
ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด 

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

  ตามประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด เรื่อง “การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร
สมาชิก ประจ าปีการศึกษา 2562” ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 ก าหนดให้สมาชิกผู้ประสงค์จะขอรับทุนส่งเสริม
การศึกษาบุตร ส่งค าร้องขอรับทุนต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นั้น 

  บัดนี้ คณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาเสร็จแล้ว ปรากฏว่ามีบุตรสมาชิกได้รับพิจารณา          
ให้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 847 ทุน เป็นเงิน 2,318,500 บาท 
(สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยแยกเป็นระดับการศึกษา ดังนี้ 

 1. ทุนระดับอนุบาล จ านวน   77 ทุนๆ ละ  1,500  บาท  เป็นเงิน    115,500   บาท  
  2. ทุนระดับประถมศึกษา    จ านวน  186  ทุนๆ ละ  2,000  บาท  เป็นเงิน    372,000   บาท  
  3. ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   จ านวน  134  ทุนๆ ละ  2,500  บาท  เป็นเงิน    335,000   บาท  
  4. ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน  158  ทุนๆ ละ  3,000  บาท  เป็นเงิน    474,000   บาท  
  5. ทุนระดับอุดมศึกษา    จ านวน  292  ทุนๆ ละ  3,500  บาท  เป็นเงิน   1,022,000  บาท  

  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ จึงให้ผู้ได้รับทุน หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง ไปรับทุน
ส่งเสริมการศึกษา ในวันที่ 16  มกราคม 2563  ณ สถานที่ซึ่งจัดงานวันครูของอ าเภอที่สมาชิกผู้ขอรับทุนสังกัด 

  จึงประกาศให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด ได้ทราบโดยทั่วกัน 
   

    ประกาศ  ณ  วันที่  2  มกราคม พ.ศ. 2563  
 

      
(นายวีระชน  ธิมะสาร) 

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

1 ด.ช.นลัทพล  เตชสุนทรกุล อนุบาล 2 นางนฤมล  เตชสุนทรกุล 25941 ร.ร.ดงมะไฟวทิยา เมืองสกลนคร

2 ด.ช.ณัฐกิตต์ิ  สอนนอก อนุบาล 3 น.ส.ลัดดาวรรณ  ก๎อนวมิล 24847 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

3 ด.ญ.กัญญาภคั  กุลจักรเงิน อนุบาล 3 นางธราธร  จักรเงิน 25958 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

4 ด.ช.ชินภทัร  แก๎วหลํอ อนุบาล 1 นายชัยวฒัน์  แก๎วหลํอ 20735 ร.ร.บา๎นดอนเชียงคูณ เมืองสกลนคร

5 ด.ญ.ธร์ีจฑุา  พรหมสาขา ณ สกลนคร อนุบาล 2 นางณัจฉรียา  พรหมสาขา ณ สกลนคร 26949 ร.ร.บา๎นหนองลาด(ราษฎร์อุทศิวทิยาคม) เมืองสกลนคร

6 ด.ญ.พชิญาภา  ขาวไป๋ อนุบาล 3 นางเบญญาภา  ขาวไป๋ 19177 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

7 ด.ช.พชร  จันทบตุร อนุบาล 1 นายธรีพนัธุ ์ จันทบตุร 24367 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

8 ด.ญ.ปญิชาน์พชัญ์  ทองอุํน อนุบาล 2 นางพรพมิล  ทองอุํน 25097 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

9 ด.ญ.ตุลยา  หนัจางสิทธิ์ อนุบาล 2 นายสุรศักด์ิ  หนัจางสิทธิ์ 22774 ร.ร.หว๎ยปลาใยผดุงวทิยา เมืองสกลนคร

10 ด.ญ.ธชัพล  ราชาไชย อนุบาล 3 นางดาวใจ  ราชาไชย 25041 ร.ร.อนุบาลสกลนคร เมืองสกลนคร

11 ด.ช.ศุภทนิ  สุดประโคน อนุบาล 1 น.ส.ศศิธร  สุดประโคน 23481 ร.ร.เทศบาล 2 "เชิงชุมอนุชนวทิยา" เมืองสกลนคร

12 ด.ญ.ปวณ์ีธดิา  บญุพงษ์ อนุบาล 3 น.ส.ปาริฉัตร  จันทร์หล๎า 24835 ศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจังหวดัสกลนคร เมืองสกลนคร

13 ด.ญ.รัตนพร  โยธานัก อนุบาล 2 นายสุรชัย  โยธานัก 18602 สพป.สน. เขต  1 เมืองสกลนคร

14 ด.ช.ภณูดล  ญาติธรรม อนุบาล 2 นายณรงค์  การชาค า 18626 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด เมืองสกลนคร

15 ด.ช.ชยางกูร  บรุะเนตร อนุบาล 2 นายเอกรินทร์  บรุะเนตร 24852 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด เมืองสกลนคร

16 ด.ญ.กฤตพร  สิทธสิาท อนุบาล 2 น.ส.พชัราภรณ์  ประเทพา 24742 สพม. เขต 23 เมืองสกลนคร

17 ด.ญ.มนต์ณัชชา  มโนมัธยา อนุบาล 2 น.ส.เพยีงตะวนั  ทวโีคตร 26593 ร.ร.บา๎นกลางนาเด่ือ โพนนาแก๎ว

18 ด.ช.ปกรณ์เกียรต์ิ  แสงสุวรรณ อนุบาล 1 น.ส.พรพมิล  แสงสุวรรณ์ 26266 ร.ร.หนองผือเทพนิมิต โพนนาแก๎ว

19 ด.ช.สุวธวีรรธน์  ไชยต๎นเทอืก อนุบาล 2 นางเสาวรัตน์  ไชยต๎นเทอืก 23309 ร.ร.โพธแิสนวทิยา กุสุมาลย์

20 ด.ญ.พรกมล  แก๎วค า อนุบาล 3 น.ส.ภชัรินทร์  ราชัย 25177 ร.ร.โพธแิสนวทิยา กุสุมาลย์

21 ด.ช.คณิต  สืบพรหม อนุบาล 2 น.ส.ปยิะดา  พรหมอารักษ์ 25739 ร.ร.โพธแิสนวทิยา กุสุมาลย์

22 ด.ช.พรีพฒัน์  ค๎ุมอักษร อนุบาล 2 น.ส.ภทัริยา  เดชพละ 26916 ร.ร.อนุบาลกุสุมาลย์ กุสุมาลย์

23 ด.ญ.ณัฏฐาญาณินท์  นนทะค าจันทร์ อนุบาล 2 นางชมพนูุท  นนทะค าจันทร์ 23924 ร.ร.บา๎นไรํนาดี โคกศรีสุพรรณ

24 ด.ช.กฤตนนท ์ แวววงค์ อนุบาล 3 นางจิราภรณ์  แวววงค์ 26488 ร.ร.รํมเกล๎า โคกศรีสุพรรณ

25 ด.ช.ปณัณวชิญ์  ประทมุวนั อนุบาล 2 นายรัฐพล  ประทมุวนั 26855 ร.ร.น้ าพงุจัดระเบยีบวทิยา ภพูาน

26 ด.ญ.วชิญานันต์  สุขล าดวน อนุบาล 3 น.ส.วชิุนีย์  ใจชํวง 26436 ร.ร.บา๎นกกปลาซิวนาโดํ ภพูาน

27 ด.ช.วรรณธนพงศ์  วรรณวงศ์ อนุบาล 3 นางสินีนาฎ  วรรณวงศ์ 26700 ร.ร.บา๎นกกปลาซิวนาโดํ ภพูาน

28 ด.ช.สกนรัตน์  ชํวยรักษา อนุบาล 3 นายสกลใจ  ชํวยรักษา 25227 ร.ร.บา๎นค าไชยวาน สวาํงแดนดิน

29 ด.ญ.ปณุญิศา  สารีกุล อนุบาล 2 นางกชวรรณ  สารีกุล 24497 ร.ร.บา๎นงํอนหนองพะเนาว์ สวาํงแดนดิน

30 ด.ญ.อิสรีย์  อํอนพฤกษภ์มูิ อนุบาล 2 นายอภศัิกด์ิ  อํอนพฤกษภ์มูิ 26966 ร.ร.บา๎นงํอนหนองพะเนาว์ สวาํงแดนดิน

บัญชรีายชื่อผู้ไดร้ับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชกิ  ประจ าปีการศึกษา  2562
แนบท้ายประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนส่งเสริมบุตรสมาชกิ ลงวันที ่2 มกราคม 2563

ทุนระดับอนุบาล  จ านวน  77  ทุน ๆ ละ 1,500 บาท  เป็นเงินทั้งสิน้  115,500 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.รามิล  อินธแิสง อนุบาล 2 นายยชอนันต์  อินธแิสง 19808 ร.ร.บา๎นถํอนคุรุราษฎร์สามัคคี สวาํงแดนดิน

32 ด.ช.ก๎องภพ  บริุพา อนุบาล 3 นายจรูญ  บริุพา 23753 ร.ร.บา๎นหนองแค(อ านวยศิลป)์ สวาํงแดนดิน

33 ด.ช.ธนดล  ทนัแล๎ว อนุบาล 1 น.ส.นิตยา  ทนัแล๎ว 25543 ร.ร.บา๎นหนองแค(อ านวยศิลป)์ สวาํงแดนดิน

34 ด.ญ.ณดลญา  สมพงษ์ อนุบาล 2 น.ส.ปยิะนุช  อรรคฮาต 26311 ร.ร.หนองหลวงศึกษา สวาํงแดนดิน

35 ด.ญ.กาญจนาวดี  พนัธว์งศา อนุบาล 2 นายวทิวสั  พนัธว์งศา 26561 สพป.สน. เขต 2 สวาํงแดนดิน

36 ด.ญ.กนกลดา  สัตถาผล อนุบาล 3 น.ส.อัจฉรินทร์  ศรีสร๎อย 26589 สพป.สน. เขต 2 สวาํงแดนดิน

