.บา้นนาถ่อน พงัโคน

173 น.ส.ฉันทนิษฐ์  ชัยประโคน ป.ตรี ปี4 นายไพฑูรย์  ชัยประโคน 20156 ร.ร.บา้นนาเหมือง พงัโคน

174 นายสิรภพ  สังกฤษ ป.ตรี ปี3 นางศศิธร  สังกฤษ 15791 ร.ร.บา้นโนนขมิ้น พงัโคน

175 น.ส.สุวชิญา  พรหมพนิิจ ป.ตรี ปี2 นางอุไรวรรณ  พรหมพนิิจ 24240 ร.ร.บา้นผ้าขาวโพนแพง พงัโคน

176 นายภเิษก  นิสวงศ์ ปวส.2 นางไมตรี  นิสวงศ์ 19866 ร.ร.บา้นพงัโคน (จ าปาสามัคคีฯ) พงัโคน

177 นายภาสกร  บตุรบรรเทงิ ป.ตรี ปี4 นางกาญจนา  บตุรบรรเทงิ 21183 ร.ร.บา้นพงัโคน (จ าปาสามัคคีฯ) พงัโคน

178 น.ส.พมิพรั์มภา  แสงรักษ์ ป.ตรี ปี3 นางอรกมล  นรัฐกิจ 23042 ร.ร.บา้นโพนสวาง พงัโคน

179 นายพงศธร  สัมฤทธคุิณากร ป.ตรี ปี4 นางนุดาวลัย์  สัมฤทธคุิณากร 20005 ร.ร.บา้นแร่ พงัโคน

180 นายโสภณ  บรรเทา ป.ตรี ปี2 นายสุรพล  บรรเทา 22557 ร.ร.บา้นแร่ พงัโคน

181 น.ส.ชนัญชิดา  ภนูาเหนือ ป.ตรี ปี4 นางพรพรรณ  ภนูาเหนือ 25231 ร.ร.บา้นไฮหย่อง พงัโคน

182 นายจักรพงศ์  สีวงษา ป.ตรี ปี1 นายประจักษ ์ สีวงษา 26651 ร.ร.บา้นไฮหย่อง พงัโคน

183 นายณัฐพงษ ์ ปารีพนัธ์ ป.ตรี ปี2 นายสมศรี  ปารีพนัธ์ 12121 บ านาญ อ.นิคมน้ าอูน นิคมน้ าอูน

184 น.ส.สุพชิญา  ลามค า ป.ตรี ปี4 นายสินไชย  ลามค า 19643 ร.ร.บา้นหนองบวับาน นิคมน้ าอูน

185 น.ส.นิชาภา  ฮังกาสี ป.ตรี ปี2 นางกุหลาบ  ฮังกาสี 20465 ร.ร.บา้นอูนโคก นิคมน้ าอูน

186 นายจรินทร์  แก้วอุ่นเรือน ป.ตรี ปี3 นายอดุลย์ศักด์ิ  แก้วอุ่นเรือน 17634 บ านาญ อ.กุดบาก เรียกเก็บที่เขต1 กุดบาก

187 น.ส.สุพชิญา  ทนัสี ป.ตรี ปี1 นางดาวรุ่ง  ทนัสี 24227 ร.ร.กุดบากพฒันาศึกษา กุดบาก

188 น.ส.มธรุดา  โททมุพล ป.ตรี ปี4 นายพรศักด์ิ  โททมุพล 25229 ร.ร.บา้นกุดน้ าใส กุดบาก

189 นายธราธร  ทพิม้อม ป.ตรี ปี4 นางฉววีรรณ  ทพิม้อม 21900 ร.ร.บา้นค้อใหญ่ กุดบาก

190 น.ส.สุวชัราภรณ์  จีนค า ป.ตรี ปี5 นางสุคนธ ์ จีนค า 23117 ร.ร.บา้นค้อใหญ่ กุดบาก

191 น.ส.กุลยา  ประเสริฐสังข์ ป.ตรี ปี2 นางอุดร  ประเสริฐสังข์ 16283 ร.ร.บา้นบวัคุรุราษฎร์สามัคคี กุดบาก

192 นายธณรัฐ  โถตันค า ป.ตรี ปี1 นายธนงศักด์ิ  โถตันค า 24338 ร.ร.บา้นบวัคุรุราษฎร์สามัคคี กุดบาก