37 ด.ช.ยศวชิญ์  บญุศรี อนุบาล 1 น.ส.ยาดา  จงกสิกัน 25818 ร.ร.ชุมชนบา๎นนาดีหนองไผํ พรรณานิคม

38 ด.ญ.อัจฉริยา  ปญัเศษ อนุบาล 3 น.ส.ภทัรวดี  ทองแสง 25085 ร.ร.บา๎นเสาขวญักุดก๎อม พรรณานิคม

39 ด.ช.ศักดิพฒัน์  ธรรมมา อนุบาล 3 นางอารยา  ธรรมมา 23988 ร.ร.บา๎นไฮํปลาโหล วาริชภมูิ

40 ด.ญ.ปณิุกา  แสงลี อนุบาล 1 นางสปงิ  แสงลี 25638 ร.ร.บา๎นปทมุวาปี สํองดาว

41 ด.ญ.ปภาวรินทร์  พมิพบ์ญุ อนุบาล 1 นายณัฐพงษ ์ พมิพบ์ญุ 24596 ร.ร.บา๎นสีสุกหว๎ยโมง สํองดาว

42 ด.ญ.กษมา  หอมไสย อนุบาล 3 นางราตรี  หอมไสย 27186 ร.ร.สํองดาววทิยาคม สํองดาว

43 ด.ช.ปยิะพล  ศรีสร๎อย อนุบาล 2 นายปญัญา  ศรีสร๎อย 15469 ร.ร.ชุมชนดงมํวงไขํ พงัโคน

44 ด.ญ.ชุติกาญจน์  พทุธโคตร อนุบาล 2 น.ส.ชลลดา  จันทะผล 25768 ร.ร.ชุมชนดงมํวงไขํ พงัโคน

45 ด.ช.สิรวชิญ์  ธวิะโต อนุบาล 1 น.ส.นิลาวรรณ  สิงหง์าม 24667 ร.ร.บา๎นแรํ พงัโคน

46 ด.ญ.วศัิลย์ศยา  ดาบพมิพศ์รี อนุบาล 2 น.ส.พรทพิย์  ภสูมปอง 25169 ร.ร.บา๎นกุดแฮดวฒันราษฎร์ผดุง กุดบาก

47 ด.ช.กรฤต  ภมูีศรี อนุบาล 2 นายศักดิภทัร  ภมูีศรี 26514 ร.ร.บา๎นกุดแฮดวฒันราษฎร์ผดุง กุดบาก

48 ด.ญ.ปารวตี  ขันติทอง อนุบาล 2 นายสุวทิย์  ขันติทอง 15730 ร.ร.บา๎นนามํองดงนิมิตวทิยา กุดบาก

49 ด.ช.ปณัณฑัต  กาญจนะกันโห อนุบาล 1 นางปยินุช  กาญจนะกันโห 24768 ร.ร.บา๎นโคกศิลา เจริญศิลป์

50 ด.ญ.ณัฐวดี  ลีพรม อนุบาล 2 นางกัญญลักษณ์  ลีพรม 26409 ร.ร.บา๎นดงบาก เจริญศิลป์

51 ด.ญ.จิรภญิญา  อินรายรัมย์ อนุบาล 3 น.ส.เบญจพร  ชามะลิ 26199 ร.ร.อนุบาลเจริญศิลป์ เจริญศิลป์

52 ด.ช.ชนสรณ์  อนุศาสน์ อนุบาล 3 นางรํุงสิยาภรณ์  อนุศาสน์ 23516 ร.ร.บา๎นกุดเรือ วานรนิวาส

53 ด.ช.พชิญุตม์  มาละอินทร์ อนุบาล 2 นายชูชาติ  มาละอินทร์ 23512 ร.ร.บา๎นโคกถาวร วานรนิวาส

54 ด.ญ.อมลวรรณ  แก๎วกันหา อนุบาล 2 นายแสวง  แก๎วกันหา 22530 ร.ร.บา๎นทาํศรีไคล วานรนิวาส

55 ด.ช.ทปีกร  สุวรรณพนัธ์ อนุบาล 3 นายโกวทิ  สุวรรณพนัธ์ 24039 ร.ร.บา๎นปลาหลาย วานรนิวาส

56 ด.ญ.ชํอทพิย์   ต๎นภบูาล อนุบาล 3 นายทวชิชัย  ต๎นภบูาล 25989 ร.ร.บา๎นหนองปลาหมัดบวังาม วานรนิวาส

57 ด.ญ.ณัฐริณีย์  วงค์ไชยสิทธิ์ อนุบาล 3 นางหทยัทพิย์  วงค์ไชยสิทธิ์ 26605 ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บ ารุง) วานรนิวาส

58 ด.ญ.ฐาประไพพรรณ  ศรีทา๎ว อนุบาล 1 นายธเนศ  ศรีทา๎ว 23664 สพป.สน. เขต 3 วานรนิวาส

59 ด.ญ.สิริกานต์  วรรณคีรี อนุบาล 3 นางวรรณภา  วรรณคีรี 26149 ร.ร.ค าตากล๎าราชประชาสงเคราะห์ ค าตากล๎า

60 ด.ญ.ฐิติวรดา  รันทม อนุบาล 3 น.ส.วรินร าไพ  ค าอ๎วน 23933 ร.ร.ผาศักด์ิทรัพย์เจริญ ค าตากล๎า

61 ด.ช.ศิวภทัร  ศิริขันธ์ อนุบาล 1 นายศยานนท ์ ศิริขันธ์ 25746 ร.ร.ศึกษาประชาสามัคคี ค าตากล๎า

62 ด.ช.ฐิติภาณ  เฉลิมพงษ์ อนุบาล 3 นายจันทร์ศรี  เฉลิมพงษ์ 16338 ร.ร.บอํแก๎วดงมะไฟมิตรภาพที่81 บา๎นมํวง

63 ด.ช.ปภนิวชิ  ไชยจันทร์ อนุบาล 3 ส.อ.พรุิฬหว์ฒัน์  กฤตยานินทร์ 26983 ร.ร.บา๎นดงหว๎ยเปลือย บา๎นมํวง
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64 ด.ช.กิตติธชั  แสงทอง อนุบาล 1 นางจีรพนัธ ์ แสงทอง 24689 ร.ร.บา๎นน้ าจั้น บา๎นมํวง

65 ด.ช.จิรายุ  สาระดํวน อนุบาล 1 นางจารุวรรณ  สาระดํวน 24053 ร.ร.บา๎นมํวงพทิยาคม บา๎นมํวง

66 ด.ช.รํมเกล๎า  เมืองผุย อนุบาล 3 น.ส.ณัฐฏาพร  จันทรมณี 26847 ร.ร.บา๎นมํวงพทิยาคม บา๎นมํวง

67 ด.ช.คุณากร  หลักทอง อนุบาล 1 นายชัยชนม์  หลักทอง 26866 ร.ร.บา๎นมํวงพทิยาคม บา๎นมํวง

68 ด.ช.ภาณุเมศ  โคตะค า อนุบาล 3 น.ส.ภทัรารัตน์  รูปศรี 25465 ร.ร.บา๎นหนองทมํทาํกระดัน บา๎นมํวง

69 ด.ช.ณัฏฐ์ธนัน  สถิตย์ย์กุลรัตน์ อนุบาล 3 น.ส.ณิชชนากาญจน์  สถติยก์ลุรัตน์ 25761 ร.ร.อนุบาลบา๎นมํวง บา๎นมํวง

70 ด.ญ.มนปรียา  ไชยมัชชิม อนุบาล 2 นายพทุธมินท ์ ไชยมัชชิม 24491 รร.ค ายางพทิยาคม บา๎นมํวง

71 ด.ญ.วชิรญาณ์  พาสงค์ อนุบาล 2 นายอธภิมูิ  พาสงค์ 26692 รร.ค ายางพทิยาคม บา๎นมํวง

72 ด.ช.ธนกฤต  อุปทมุ อนุบาล 1 นายจิตติศักด์ิ  อุปทมุ 25291 ร.ร.ทาํควาย อากาศอ านวย

73 ด.ช.ปณุณวชิ  จูมจันทา อนุบาล 1 นายเสกสันต์  จูมจันทา 23827 ร.ร.นายอ อากาศอ านวย

74 ด.ญ.สุธมีนต์  สุวชาติ อนุบาล 1 นางณิชาภทัร  สุวชาติ 20471 ร.ร.บา๎นอากาศ อากาศอ านวย

75 ด.ช.ณัฐภทัร  จันทร์ใด อนุบาล 3 นางกัณตา  จันทร์ใด 26127 ร.ร.บา๎นอากาศ อากาศอ านวย

76 ด.ช.กัณณวชัรน์  กุลภา อนุบาล 2 นายสุทธนิันท ์ กุลภา 24024 ร.ร.โพนงามศึกษา อากาศอ านวย

77 ด.ญ.ปริมจามินทร์  พลเสนา อนุบาล 2 น.ส.วไิลลักษณ์  ทาเทพ 25658 ร.ร.อากาศอ านวยศึกษา อากาศอ านวย
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1 ด.ช.ณัฏฐชัย  ค าภษูา ป.2 น.ส.เบญจมาศ  จรรยาวดี 24335 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล เมืองสกลนคร

2 ด.ญ.ศรัญญา  อุทรักษ์ ป.4 นางสันทนา  อุทรักษ์ 25224 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล เมืองสกลนคร

3 ด.ญ.ปริยฉัตร  เรืองสวสัด์ิ ป.1 น.ส.จารุณี  เรืองสวสัด์ิ 26726 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

4 ด.ช.ภคัพล  มะสุใส ป.5 นายสนธยา  มะสุใส 27196 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

5 ด.ญ.ธญัจิรา  จันทร์หอม ป.3 นายธนูรักษ ์ จันทร์หอม 21613 ร.ร.บา๎นดงขุมข๎าว เมืองสกลนคร

6 ด.ญ.วรัมพร  แสนบณัฑิต ป.3 นายนพดล  แสนบณัฑิต 25054 ร.ร.บา๎นดงยอสามัคคีพทิยาศิลป์ เมืองสกลนคร

7 ด.ช.ปวเรศร์  ชุมปญัญา ป.2 นายปญัญา  ชุมปญัญา 25080 ร.ร.บา๎นประชาสุขสันต์ เมืองสกลนคร

8 ด.ช.พงษภ์วูเดช  ทองวงษา ป.5 นางอุทมุพร  ทองวงษา 25374 ร.ร.บา๎นประชาสุขสันต์ เมืองสกลนคร

9 ด.ช.ปรวร์ี  ศรีชนะ ป.6 นางวภิารัตน์  ศรีชนะ 26848 ร.ร.บา๎นหนองหอย เมืองสกลนคร

10 ด.ช.กฤษชภณ  ค าเพชร ป.5 นางกรกนก  ค าเพชร 21627 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

11 ด.ญ.กฤตวรรณ  พชิสิงห์ ป.5 นางปาลิกา  พชืสิงห์ 22561 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

12 ด.ช.ภมูิพฒัน์  พนัธุส์มบติั ป.1 น.ส.ณัฐริกา  ทองสมนึก 23504 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

13 ด.ช.ภมูารินทร์  พอํค าจันทร์ ป.5 นายประสาท  พอํค าจันทร์ 25210 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

14 ด.ญ.อภญิาภา  บตุรดีวรีะวงค์ ป.3 นางเรวดี  บตุรดีวรีะวงศ์ 20248 ร.ร.อนุบาลสกลนคร เมืองสกลนคร

15 ด.ช.ภปีพทัธ ์ แก๎วก าพล ป.3 นางนภตัสร  แก๎วก าพล 26548 ร.ร.อนุบาลสกลนคร เมืองสกลนคร

16 ด.ช.ก๎องภพ  นวลมณี ป.5 นางนิตยา  นวลมณี 27098 ร.ร.อนุบาลสกลนคร เมืองสกลนคร

17 ด.ญ.ชีรณัฐ  นิลทะราช ป.4 นายรัตนพงษ ์ นิลทะราช 25725 ร.ร.เทศบาล 1 "เชิงชุมประชานุกูล" เมืองสกลนคร

18 ด.ญ.ปารียา  พรวาปี ป.3 นายเลอสรรค์  พรวาปี 25726 ร.ร.เทศบาล 1 "เชิงชุมประชานุกูล" เมืองสกลนคร

19 ด.ช.ณภทัร  ศรีพั้ว ป.2 นายกนกพล  ศรีพั้ว 22749 ร.ร.เทศบาล 2 "เชิงชุมอนุชนวทิยา" เมืองสกลนคร

20 ด.ช.ทนุธรรม  ฐานวเิศษ ป.5 น.ส.ขัติญาณี  ขัติยวงศ์ 24165 ร.ร.เทศบาล 2 "เชิงชุมอนุชนวทิยา" เมืองสกลนคร

21 ด.ช.วชิรวทิย์  เทอืกตาหลอย ป.4 น.ส.นาฎลดา  ผาพรม 27023 ร.ร.เทศบาล 4 "รัฐประชานุเคราะห"์ เมืองสกลนคร

22 ด.ช.มงคลศักด์ิ  ศรีวชิา ป.6 น.ส.ศศิภสัสร  ทะวงค์ษา 22900 ร.ร.มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวทิยา" เมืองสกลนคร

23 ด.ช.คุณานนท ์ คะอังกุ ป.2 นายพนัสเดช  คะอังกุ 25316 วทิยาลัยเทคนิค เมืองสกลนคร

24 ด.ช.วชิรวทิย์  แก๎วกิ่ง ป.3 นายสุพฒัน์พงษ ์ แก๎วกิ่ง 26693 สพป.สน. เขต  1 เมืองสกลนคร

25 ด.ญ.ณัฐภทัร  ไชยมาตย์ ป.3 นายก าแพง  ไชยมาตย์ 26862 องค์การบริหารสํวนจังหวดั เมืองสกลนคร

26 ด.ญ.ภทัรานิษฐ์  หาญมนตรี ป.5 น.ส.ขนิษฐา  หาญมนตรี 27178 ร.ร.นาแก๎วพทิยาคม โพนนาแก๎ว

27 ด.ช.ณัฐวฒิุ  โคตรสุโพธิ์ ป.4 นางสาวติรี  โคตรสุโพธิ์ 26979 ร.ร.บา๎นกลางนาเด่ือ โพนนาแก๎ว

28 ด.ช.กฤตยชญ์  ศิริพมิพลอย ป.6 น.ส.วราภรณ์  ค าผอง 27112 ร.ร.บา๎นกลางนาเด่ือ โพนนาแก๎ว

29 ด.ช.ธรีกานต์  วเิศษ ป.6 นางราตรี  วเิศษ 25446 ร.ร.บา๎นอนุบาลโพนนาแก๎ว โพนนาแก๎ว

30 ด.ช.ธนัช  วงศ์ร าพนัธ์ ป.6 นายธนากร  วงศ์ร าพนัธ์ 23196 ร.ร.หนองผือเทพนิมิต โพนนาแก๎ว

บัญชรีายชื่อผู้ไดร้ับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชกิ  ประจ าปีการศึกษา  2562
แนบท้ายประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนส่งเสริมบุตรสมาชกิ ลงวันที ่2 มกราคม 2563

ทุนระดับประถมศึกษา  จ านวน  186  ทุน ๆ ละ 2,000 บาท  เป็นเงินทั้งสิน้  372,000 บาท
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31 ด.ช.ณภทัร  หงษภ์ู ป.2 น.ส.วารุณี  สุวรรณทตั 23782 ร.ร.หนองผือเทพนิมิต โพนนาแก๎ว

32 ด.ญ.ชญานันท ์ ดีดวงพนัธ์ ป.3 นางวาสนา  ดีดวงพนัธ์ 26960 ร.ร.บา๎นโคกมํวง กุสุมาลย์

33 ด.ช.ชยนันต์  อรุณรัตน์ ป.4 นางละอองดาว  อรุณรัตน์ 24519 ร.ร.บา๎นนาดี กุสุมาลย์

34 ด.ช.คุณานนต์  โสรินทร์ ป.5 นายขจรศักด์ิ  โสรินทร์ 21789 ร.ร.บา๎นนาเพยีงเกํา กุสุมาลย์

35 ด.ญ.ชิดชนก  อุตนาม ป.1 น.ส.กันนิกา  ชฎามนต์ 27086 ร.ร.บา๎นนาเพยีงเกํา กุสุมาลย์

36 ด.ญ.พชิามญชุ์  ตองตาสี ป.1 นางกุลมะณี  ตองตาสี 26656 ร.ร.บา๎นนาโพธิ์ กุสุมาลย์

37 ด.ช.กฤษฎากร  สิงจานุสงค์ ป.6 นางสายทอง  สิงจานุสงค์ 23953 ร.ร.บา๎นโพนแพง เจียรวนนทอ์ุทศิ๕ กุสุมาลย์

38 ด.ช.วริศธร  สีพนัธบ์ญุ ป.6 นายสุนทร  สีพนัธบ์ญุ 24451 ร.ร.โพธแิสนวทิยา กุสุมาลย์

39 ด.ช.ธนศักด์ิ  แสงวงศ์ ป.6 น.ส.ณัฐริกา  อุปพงษ์ 26364 ร.ร.โพธแิสนวทิยา กุสุมาลย์

40 ด.ช.สิรวชิญ์  แสงสวาํง ป.2 นางรัตดาภรณ์  แสงสวาํง 26400 ร.ร.โพธแิสนวทิยา กุสุมาลย์

41 ด.ญ.เกวลิน  บงัแมน ป.6 นายพรเทพ  บงัแมน 26709 ร.ร.โพธแิสนวทิยา กุสุมาลย์

42 ด.ช.ภมูิภทัร  มุงคุณ ป.4 นางรักคณา  มุงคุณ 23738 ร.ร.อนุบาลกุสุมาลย์ กุสุมาลย์

43 ด.ญ.ปณิตา  ขาวประภา ป.2 นางชนิตา  ขาวประภา 26790 ร.ร.บา๎นดํานมํวงค า โคกศรีสุพรรณ

44 ด.ช.ปภนิวชิ  ยตะโคตร ป.6 นางกุลจิรา  ยตะโคตร 24332 ร.ร.บา๎นหว๎ยยาง โคกศรีสุพรรณ

45 ด.ช.ธนกฤต  สิงหค์ ามา ป.2 นายมานพ  สิงหค์ ามา 23661 ร.ร.บา๎นหว๎ยหบีวทิยาธาร โคกศรีสุพรรณ

46 ด.ช.ปรัตถกร  จันทบตุร ป.1 นางธดิารัตน์  จันทบตุร 23934 ร.ร.อนุบาลโคกศรีสุพรรณ โคกศรีสุพรรณ

47 ด.ช.ปวริศ  อินธแิสน ป.6 นางเนตรนภา  อินธแิสน 23579 รร.ดํานมํวงค าพทิยาคม โคกศรีสุพรรณ

48 ด.ช.คริษฐ์  บรรไพร ป.4 นายรังสิมันต์ุ  บรรไพร 23384 ร.ร.เตํางอยพฒันศึกษา เตํางอย

49 ด.ญ.สาวณีิ  บ ารุงรส ป.6 นางสาวติรี  บ ารุงรส 25635 ร.ร.เตํางอยพฒันศึกษา เตํางอย