193 น.ส.ปาลิดา  อ่อนสุระทมุ ป.ตรี ปี4 น.ส.วรางคณา  มณีนพ 23450 ร.ร.เจริญศิลปศึ์กษา"โพธิค์ าอนุสรณ์" เจริญศิลป์

194 นายธรรมรัฐ  สมบติัดี ป.ตรี ปี3 นางรววิรรณ  สมบติัดี 20133 ร.ร.บา้นกุดนาขาม(เชิดชูวทิย) เจริญศิลป์

195 นายเปรม  เอ้มะราช ป.ตรี ปี3 นายสุจินดา  เอ้มะราช 20786 ร.ร.บา้นกุดนาขาม(เชิดชูวทิย) เจริญศิลป์
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196 นายพรีพฒัน์  อินลี ป.ตรี ปี4 นายธนบดี  อินลี 21606 ร.ร.บา้นโพนบกหนองผือ เจริญศิลป์

197 น.ส.ชลนาถ  เชื้อวงัค า ป.ตรี ปี2 นางนาถยา  เชื้อวงัค า 22711 ร.ร.บา้นโสก เจริญศิลป์

198 น.ส.ปาณิกา  พรหมสาขันธ์ ป.ตรี ปี2 นางปทัมา  พรหมสาขันธ์ 21825 ร.ร.บา้นหนองทุ่มหนองโจด เจริญศิลป์

199 น.ส.ทศัวรรณ  สุวรรณสน ป.ตรี ปี2 นางบญุรวม  สุวรรณสน 26319 ร.ร.บา้นเหล่าบา้นถ่อน เจริญศิลป์

200 น.ส.มนปริยา  เขียววชิัย ป.ตรี ปี1 นายโยธนิ  เขียววชิัย 21749 ร.ร.อนุบาลเจริญศิลป์ เจริญศิลป์

201 นายปยิวฒัน์  ไชยยศ ป.ตรี ปี4 นางศรีวไิล  ไชยยศ 8624 บ านาญ อ.วานรนิวาส วานรนิวาส

202 น.ส.ปาริฉัตร  สังชาตรี ป.ตรี ปี5 นายบริสุทธิ ์ สังชาตรี 8820 บ านาญ อ.วานรนิวาส วานรนิวาส

203 น.ส.วริศรา  เถายะบตุร ป.ตรี ปี5 นายสุริยนต์  เถายะบตุร 9073 บ านาญ อ.วานรนิวาส วานรนิวาส

204 น.ส.ชนิดา  ผาอินทร์ ป.ตรี ปี3 นายศักด์ินรินทร์  ผาอินทร์ 14883 บ านาญ อ.วานรนิวาส วานรนิวาส

205 น.ส.สรัลพร  ทอนฮามแก้ว ป.ตรี ปี3 นายวรีะวฒัน์  ทอนฮามแก้ว 15430 บ านาญ อ.วานรนิวาส วานรนิวาส

206 นายอาทติย์  ไลยะรัตน์ ป.ตรี ปี1 นางขวญัใจ  ไลยะรัตน์ 15484 บ านาญ อ.วานรนิวาส วานรนิวาส

207 น.ส.เมธาพร  สารโภคา ป.ตรี ปี4 นางพกัตร์วไิล  สารโภคา 18485 บ านาญ อ.วานรนิวาส วานรนิวาส

208 น.ส.อารียา  สุริยะเดช ป.ตรี ปี4 นางอุษณีย์  สุริยะเดช 19065 ร.ร.กุดเรือค าพทิยาคาร วานรนิวาส

209 น.ส.อารียา  คชพล ป.ตรี ปี2 นางภริมย์  คชพล 14524 ร.ร.ชุมชนบา้นโพธิต์าก วานรนิวาส

210 นายจีรภทัรชัย  สุวะศรี ป.ตรี ปี3 นางสุพรรณี  สุวะศรี 27235 ร.ร.บา้นขัวก่าย วานรนิวาส

211 นายธนันต์ชัย  ศรีไชย ป.ตรี ปี1 นายมาโนช  ศรีไชย 27950 ร.ร.บา้นค าเจริญสามแยกราษฎร์บ ารุง วานรนิวาส

212 น.ส.ธญัญาเรศ  จ าปาวนั ป.ตรี ปี2 นางวราภรณ์  จ าปาวนั 25254 ร.ร.บา้นโคกแสง วานรนิวาส

213 นายศักรินทร์  จันทร์ต้ือ ป.ตรี ปี2 นายวรีะศักด์ิ  จันทร์ต้ือ 18306 ร.ร.บา้นดอนแดง วานรนิวาส

214 นายฐิติ  เวยสาร ป.ตรี ปี4 นางอุไรวรรณ  เวยสาร 20839 ร.ร.บา้นเด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส

215 นายพงศธร  ปอ้งกัน ปวส.2 นายปญัญา  ปอ้งกัน 17835 ร.ร.บา้นตาดโตน วานรนิวาส

216 น.ส.สุชาดา  โคตรค า ป.ตรี ปี3 นายสมชาย  โคตรค า 15432 ร.ร.บา้นทุ่งโพธิ์ วานรนิวาส

217 นายพรัณัฏฐ์  ศรีระวงศ์ ป.ตรี ปี1 นางชนิดาภา  ศรีระวงศ์ 27797 ร.ร.บา้นทุ่งโพธิ์ วานรนิวาส

218 น.ส.กนกพร  ศรีผักผ่อง ป.ตรี ปี3 นายโสภณ  ศรีผักผ่อง 21908 ร.ร.บา้นนาคอย วานรนิวาส

219 นายสมการ  ตรงดี ป.ตรี ปี1 นายตรีเนตร  ตรงดี 14791 ร.ร.บา้นนาซอ วานรนิวาส

220 น.ส.ปภาดา  ไชยเชษฐ์ ป.ตรี ปี4 น.ส.รัชฏาพร  อินลา 25032 ร.ร.บา้นน้ าบุ้น วานรนิวาส

221 น.ส.รุ่งฤดี  บรุมย์ ป.ตรี ปี4 นายอุทยั  บรุมย์ 18226 ร.ร.บา้นโนนแพง วานรนิวาส

222 น.ส.ศิริประภา  นารินรักษ์ ป.ตรี ปี5 นายปฏวิตัร  นารินรักษ์ 21670 ร.ร.บา้นยางค า วานรนิวาส

223 นายวฒันชัย  บษุราค า ป.ตรี ปี5 นายสมควร  บษุราค า 23025 ร.ร.บา้นยางค า วานรนิวาส

224 น.ส.วสุนันท ์ ศรีสร้อย ป.ตรี ปี2 นางจินตนา  ศรีสร้อย 23452 ร.ร.บา้นยางค า วานรนิวาส

225 นายสหสัวรรษ  โพธิไ์ชยรัตน์ ป.ตรี ปี4 นายเสริมชัย  โพธิไ์ชยรัตน์ 19970 ร.ร.บา้นวงับง วานรนิวาส

226 นายรัชชานนท ์ ภริูษี ปวส.1 นายเหรียญชัย  ภริูษี 22806 ร.ร.บา้นวงัเยี่ยม วานรนิวาส

227 นายพรพรหม  ธงหาร ป.ตรี ปี2 นายไมตรี  ธงหาร 24533 ร.ร.บา้นวงัเยี่ยม วานรนิวาส

228 น.ส.ขวญัชนก  เฒ่าอุดร ป.ตรี ปี3 นายทรงพล  เฒ่าอุดม 15984 ร.ร.บา้นศรีวชิัย วานรนิวาส
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229 นายศิริภมูิ  นิ่มมา ป.ตรี ปี3 นายสมอ  นิ่มมา 13826 ร.ร.บา้นหนองปลาหมัดบวังาม วานรนิวาส

230 น.ส.กัลยณัฎฐ์  มูลโพธิ์ ป.ตรี ปี1 นางนารี  มูลโพธิ์ 26578 ร.ร.บา้นอินทร์แปลง วานรนิวาส

231 น.ส.มนัญชยา  บวัขันธ์ ป.ตรี ปี2 นายสุรชาติ  บวัขันธ์ 21491 ร.ร.หนองแวงวทิยา วานรนิวาส

232 นายวรวทิย์  หาญมนตรี ป.ตรี ปี1 นางรุ่งทพิย์  หาญมนตรี 26248 ร.ร.หนองแวงวทิยา วานรนิวาส