50 ด.ช.ศกลวฒัน์  สลับศรี ป.5 น.ส.เรณู  จันทชัย 27019 ร.ร.บา๎นจันทร์เพญ็ เตํางอย

51 ด.ช.คณาวฒิุ  สมสาย ป.5 นายคารม  สมสาย 24663 ร.ร.เขื่อนน้ าพงุ ภพูาน

52 ด.ญ.ญานภทัร  ทพิย์สุวรรณ ป.1 นายภาณุพงษ ์ ทพิย์สุวรรณ 21032 ร.ร.ค าเพิ่มพทิยา ภพูาน

53 ด.ช.ปราชญ์  ตรีโอษฐ์ ป.1 นางภทัรวดี  ตรีโอษฐ์ 26489 ร.ร.ค าเพิ่มพทิยา ภพูาน

54 ด.ญ.ธมลวรรณ  บตุรศรีรักษ์ ป.5 นางศันสนีย์  บตุรศรีรักษ์ 22923 ร.ร.ชุมชนบา๎นสร๎างค๎อ ภพูาน

55 ด.ช.พพิฒัน์พล  พรมประศรี ป.5 นางนภาพร  พรมประศรี 20976 ร.ร.ทาํนผ๎ูหญิงจันทมิา พึ่งบารมี ภพูาน

56 ด.ญ.กวนิธดิา  สุวรรรเทน ป.2 นายกษดิิส  สุวรรณเทน 22581 ร.ร.บา๎นโคกภู ภพูาน

57 ด.ญ.ลักษณ์ศิญา  ศรีไตรเรือง ป.2 น.ส.พทัธนันท ์ ศรีไตรเรือง 26739 ร.ร.บา๎นใหมํพฒันา ภพูาน

58 ด.ญ.ชนัญธดิา  อภยัโส ป.1 น.ส.สิริภทัร  จิตรเอื้อ 25130 ร.ร.อนุบาลภพูาน ภพูาน

59 ด.ช.ณภทัร  ก๎อนตาล ป.3 นายอรรตพล  ก๎อนตาล 26675 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาฯ สวาํงแดนดิน

60 ด.ช.ณัฐวรรธน์  ไชยเชษฐ์ ป.5 นายปรเมศวร์  ไชยเชษฐ์ 21025 ร.ร.บา๎นค าเจริญวทิยา สวาํงแดนดิน

61 ด.ญ.กฤตติกา  ค าสงค์ ป.5 น.ส.มาลีพร  ด๎วงโต๎ด 25422 ร.ร.บา๎นค าสะอาด สวาํงแดนดิน

62 ด.ญ.ปภาวรินท ์ ดาบพมิพศ์รี ป.6 นางวมิลพกัตร์  ดาบพมิพศ์รี 24406 ร.ร.บา๎นงํอนหนองพะเนาว์ สวาํงแดนดิน

63 ด.ญ.ธมน  พานิชย์ ป.4 นางภญิญา  พานิชย์ 24077 ร.ร.บา๎นตาล สวาํงแดนดิน
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64 ด.ญ.จิรัสยา  ศิริบตุร ป.5 นายนเรศ  ศิริบตุร 20024 ร.ร.บา๎นถํอนคุรุราษฎร์สามัคคี สวาํงแดนดิน

65 ด.ช.ธนัย์ปวฒัน์  ทวโีภควรกูล ป.1 นางอุชุกร  ทวโีภควรกุล 22546 ร.ร.บา๎นถํอนคุรุราษฎร์สามัคคี สวาํงแดนดิน

66 ด.ญ.ณิฏฐ์ชาพร  ชํางสอน ป.5 นางทรงพร  ชํางสอน 26732 ร.ร.บา๎นทรายมูล สวาํงแดนดิน

67 ด.ญ.มนัสนันท ์ พชิพนัธ์ ป.1 นายวนิิตย์  พชิพนัธ์ 25378 ร.ร.บา๎นทาํสะอาด(สวรรค์คงคา) สวาํงแดนดิน

68 ด.ช.เมธงักรกิตต์ิ  พรมทอง ป.2 นายกิตติพงษ ์ พรมทอง 26908 ร.ร.บา๎นบาก สวาํงแดนดิน

69 ด.ญ.สโรชา  จงหมั่น ป.1 นางเบญจวรรณ  จงหมั่น 24544 ร.ร.บา๎นบงึโน สวาํงแดนดิน

70 ด.ญ.ณัฎฐณิชา  ตรีเมฆ ป.1 น.ส.เสาวลักษณ์  บญุรักษา 24730 ร.ร.บา๎นบงึโน สวาํงแดนดิน

71 ด.ญ.ธนัยพร  พลหงษ์ ป.6 นางมณินทร  พลหงษ์ 25259 ร.ร.บา๎นเลํา(ประชานุเคราะห)์ สวาํงแดนดิน

72 ด.ญ.นงค์ลดาวรรณ  พันธ์เทียม ป.1 นางวนิดา  พนัธเ์ทยีม 24636 ร.ร.บา๎นหนองทุํม สวาํงแดนดิน

73 ด.ญ.รัชนีญากร  สารีกุล ป.6 นายอนุชิต  สารีกุล 25225 ร.ร.บา๎นหนองทุํม สวาํงแดนดิน

74 ด.ช.รชตกฤต  พรหมจ าปา ป.5 นายรัชพล  พรหมจ าปา 24358 ร.ร.บา๎นหนองหมากแซว สวาํงแดนดิน

75 ด.ญ.เบญญาภา  เปง้ค าภา ป.6 นายมาลาทอง  เปง้ค าภา 21000 ร.ร.บา๎นหนองหอยคัน สวาํงแดนดิน

76 ด.ช.พทุธนิันท ์ จันทร์ทอง ป.1 นางสรัสนันท ์ จันทร์ทอง 24018 ร.ร.แวงพทิยาคม สวาํงแดนดิน

77 ด.ญ.กวนิทรา  ทองจรัส ป.1 นายวริะพล  ทองจรัส 25652 ร.ร.แวงพทิยาคม สวาํงแดนดิน

78 ด.ญ.ณัชชา  พานิชย์ ป.2 นายววิฒัน์  พานิชย์ 23644 ร.ร.สวาํงแดนดิน สวาํงแดนดิน

79 ด.ญ.ณิชา  สุวรรณกิจ ป.1 นางกุสุมาลย์  สุวรรณกิจ 24986 ร.ร.หนองหลวงศึกษา สวาํงแดนดิน

80 ด.ช.ฐกฤต  เอี้ยวเฮง ป.1 นายทนงศักด์ิ  เอี้ยวเฮง 25794 ร.ร.หนองหลวงศึกษา สวาํงแดนดิน

81 ด.ญ.ภทัรนันท ์ สุระโตตร ป.2 นางทรรศนีย์  สุระโคตร 24877 ร.ร.อนุบาลสวาํงแดนดิน สวาํงแดนดิน

82 ด.ญ.กัญญาณัฐ  วงศ์ปรีดี ป.6 นางประไพศรี  วงศ์ปรีดี 23598 วทิยาลัยการอาชีพสวาํงแดนดิน สวาํงแดนดิน

83 ด.ช.ภาดา  ปาละสานต์ ป.2 นางสุรีย์พร  ปาละสานต์ 25517 สพป.สน. เขต 2 สวาํงแดนดิน

84 ด.ญ.สกาวกานต์  วะไลใจ ป.5 นายทนูวรรณ  วะไลใจ 20440 ร.ร.บา๎นหว๎ยบุํนนาทนั พรรณานิคม

85 ด.ญ.บญุญิสา  เหลาพรม ป.5 นางบญุวรางค์  เหลาพรม 20268 ร.ร.พรรณาวฒุาจารย์ พรรณานิคม

86 ด.ญ.อัชลีวลัย์  งอสอน ป.6 นางพนาวลัย์  งอสอน 23387 ร.ร.พรรณาวฒุาจารย์ พรรณานิคม

87 ด.ช.กิตติทตั  นาจาน ป.1 นายเกียรติกมล  นาจาน 25356 ร.ร.พรรณาวฒุาจารย์ พรรณานิคม

88 ด.ช.ศุภฤกษ ์ มะโนชัย ป.3 น.ส.อรินทร์ดา  ธนะภมูิชัย 26991 ร.ร.พรรณาวฒุาจารย์ พรรณานิคม

89 ด.ญ.ญาณิศา  บญุยู ป.5 นางนงเยาว ์ บญุยู 25402 ร.ร.ภริูทตัต์วทิยา พรรณานิคม

90 ด.ช.วรีภทัร  ผิวบญุเรือง ป.1 นางเพญ็สวาํง  ผิวบญุเรือง 17184 บ านาญ อ.วาริชภมูิ วาริชภมูิ

91 ด.ช.นิพฐิพนธ ์ มนดาล ป.5 นายรังสรรค์  มนดาล 21263 ร.ร.บา๎นค าบอํ วาริชภมูิ

92 ด.ช.ยศพล  วงค์ค า ป.1 นางกุลนิษฐ์  วงค์ด า 23328 ร.ร.บา๎นค าบอํ วาริชภมูิ

93 ด.ช.อดุลวทิย์  สีวงษา ป.6 นางฤทยัทพิย์  สีวงษา 26998 ร.ร.บา๎นค าบอํ วาริชภมูิ

94 ด.ช.พลังพล  ฟกัเหมแดง ป.6 นางปาริชาต  ไชยบบุผา 25432 ร.ร.บา๎นดอนยาวประชากรอุปการ วาริชภมูิ

95 ด.ญ.ณัฐชยา  ศรีส าราญ ป.3 นางรัตน์ติยา  ศรีส าราญ 25365 ร.ร.บา๎นตาดภวูง วาริชภมูิ

96 ด.ญ.สุธนัญญา  กุรกนก ป.2 นางศุภาพชิญ์  อุดรสรรพ์ 26632 ร.ร.มัธยมวาริชภมูิ วาริชภมูิ
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97 ด.ช.ณัฐดนัย  แก๎วดวงสี ป.2 นายดวงจิตร  แก๎วดวงสี 8400 บ านาญ อ.สํองดาว สํองดาว