233 นายนราธปิ  จึงไกรสีห์ ป.ตรี ปี2 นายสุรพล  จึงไกรสีห์ 15812 ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บ ารุง) วานรนิวาส

234 น.ส.ภทัรวจิิตรา  ข่วงทพิย์ ป.ตรี ปี2 นางศิรินภา  ข่วงทพิย์ 25419 รร.ภดิูนแดงวทิยา วานรนิวาส

235 นายธนสิทธิ ์ ศรีสวา่ง ป.ตรี ปี3 นางรัตนา  ศรีสวา่ง 27727 รร.ภดิูนแดงวทิยา วานรนิวาส

236 นายภาคิน  บงบตุร ป.ตรี ปี2 น.ส.ยงค์ชัย  บงบตุร 25352 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต3 วานรนิวาส

237 น.ส.ศุภสิรา  ชัยทวกีุล ป.ตรี ปี2 นายสกล  ชัยทวกีุล 26330 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต3 วานรนิวาส

238 น.ส.ปญุญภา  ตระกูลเจริญ ป.ตรี ปี3 นางวภิาดา  ตระกูลเจริญ 26509 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต3 วานรนิวาส

239 นายภควตั  บวัหอม ป.ตรี ปี3 นางพชัรินทร์  บวัหอม 24842 ร.ร.บา้นดงอีด่อย ค าตากล้า

240 น.ส.ศรัณย์รัช  อุ่นเสนีย์ ป.ตรี ปี3 นางลาวลัย์  อุ่นเสนีย์ 21059 ร.ร.บา้นตาด ค าตากล้า

241 นายชนานนท ์ เรืองนุ่น ป.ตรี ปี4 นางจุรีวลัย์  เรืองนุ่น 17576 ร.ร.บา้นแสนสุข ค าตากล้า

242 น.ส.ผาณิตา  ทบอาจ ป.ตรี ปี1 นางนิยดา  ทบอาจ 26571 ร.ร.ศึกษาประชาสามัคคี ค าตากล้า

243 น.ส.ชโลทร  อินธปิกี ป.ตรี ปี4 นายโคจร  อินธปิกี 16397 ร.ร.อนุบาลค าตากล้า ค าตากล้า

244 นายทตัพงศ์  พงษบ์รรณิสสร ป.ตรี ปี4 น.ส.ทรงวรรณี  พงษบ์รรณิสสร 4223 บ านาญ อ.บา้นม่วง บา้นม่วง

245 นายพรีวฒัน์  พละศักด์ิ ป.ตรี ปี5 นายไพรสันต์  พละศักด์ิ 15977 ร.ร.บอ่แก้วดงมะไฟมิตรภาพที่81 บา้นม่วง

246 นายพงศ์ณัฐ  หล้าสุพรม ปวส.2 นางวรางค์รัตน์  หล้าสุพรม 19816 ร.ร.บอ่แก้วดงมะไฟมิตรภาพที่81 บา้นม่วง

247 น.ส.ปรมพร  ชมภทูศัน์ ป.ตรี ปี3 นายประวติร  ชมภทูศัน์ 22002 ร.ร.บา้นขี้เหล็กเหล่าสมบรูณ์ บา้นม่วง

248 นายธรัีช  ทพิม่อม ป.ตรี ปี5 นายวรัิช  ทพิม่อม 23194 ร.ร.บา้นขี้เหล็กเหล่าสมบรูณ์ บา้นม่วง

249 นายกุลชาติ  อินทรสันต์ิ ป.ตรี ปี4 นายพรีะพงษ ์ อินทรสันต์ิ 17931 ร.ร.บา้นค าภทูอง บา้นม่วง

250 นายสุรเกียรติ  แก้วกันหา ป.ตรี ปี1 นางวรัชฉรา  แก้วกันหา 25019 ร.ร.บา้นค าภทูอง บา้นม่วง

251 นายฐปกรณ์  มินพมิาย ป.ตรี ปี1 นางระณัณ  มินพมิาย 27550 ร.ร.บา้นดงยาง บา้นม่วง

252 น.ส.อรุโณทยั  ศรีปากดี ป.ตรี ปี4 นางพะเยาว ์ ศรีปากดี 22003 ร.ร.บา้นดงหม้อทอง บา้นม่วง

253 น.ส.นิรมล  บวัพธุ ป.ตรี ปี6 นางศิริพร  บวัพธุ 19260 ร.ร.บา้นดอนแดงค าอ้อ บา้นม่วง