98 ด.ช.ธรีวฒัน์  สุวรรณไตรย์ ป.4 น.ส.ธญัญทพิย์  ปงัชัยสงค์ 26519 ร.ร.จงกลกิตติขจรวทิยา สํองดาว

99 ด.ญ.จิรสิตา  การงานดี ป.5 นายสุเทพ  การงานดี 25342 ร.ร.บา๎นสีสุกหว๎ยโมง สํองดาว

100 ด.ช.ศุภโชค  สารบรรณ ป.2 นายเดชชัย  สารบรรณ 21523 ร.ร.บา๎นหนองมํวง สํองดาว

101 ด.ญ.วจิิตราภรณ์  นามวงษ์ ป.3 นางลักษณีวรรณ  นามวงษ์ 22887 ร.ร.บา๎นหนองมํวง สํองดาว

102 ด.ช.ธนัย  ดวงสีทอง ป.6 นางญาณิศา  ดวงสีทอง 23763 ร.ร.บา๎นหนองใสพรเจริญวทิยา สํองดาว

103 ด.ช.กวนิ  บญุรอด ป.2 นายโกวทิ  บญุรอด 19774 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พงัโคน

104 ด.ญ.เมริษา  แก๎วอาษา ป.5 นายสุริยา  แก๎วอาษา 22485 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พงัโคน

105 ด.ช.สุดที่รัก  นิระปะกะ ป.4 น.ส.สริตา  กะกุลพมิพ์ 27049 ร.ร.บา๎นหนองบวั พงัโคน

106 ด.ช.ปณุวชิญ์  ศรีสร๎อย ป.5 นายไพบลูย์  ศรีสร๎อย 15569 ร.ร.พงัโคนวทิยาคม พงัโคน

107 ด.ช.นวภทัร  ก าลังฤทธิ์ ป.1 นางสุกันยา  ก าลังฤทธิ์ 23650 ร.ร.พงัโคนวทิยาคม พงัโคน

108 ด.ญ.ธญัรัตน์  ธรรมสุข ป.1 นายอลันบอล  ธรรมสุข 25457 ร.ร.พงัโคนวทิยาคม พงัโคน

109 ด.ญ.กมลวรรณ  สุภาพ ป.6 นางสุกัญญา  สุภาพ 25592 ร.ร.พงัโคนวทิยาคม พงัโคน

110 ด.ญ.ธมลวรรณ  แก๎วค าสอน ป.1 นายค านวน  แก๎วค าสอน 24923 ร.ร.ชุมชนบา๎นหนองปลิง นิคมน้ าอูน

111 ด.ช.ก๎องเกียรติ  บรูณะเนตร ป.5 นางธดิารัตน์  บรูณะเนตร 20290 ร.ร.กุดบากราษฎร์บ ารุง กุดบาก

112 ด.ญ.ณัชชา  นามเที่ยง ป.3 นางบวัสร  นามเที่ยง 21857 ร.ร.กุดบากราษฎร์บ ารุง กุดบาก

113 ด.ญ.จิรภญิญา  อินทรสิทธิ์ ป.4 นางจินตนา  อินทรสิทธิ์ 21927 ร.ร.บา๎นกุดแฮดวฒันราษฎร์ผดุง กุดบาก

114 ด.ญ.สุชญา  บญุจันทร์ ป.6 นายอนุรักษ ์ บญุจันทร์ 23469 ร.ร.บา๎นค๎อน๎อย กุดบาก

115 ด.ช.นราวชิญ์  น้ าเนาว์ ป.1 น.ส.ธณัฐภรณ์  แก๎วฝ่าย 26515 ร.ร.บา๎นบวัคุรุราษฎร์สามัคคี กุดบาก

116 ด.ช.พงศธร  โภบ ารุง ป.6 นายมีชัย  โถบ ารุง 26810 ร.ร.บา๎นหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์ กุดบาก

117 ด.ช.ศาสตรธริศร์  เครือไชย ป.2 นางณัฐนันท ์ เครือไชย 24168 รร.รํมไทรวทิยา กุดบาก

118 ด.ญ.อรกัญญา  แก๎วค า ป.5 นายธรีะศักด์ิ  แก๎วค า 25664 รร.รํมไทรวทิยา กุดบาก

119 ด.ญ.ณัฎฐิกา  สายสุข ป.5 นางฉววีรรณ  สายสุข 25619 ร.ร.บา๎นโคกศิลา เจริญศิลป์

120 ด.ช.กฤษฎา  โยปดัทมุ ป.2 นางสุกัลยา  โยปดัทมุ 24825 ร.ร.บา๎นดงบงั (คุรุราษฎร์อุทศิ) เจริญศิลป์

121 ด.ช.อนันยช  เขียววชิัย ป.1 น.ส.อมรรัตน์  สีระโคตร 24861 ร.ร.บา๎นดอนชัยวทิยา เจริญศิลป์

122 ด.ช.เอกภพ  แวงวรรณ์ ป.5 น.ส.วงเดือน  แวงวรรณ์ 26969 ร.ร.บา๎นดอนชัยวทิยา เจริญศิลป์

123 ด.ญ.กัญจน์ชญา  ไชยเพช็ร ป.1 นายพทิยา  ไชยเพช็ร 26202 ร.ร.บา๎นนาสีนวล เจริญศิลป์

124 ด.ช.รัญนภกร  ค าหนองคู ป.6 นางรัตนาภรณ์  วงักะสา 26872 ร.ร.อนุบาลเจริญศิลป์ เจริญศิลป์

125 ด.ญ.ชวลัญา  เนื่องไชยศ ป.6 น.ส.ละมุล  เนื่องไชยศ 26844 ร.ร.กุดเรือค าพทิยาคาร วานรนิวาส

126 ด.ช.เขตต์ไท  ธรุะนนท์ ป.1 นายสันทดั  ธรุะนนท์ 23996 ร.ร.บา๎นกุดจิก วานรนิวาส

127 ด.ญ.ณรินดา  อินทรสิทธิ์ ป.1 นางจินดา  อินทรสิทธิ์ 22657 ร.ร.บา๎นกุดเรือ วานรนิวาส

128 ด.ช.อัครโยธนิ  ศรีรัตน์ ป.3 นายจีรศักด์ิ  ศรีรัตน์ 26825 ร.ร.บา๎นกุดเรือค า วานรนิวาส

129 ด.ช.มีความสุข  โคแก๎ว ป.1 นางหทยักาญจน์  โคแก๎ว 23044 ร.ร.บา๎นดอนมุยหนองแฝก วานรนิวาส
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130 ด.ช.โฆษติ  แก๎วกันหา ป.2 นางอรจิรา  แก๎วกันหา 25394 ร.ร.บา๎นทาํศรีไคล วานรนิวาส

131 ด.ช.ดนย์ปยิะ  ธรุะนนท์ ป.5 นางอริสา  ธรุะนนท์ 24658 ร.ร.บา๎นทุํงโพธิ์ วานรนิวาส

132 ด.ญ.ธนพร  สีมา ป.5 นางววิรรัตน์  สีมา 23230 ร.ร.บา๎นนาจาร วานรนิวาส

133 ด.ช.ก๎องภพ  กุลอัก ป.6 นายอภชิาติ  กุลอัก 22608 ร.ร.บา๎นน้ าบุ๎น วานรนิวาส

134 ด.ช.สิทธา  หลําเพยี ป.5 นายสราวธุ  หลําเพยี 24355 ร.ร.บา๎นโนนเจริญศิลป์ วานรนิวาส

135 ด.ญ.ดาธชา  จันพลิา ป.1 นางเมวดี  จันพลิา 25519 ร.ร.บา๎นโนนแพง วานรนิวาส

136 ด.ญ.ศรัณย์รัชต์  จิระสวัสด์ิพงศ์ ป.4 นางรํุงทวิา  จิระสวสัด์ิพงศ์ 25035 ร.ร.บา๎นวงัเยี่ยม วานรนิวาส

137 ด.ช.จักรภพ  มูลดี ป.2 นายอ านวย  มูลดี 22867 ร.ร.บา๎นวงัเวนิ วานรนิวาส

138 ด.ช.ปญุญพฒัน์  กิตติธรรม ป.3 นางจริยา  กิตติธรรม 20700 ร.ร.บา๎นศรีวชิัย วานรนิวาส

139 ด.ญ.ศุภาพชิญ์  ทายะ ป.6 นางเยาวรัตน์  ทายะ 24329 ร.ร.บา๎นส๎งเปอืย วานรนิวาส

140 ด.ช.นัทธวฒัน์  สิงหโ์ต ป.2 นายสถาพร  สิงหโ์ต 26010 ร.ร.บา๎นส๎งเปอืย วานรนิวาส

141 ด.ช.มารวย  วงค์อินทร์อยูํ ป.3 น.ส.ณัฏฐธดิา  อาแพงพนัธ์ 25420 ร.ร.บา๎นสุวรรณคีรี วานรนิวาส

142 ด.ญ.สโรชา  เหมะธลิุน ป.3 น.ส.อุดมพร  เขยไชย 24375 ร.ร.บา๎นหนองตากวย วานรนิวาส

143 ด.ช.ปญัญากร  อาจหาญ ป.5 นางวรินธร  อาจหาญ 24282 ร.ร.บา๎นหนองนาหารสมสนุก วานรนิวาส

144 ด.ช.ปณุณภพ  เหล็กกล๎า ป.6 นางพรเพญ็  เหล็กกล๎า 26170 ร.ร.บา๎นหว๎ยหนิ วานรนิวาส

145 ด.ญ.ภคัจิรา  วงค์จ าปา ป.1 น.ส.ดวงจันทร์  วงค์จ าปา 25890 ร.ร.บา๎นอินทร์แปลง วานรนิวาส

146 ด.ญ.เพญ็พชิญา  อวนปอ้ง ป.3 น.ส.นิภาพร  อวนปอ้ง 25613 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส วานรนิวาส