254 น.ส.พณัณิดา  กิณเรศ ป.ตรี ปี4 นางพศิมัย  กิณเรศ 26227 ร.ร.บา้นทา่ช้าง บา้นม่วง

255 น.ส.จิรัชญา  บตุรละคร ป.ตรี ปี1 นายสายัน  บตุรละคร 22386 ร.ร.บา้นพทุธรักษา บา้นม่วง

256 นายวรินทร์  ชรินทร์ ป.ตรี ปี3 นางไพรินทร์  ชรินทร์ 16274 ร.ร.บา้นหนองบอ่ บา้นม่วง

257 น.ส.วรรณธดิา  สร้างค า ป.ตรี ปี4 นางละมัยศรี  สร้างค า 20972 ร.ร.บา้นหนองแอก บา้นม่วง

258 นายวรัญชัย  วารีย์ ป.ตรี ปี2 นางกรรณิกา  วารีย์ 20011 ร.ร.บา้นหวา้นสหวทิยา บา้นม่วง

259 น.ส.ฐิติรัตน์  ใครบตุร ป.ตรี ปี3 นายชูศักด์ิ  ใครบตุร 22733 ร.ร.ดงเสียว อากาศอ านวย

260 น.ส.ณัฐกมล  บงบตุร ป.ตรี ปี1 นายสมบติั  บงบตุร 23183 ร.ร.ดอนแดง อากาศอ านวย

261 น.ส.สุกัญญา  แจ่มสุวรรณ์ ป.ตรี ปี1 นายสุเนตร  แจ่มสุวรรณ์ 23828 ร.ร.ดอนแดงเม่นใหญ่ อากาศอ านวย
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262 น.ส.ปรัธยาน์  โพธิส์าราช ป.ตรี ปี3 นายประสิทธิ ์ โพธิส์าราช 23852 ร.ร.ดอนทอย อากาศอ านวย

263 น.ส.กฤติยาภรณ์  แก้วฝ่าย ป.ตรี ปี4 นายวงศธร  แก้วฝ่าย 24896 ร.ร.ถ้ าเต่า อากาศอ านวย

264 นายปรุะชัย  เขื่อนกองแก้ว ป.ตรี ปี2 นางสุชาลี  เขื่อนกองแก้ว 20881 ร.ร.บะหวา้ อากาศอ านวย

265 น.ส.ธารทพิย์  ดีวนัไชย ป.ตรี ปี3 นายสมพงค์  ดีวนัไชย 16424 ร.ร.บา้นกลางนาโน อากาศอ านวย

266 น.ส.นันทศัพร  ง้ิวโสม ป.ตรี ปี3 นายอนันตเดช  ง้ิวโสม 19461 ร.ร.บา้นแพงใหญ่ อากาศอ านวย

267 นายพงศกร  แง่มสุราช ป.ตรี ปี2 นางครองชิต  แง่มสุราช 15867 ร.ร.บา้นอากาศ อากาศอ านวย

268 นายปติิพงษ ์ พรหมแสง ป.ตรี ปี2 นายวรีะชัย  พรหมแสง 23628 ร.ร.โพนงามศึกษา อากาศอ านวย

269 นายวงศกร  ค าภษูา ป.ตรี ปี4 นางทองวาท  ค าภษูา 20907 ร.ร.หนองสามขา อากาศอ านวย

270 น.ส.กมลชนก  เคนพทิกัษ์ ป.ตรี ปี5 นางรัชพร  เคนพทิกัษ์ 18193 ร.ร.อากาศอ านวยศึกษา อากาศอ านวย

271 นายกฤติน  จุดดา ป.ตรี ปี3 นายวรีวฒัน์  จุดดา 20584 ร.ร.อากาศอ านวยศึกษา อากาศอ านวย

272 น.ส.พชิญ์นาฏ  อันเกรียงไกร ป.ตรี ปี1 นางสุคนธท์พิย์  อันเกรียงไกร 21466 ร.ร.อากาศอ านวยศึกษา อากาศอ านวย

273 นายพชิยันต์  นันทะศรี ป.ตรี ปี5 นายฐิตินันท ์ นันทะศรี 20992 วานรนิวาส น าส่งเอง <ไม่ระบ>ุ