147 ด.ช.ณฐพบ  ฉายาวงศ์ ป.6 น.ส.สิริปรียา  พลูสวสัด์ิ 26309 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส วานรนิวาส

148 ด.ญ.เพชรรัตน์  อินทรสิทธิ์ ป.4 นางประริยะกุญ  อินทรสิทธิ์ 26470 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส วานรนิวาส

149 ด.ช.ธนกฤต  ญาณรักษ์ ป.3 นายกฤตชัย  ญาณรักษ์ 25906 ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บ ารุง) วานรนิวาส

150 ด.ช.เรืองกิตติ  ทพิย์สุริย์ ป.3 น.ส.ทศัศินา  ทพิย์สุริย์ 26719 ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บ ารุง) วานรนิวาส

151 ด.ช.ฐิติวชัร์  พลแสน ป.2 น.ส.รํุงอรุณ  พลแสน 22934 ร.ร.ค าตากล๎าราชประชาสงเคราะห์ ค าตากล๎า

152 ด.ญ.ชัชชญา  รํุงเรือง ป.1 นางศิริรัก  รํุงเรือง 23843 ร.ร.ค าตากล๎าราชประชาสงเคราะห์ ค าตากล๎า

153 ด.ช.ยศภทัร  แสนสุภา ป.5 นางภาวพิรรณ  อินธปิกี 24611 ร.ร.ค าตากล๎าราชประชาสงเคราะห์ ค าตากล๎า

154 ด.ญ.กัญญภสัสร  ดาบโสมศรี ป.2 นางกานดา  ดาบโสมศรี 26150 ร.ร.ค าตากล๎าราชประชาสงเคราะห์ ค าตากล๎า

155 ด.ช.สิรภพ  ค าวนัดี ป.5 นางจารุณี  ค าวนัดี 26494 ร.ร.ค าตากล๎าราชประชาสงเคราะห์ ค าตากล๎า

156 ด.ช.เจณวชั  ค าคุณค า ป.5 นางเจรจิรา  ค าคุณค า 25066 ร.ร.ชุมชนพอกใหญํไทยสมบรูณ์ ค าตากล๎า

157 ด.ญ.พชิชานันท ์ มูลราช ป.3 นางบญุโฮม  มูลราช 23626 ร.ร.บา๎นแสนสุข ค าตากล๎า

158 ด.ช.เตชิณ  เนื่องชมภู ป.1 น.ส.พจนารถ  อินทปญัญา 26178 ร.ร.ขาวสงําเจริญวทิย์ บา๎นมํวง

159 ด.ช.สิรภพ  เลิศล าหวาน ป.6 นายด าเกิง  แดนสลัด 25193 ร.ร.ชุมชนบา๎นหว๎ยหลัว บา๎นมํวง

160 ด.ช.แทนคุณ  ดีสีแก๎ว ป.1 นางวรุณยุภา  ดีสีแก๎ว 26175 ร.ร.บา๎นค าภทูอง บา๎นมํวง

161 ด.ช.ธวุานนท ์ ภกูะเดา ป.5 นางสมฤดี  ภกูะเดา 23057 ร.ร.บา๎นจาร บา๎นมํวง

162 ด.ช.สิทธชิัย  สิมลา ป.2 นายสิทธพิร  สิมลา 19148 ร.ร.บา๎นซํอมดํู บา๎นมํวง
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163 ด.ญ.ชณัญชิดา  พุํมผะกา ป.3 น.ส.เนจรินทร์  ธรรมคันที 26881 ร.ร.บา๎นนาดูนนาดี บา๎นมํวง

164 ด.ช.อรรถพล  อุํนทะยา ป.1 นายสกล  อุํนทะยา 25672 ร.ร.บา๎นนาเตําสุขสวรรค์ บา๎นมํวง

165 ด.ญ.อธติิญา  ควรค า ป.2 นางอรัญญา  ราชโส 25234 ร.ร.บา๎นบอํแดง บา๎นมํวง

166 ด.ช.ภไูท  เฮียงราช ป.4 นายขวญัชัย  เฮียงราช 21996 ร.ร.บา๎นประชานาดอกไม๎ บา๎นมํวง

167 ด.ช.ธนภทัร  เฮียงราช ป.6 นายสถิตย์  เฮียงราช 23214 ร.ร.บา๎นมํวงพทิยาคม บา๎นมํวง

168 ด.ช.อิสรกรณ์  โตปติะ ป.5 นางอนงค์รักษ ์ โตปติะ 25783 ร.ร.บา๎นมํวงพทิยาคม บา๎นมํวง

169 ด.ญ.กิรติกา  ศรีสถาน ป.4 นางยุพาภรณ์  ศรีสถาน 26543 ร.ร.บา๎นมํวงพทิยาคม บา๎นมํวง

170 ด.ช.ฉัตรดนัย  พทุธอาสน์ ป.6 นางชนัญฐิติพร  พทุธอาสน์ 23319 ร.ร.บา๎นหนองกวัง่ บา๎นมํวง

171 ด.ช.ปฐมชัย  แสงทอง ป.6 นางเสาวลักษณ์  แสงทอง 25338 ร.ร.บา๎นหนองลาด บา๎นมํวง

172 ด.ช.ชยนัฐ  ลือชัย ป.2 นายสุรชัย  ลือชัย 26338 ร.ร.บา๎นหนองแอก บา๎นมํวง

173 ด.ญ.ศุภสิรา  มิ่งใจดี ป.2 นางมยุรา  มิ่งใจดี 21194 ร.ร.บา๎นหวา๎น บา๎นมํวง

174 ด.ช.ธนาวชิญ์  ชิงชัย ป.3 นางนิภาพร  ชิงชัย 23381 ร.ร.อนุบาลบา๎นมํวง บา๎นมํวง

175 ด.ช.ธนบดี  สุทธเิสน ป.2 นางประวนีา  สุทธเิสน 23625 ร.ร.อนุบาลบา๎นมํวง บา๎นมํวง

176 ด.ญ.กัณฐมณี  ทองกาล ป.2 น.ส.ศศินภา  ลุนาวนั 24370 ร.ร.อนุบาลบา๎นมํวง บา๎นมํวง

177 ด.ญ.ยลดา  พงษส์ระพงั ป.6 นายสิริวฒัน์  พงษส์ระพงั 24166 รร.ค ายางพทิยาคม บา๎นมํวง

178 ด.ญ.สุกัญญา  ขอนเต๎า ป.6 น.ส.อรุณรัตน์  บตุรบญุมา 26566 ร.ร.ดงมะกุ๎ม อากาศอ านวย

179 ด.ญ.ชนิสรา  คิดโสดา ป.3 นายวชิิต  คิดโสดา 26867 ร.ร.ดอนทอย อากาศอ านวย

180 ด.ช.ชิษณุพงศ์  สีหาทพิย์ ป.1 น.ส.ณะภา  ลีพรม 24269 ร.ร.ทาํก๎อน อากาศอ านวย

181 ด.ญ.อณิณฑิฏา  แก๎วพาดี ป.6 น.ส.พชัรินทร์  แก๎วพาดี 20888 ร.ร.บะยาว อากาศอ านวย

182 ด.ญ.ญาณิสา  ศรีสร๎อย ป.5 นางรุจิกร  ศรีสร๎อย 22672 ร.ร.บะยาว อากาศอ านวย

183 ด.ช.อดุลวทิย์  โมคมูล ป.2 นายทรงศาสตร์  โมคมูล 25392 ร.ร.บา๎นอากาศ อากาศอ านวย

184 ด.ช.จักษน์รินทร  ตรีศรี ป.3 นายจักรพล  ตรีศรี 24809 ร.ร.โพนงามศึกษา อากาศอ านวย

185 ด.ช.นพคุณ  มุงธริาช ป.1 น.ส.ภญิยา  มุงธริาช 26045 ร.ร.โพนงามศึกษา อากาศอ านวย

186 ด.ญ.ณัฐณิชา  ลุนไชย ป.5 นางบญุลาภ  ลุนไชย 23581 ร.ร.หนองบวัแดง อากาศอ านวย
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1 ด.ญ.สปนั  บญุเกิดรัมย์ ม.1 นายสราวฒิุ  บญุเกิดรัมย์ 20523 มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร เมืองสกลนคร

2 ด.ญ.ธรีาพร  บตุรสุวรรณ์ ม.2 นางอุดมพร  บตุรสุวรรณ์ 22995 มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร เมืองสกลนคร

3 ด.ช.อัครพนธ ์ สุตะโคตร ม.1 นางวรรณรักษ ์ สุตะโคตร 22784 ร.ร.ง้ิวดํอนราษฎร์สามัคคีบ ารุง เมืองสกลนคร

4 ด.ญ.พชิยา  สิงหค์าม ม.2 นางพรทพิย์  สิงหค์าม 23113 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล เมืองสกลนคร

5 ด.ช.พฒิุพงศ์  สีหามาตย์ ม.3 นายมุงคุณ  สีหามาตย์ 21288 ร.ร.ดงชนเหลําแมดบ ารุงวทิย์ เมืองสกลนคร

6 ด.ช.นราวชิญ์  สุระทศัน์ ม.2 นางนีระนุช  สุระทศัน์ 24602 ร.ร.ดอนแคน"คุรุราษฎร์ผดุงวทิย"์ เมืองสกลนคร

7 ด.ช.จันทรเดช  สีทาไข ม.2 นางจันทรา  สีทาไข 19014 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

8 ด.ญ.ปภาวรินทร์  หอมเฮ๎า ม.1 นางนฤทยั  พรหมจันทา 21803 ร.ร.บา๎นบอนสหราษฎร์บ ารุง เมืองสกลนคร

9 ด.ช.ตุลภทัร  ศรีนา ม.2 นางวราภรณ์  ศรีนา 26766 ร.ร.บา๎นพานสหราษฎร์บ ารุง เมืองสกลนคร

10 ด.ช.อนุศิษฏ ์ ไชยพะยวน ม.2 นางสุพตัรา  ไชยพะยวน 20466 ร.ร.บา๎นหนองปลาน๎อย เมืองสกลนคร

11 ด.ญ.รมิดา  แก๎วเสถียร ม.1 นายกฤษณะ  แก๎วเสถียร 23257 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

12 ด.ช.ณัฐวฒิุ  โคตรสมบติั ม.3 นายวฒันา  โคตรสมบติั 19794 ร.ร.อนุบาลสกลนคร เมืองสกลนคร

13 ด.ญ.ณัฐฑิกา  สุวรรณวเิศษ ม.2 นางจันทร์เพญ็  สุวรรณวเิศษ 23759 ร.ร.อนุบาลสกลนคร เมืองสกลนคร

14 ด.ญ.ปพชิญา  อุปพงษ์ ม.1 นางประกายทพิย์  อุปพงษ์ 24705 ร.ร.อนุบาลสกลนคร เมืองสกลนคร

15 ด.ญ.บณิุกา  จันทรังษี ม.1 นางจิตติพร  จันทรังษี 21569 ร.ร.เทศบาล 2 "เชิงชุมอนุชนวทิยา" เมืองสกลนคร

16 ด.ช.พลกฤต  นันตระกูล ม.1 นายไพรัตน์  นันตระกูล 22166 วทิยาลัยเทคนิค เมืองสกลนคร

17 ด.ช.กชนน  เสมา ม.2 นายวสิารท ์ เสมา 26302 วทิยาลัยเทคนิค เมืองสกลนคร

18 ด.ญ.รัตนาพร  ไฝทาค า ม.2 นายอรรคพล  ไฝทาค า 27043 วทิยาลัยเทคนิค เมืองสกลนคร

19 ด.ญ.จิรตา  คัดทะจันทร์ ม.1 นางกรรณิกา  คัดทะจันทร์ 27128 ศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจังหวดัสกลนคร เมืองสกลนคร

20 ด.ช.กฤชนันต์  ไขประกาย ม.2 นางอาทติยา  ไขประภาย 20238 สนง.พระพทุธศาสนาจังหวดัสกลนคร เมืองสกลนคร

21 ด.ญ.เจตปรียา  แก๎วมิ่งดี ม.2 นายสุปยิะ  แก๎วมิ่งดี 19208 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด เมืองสกลนคร

22 ด.ญ.ณิชานันท ์ หดทะเสน ม.1 นายสมพงษ ์ หดทะเสน 25678 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด เมืองสกลนคร

23 ด.ญ.ธญัชนก  สิงหกรรม ม.2 นางทพิย์อักษร  สิงหกรรม 24548 สพม. เขต 23 เมืองสกลนคร

24 ด.ญ.ปณุยนุช  ทบัแสง ม.3 น.ส.ณัฐสุนันท ์ โคตรวงศ์ 26718 ส านักงานเทศบาลนครสกลนคร เมืองสกลนคร

25 ด.ช.กิตต์ิรว ี พลศรี ม.2 น.ส.กรีระภสั  พลศรี 18787 ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดัสกลนคร เมืองสกลนคร

26 ด.ช.ภธูเนศ  แงํมสุราช ม.2 นายเวนิช  แงํมสุราช 26859 ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดัสกลนคร เมืองสกลนคร

27 ด.ช.จารุวฒัน์  ศรีสงคราม ม.3 นางจิดาภา  ศรีสงคราม 18316 ร.ร.นาแก๎วพทิยาคม โพนนาแก๎ว

28 ด.ช.ตํอตระกูล  พทิกัษช์ัยโสภณ ม.3 นายศักด์ิไพศาล  พทิกัษช์ัยโสภณ 23040 ร.ร.นาแก๎วพทิยาคม โพนนาแก๎ว

29 ด.ช.ปรานต์  เหลาแก๎ว ม.3 นางทพิวลัย์  เหลาแก๎ว 26912 ร.ร.บา๎นนาจาน โพนนาแก๎ว

30 ด.ญ.พรทพิย์  โงํนลุน ม.2 นางปาริชาติ  อุปพงษ์ 23607 ร.ร.บา๎นวงัปลาเซีอม โพนนาแก๎ว

บัญชรีายชื่อผู้ไดร้ับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชกิ  ประจ าปีการศึกษา  2562
แนบท้ายประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนส่งเสริมบุตรสมาชกิ ลงวันที ่2 มกราคม 2563

ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  134  ทุน ๆ ละ 2,500 บาท  เป็นเงินทั้งสิน้  335,000 บาท
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ล าดับ ชื่อนักเรยีน / นักศึกษา ศึกษา ชื่อบดิา / มารดา เลข สังกัดบดิา / มารดา อ าเภอ
ที่ ผู้ขอรบัทนุ ระดับ ทะเบยีน หน่วยงาน/โรงเรยีน

31 ด.ญ.สรินดา  พชิัยค า ม.2 น.ส.บวัทพิย์  จูมศรี 25841 ร.ร.บา๎นหนองกระบอกฯ โพนนาแก๎ว

32 ด.ญ.พรรษดา  ศรีทะชิต ม.2 นางวสุิดา  ศรีทะชิต 25333 ร.ร.บา๎นอนุบาลโพนนาแก๎ว โพนนาแก๎ว

33 ด.ญ.พทัธณั์ชชา  แก๎วปญัญา ม.3 นายอนุชา  แก๎วปญัญา 22981 ร.ร.โพนพทิยาคม โพนนาแก๎ว

34 ด.ญ.ปรีดาภรณ์  แก๎วเคน ม.1 นายประภาส  แก๎วเคน 6248 บ านาญ อ.โคกศรีสุพรรณ โคกศรีสุพรรณ

35 ด.ช.ธรีธร  หาสุข ม.2 นางกรนันท ์ หาสุข 23547 ร.ร.บา๎นนาสีนวล โคกศรีสุพรรณ

36 ด.ญ.ธญัวรัตน์  บตุรชาติ ม.2 นางสุวคนธ ์ บตุรชาติ 27185 ร.ร.บา๎นโพนทองประชาอุทศิ โคกศรีสุพรรณ

37 ด.ญ.กมัยธร  ศรีค๎อ ม.2 นางขนิษฐา  ศรีค๎อ 11783 ร.ร.บา๎นเหลําโพนค๎อฯ โคกศรีสุพรรณ

38 ด.ช.ภดิูนันท ์ บตุรดี ม.3 นายวรีะชัย  บตุรดี 24006 ร.ร.รํมเกล๎า โคกศรีสุพรรณ

39 ด.ช.วรธรีธาร  ยางธสิาร ม.2 นางวนัทะนา  ยางธสิาร 24910 ร.ร.อนุบาลเตํางอย เตํางอย

40 น.ส.จินตพฒัน์  จันทร์มาลา ม.3 นายสมพฒัน์  จันทร์มาลา 22889 บ านาญ อ.ภพูาน ภพูาน

41 ด.ช.ทรงวฒิุ  ฝ่ายราษฎร์ ม.3 นางจันทร์ฉาย  ฝ่ายราษฎร์ 17651 ร.ร.บา๎นกกปลาซิวนาโดํ ภพูาน

42 นายนิพพชิฌน์  แก๎วดี ม.3 นายคมกริช  แก๎วดี 24407 ร.ร.บา๎นกกปลาซิวนาโดํ ภพูาน

43 ด.ญ.รักษณิา  เพชรไชย ม.2 นางสุมาลี  เพชรไชย 23335 ร.ร.บา๎นชมภพูาน ภพูาน

44 ด.ช.ฐิติกร  หมูํแสนกอ ม.1 นางต๎ุมทอง  หมูํแสนกอ 26033 ร.ร.บา๎นชมภพูาน ภพูาน

45 ด.ช.พลวรรธน์  นารอง ม.3 นางปยิะนุช  นารอง 26880 ร.ร.บา๎นใหมํพฒันา ภพูาน

46 ด.ญ.ภทัราพร  ค าสมนึก ม.1 นางธรีาพร  ศรีแพน 27093 ร.ร.บา๎นฮํองสิมประชาสรร ภพูาน

47 นายภริูนทร์  จิตจักร ม.3 นายมลิน  จิตจักร 21316 ร.ร.อนุบาลภพูาน ภพูาน

48 ด.ช.ธนกฤต  จิตจักร ม.1 นางลักขณา  จิตจักร 21856 ร.ร.อนุบาลภพูาน ภพูาน

49 ด.ช.ธนธรณ์  อุดมลาภ ม.3 นายวศิรุต  อุดมลาภ 24665 ร.ร.บา๎นกุดจิกนาสมบรูณ์ สวาํงแดนดิน

50 นายณภทัร  งอยผาลา ม.3 นายคงกระพนั  งอยผาลา 25397 ร.ร.บา๎นค าเม็ก(พฒันบ ารุง) สวาํงแดนดิน

51 ด.ญ.ธรีพร  ค าทพิย์ ม.2 นางพรทพิย์  ค าทพิย์ 23202 ร.ร.บา๎นโคกสีไค สวาํงแดนดิน

52 ด.ช.ธฤต  งอยผาลา ม.2 นางวลัิยวรรณ  งอยผาลา 25384 ร.ร.บา๎นงํอนหนองพะเนาว์ สวาํงแดนดิน

53 ด.ญ.ขวญัชนก  ศรีวพินัธุ์ ม.3 นายอภสิิทธิ ์ ศรีวพินัธ์ 23755 ร.ร.บา๎นชุมชัยหนองยํางชิ้น สวาํงแดนดิน

54 ด.ช.ภมูิพงศ์  อาจหาญ ม.2 นายทนงศักด์ิ  อาจหาญ 18410 ร.ร.บา๎นดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สวาํงแดนดิน

55 ด.ช.สุภศัิกด์ิ  สมโชค ม.2 นายศักด์ิชาย  สมโชค 20410 ร.ร.บา๎นตาลโกน สวาํงแดนดิน

56 ด.ญ.มนชยา  ค าภาศรี ม.3 นายเกริกภพ  ค าภาศรี 21155 ร.ร.บา๎นตาลโกน สวาํงแดนดิน

57 ด.ช.สาริษฐ์  คุณารักษ์ ม.2 นายสุริยนต์  คุณารักษ์ 23161 ร.ร.บา๎นเตาไหสร๎างแก๎ว สวาํงแดนดิน

58 ด.ญ.ณัฏฐ์ปรัศมน  ทวโีภควรกุล ม.1 นายศรัณย์พงศ์  ทวโีภควรกุล 23176 ร.ร.บา๎นถํอนคุรุราษฎร์สามัคคี สวาํงแดนดิน

59 ด.ช.กิตตินันท ์ ตะนนท์ ม.1 นางศิริพร  ตะนนท์ 22294 ร.ร.บา๎นทาํสะอาด(สวรรค์คงคา) สวาํงแดนดิน

60 ด.ช.ปฐพ ี บรีุแสง ม.2 นางนันทา  บรีุแสง 25275 ร.ร.บา๎นนางัว สวาํงแดนดิน

61 นายโกศล  จดจ า ม.3 นายสมรรถชัย  จดจ า 22212 ร.ร.บา๎นหนองแค(อ านวยศิลป)์ สวาํงแดนดิน

62 ด.ญ.สุพรรณณิการ์  นาคราช ม.1 นางภวษิย์พร  นาคราช 23746 ร.ร.บา๎นหนองแค(อ านวยศิลป)์ สวาํงแดนดิน

63 ด.ช.ภานุวฒัน์  บวัพนัธ์ ม.2 นางธดิารัตน์  สรรพโส 24409 ร.ร.บา๎นหนองแค(อ านวยศิลป)์ สวาํงแดนดิน
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ล าดับ ชื่อนักเรยีน / นักศึกษา ศึกษา ชื่อบดิา / มารดา เลข สังกัดบดิา / มารดา อ าเภอ
ที่ ผู้ขอรบัทนุ ระดับ ทะเบยีน หน่วยงาน/โรงเรยีน

64 นายนวพล  โคตรวชิัย ม.3 นางนุชรา  โคตรวชิัย 23246 ร.ร.บา๎นหนองทุํม สวาํงแดนดิน

65 ด.ช.พทุธพิงศ์  สายกัน ม.2 นายพชิิต  สายกัน 24187 ร.ร.บา๎นหนองบวัแพ สวาํงแดนดิน

66 ด.ช.ไกรวชิญ์  เขียวดวงดี ม.3 นายวเิศษ  เขียวดวงดี 19419 ร.ร.บา๎นหนองหวาย สวาํงแดนดิน

67 ด.ช.ธนภทัร  ตันศิริ ม.2 นางวริาวรรณ  ตันศิริ 23534 สพป.สน. เขต 2 สวาํงแดนดิน

68 ด.ญ.สิริชนก  ไชยแสง ม.1 นางวราภรณ์  ไชยแสง 24994 สพป.สน. เขต 2 สวาํงแดนดิน

69 ด.ญ.ปณุยนุช  สุราชวงศ์ ม.1 นายอัครเดช  สุราชวงศ์ 25285 สพป.สน. เขต 2 สวาํงแดนดิน

70 ด.ญ.สุรัลดา  เมืองพลิ ม.3 นางภญิญาพชัญ์  ไพเรืองโสม 25515 สพป.สน. เขต 2 สวาํงแดนดิน

71 ด.ช.ภาสกร  อํอนสุระทมุ ม.1 น.ส.เบญจวรรณ  หนัจางสิทธิ์ 26716 ร.ร.ชุมชนบา๎นนาดีหนองไผํ พรรณานิคม

72 ด.ญ.พมิพช์นก  นรสาร ม.1 นางขวญัฤทยั  นรสาร 26538 ร.ร.บา๎นค าขํา พรรณานิคม

73 ด.ญ.นาฏชนก  ธวิะโต ม.3 นางประดุงจิตต์  ธวิะโต 21677 ร.ร.บา๎นค าแหว พรรณานิคม

74 ด.ช.จิตรคุปต์  สุขะ ม.2 นางสุวณีา  สุขะ 23312 ร.ร.บา๎นดอนกอย พรรณานิคม

75 ด.ช.ศิวกร  ธวิะโต ม.3 นางสุมาลี  ธวิะโต 26711 ร.ร.บา๎นโนนทรายค า พรรณานิคม

76 ด.ช.นันทธวิรรธน์  ธรรมวเิศษ ม.2 นางนงนุช  ธรรมวเิศษ 18909 ร.ร.บา๎นวงัยาง (วงัยางวทิยานุกูล) พรรณานิคม

77 ด.ช.อธกิาร  วงศ์อามาตย์ ม.2 นางสุจิตรา  วงษส์มศรี 24628 ร.ร.บา๎นหว๎ยบุํนนาทนั พรรณานิคม

78 ด.ญ.ปญุญิศา  ภาวะบตุร ม.3 นางธนารี  ภาวะบตุร 22953 ร.ร.พรรณาวฒุาจารย์ พรรณานิคม

79 ด.ญ.ธนยพร  กลมลี ม.2 นางสุกันดา  กลมลี 20265 ร.ร.บา๎นจ าปาศิริราษฎร์ วาริชภมูิ

80 นายโสภณ  วฒิุญาโณ ม.3 นางอุบลรัตน์  วฒิุญาโณ 25549 ร.ร.วาริชวทิยา วาริชภมูิ

81 ด.ช.สิรวฒิุ  นามวงษ์ ม.1 นายเวยีงชัย  นามวงษ์ 23155 ร.ร.บา๎นหนองมํวง สํองดาว

82 ด.ญ.ชุติกาญจน์  ครองกิจศิริ ม.1 นายวชิัย  ครองกิจศิริ 26157 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พงัโคน

83 นายณัฐชนนท ์ ศูนย์จันทร์ ม.3 นางสุรางค์รัตน์  ศูนย์จันทร์ 19479 ร.ร.ชุมชนดงมํวงไขํ พงัโคน

84 ด.ญ.ชาลิสา  การร๎อย ม.1 นายสุกลพฒัน์  การร๎อย 25495 ร.ร.นิคมน้ าอูนเจริญวทิยา นิคมน้ าอูน

85 ด.ช.พชัรพล  เจริญวงค์ ม.1 นายอัคเดช  เจริญวงศ์ 24340 ร.ร.บา๎นสุวรรณคาม นิคมน้ าอูน

86 นายราชมงคล  ดาวเศรษฐ ม.3 น.ส.วงศ์ประกาย  ดาวเศรษฐ 24622 ร.ร.บา๎นสุวรรณคาม นิคมน้ าอูน

87 ด.ญ.นัฐธดิา  พนัธเ์ลิศ ม.3 นายทองพลู  พนัธเ์ลิศ 17464 ร.ร.กุดบากพฒันาศึกษา กุดบาก

88 ด.ญ.ฟา้ใส  คารมย์กลาง ม.1 นางสโรชา  คารมย์กลาง 26658 ร.ร.บา๎นกลาง "ผดุงราษฎร์วทิยา" กุดบาก

89 ด.ญ.อักษราภคั  วงค์แต๎ม ม.2 นายครรชิต  วงค์แต๎ม 24684 ร.ร.บา๎นกุดแฮดวฒันราษฎร์ผดุง กุดบาก

90 ด.ช.พรีรัฐ  โถบ ารุง ม.1 นางพชัราภรณ์  โถบ ารุง 22045 ร.ร.บา๎นหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์ กุดบาก

91 ด.ช.กิตติภมูิ  แสนเภา ม.2 นางสมฤดี  แสนเภา 26805 ร.ร.เจริญศิลปศึ์กษา"โพธิค์ าอนุสรณ์" เจริญศิลป์

92 ด.ช.อติวชิญ์  นามเดช ม.3 นางอุดมพร  ซึมดอน 20083 ร.ร.ทุํงเจริญพฒันา เจริญศิลป์

93 ด.ช.สุกฤษฎิ์  โคตรพฒัน์ ม.3 นางเพชรา  สุทธปิระภา 17036 ร.ร.บา๎นดงบงั (คุรุราษฎร์อุทศิ) เจริญศิลป์

94 ด.ญ.ธรีภทัรา  คนแรง ม.2 นางปยิะมล  คนแรง 23163 ร.ร.บา๎นดงบงั (คุรุราษฎร์อุทศิ) เจริญศิลป์

95 ด.ญ.อุรัสยา  ฝูงใหญํ ม.2 นางทพิยรัตน์  ฝูงใหญํ 25470 ร.ร.บา๎นโพนบกหนองผือ เจริญศิลป์

96 ด.ญ.สุดโสภา  บญุเรือง ม.2 นางฐิติวรดา  บญุเรือง 25165 ร.ร.บา๎นหนองทุํมหนองโจด เจริญศิลป์
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97 ด.ญ.ณัชชา  ศรีถาพร ม.1 นางภาวนา  ศรีถาพร 22764 ร.ร.ชุมชนขัวสูงสวรรค์ วานรนิวาส

98 นายกันตพงศ์  อุปชัย ม.3 นายเดชา  อุปชัย 21863 ร.ร.บา๎นคูสะคาม วานรนิวาส

99 ด.ช.ชรัณ  สอนวงค์ษา ม.1 นายพษิณุ  สอนวงค์ษา 26296 ร.ร.บา๎นนาจาร วานรนิวาส

100 ด.ญ.เจนจิรา  ปงัอุทา ม.1 นายอภยั  ปงัอุทา 23427 ร.ร.บา๎นนาซอ วานรนิวาส

101 ด.ช.เอกภพ  มูลดี ม.3 นางอรวรรณ  มูลดี 26408 ร.ร.บา๎นนาซอ วานรนิวาส

102 ด.ช.คณศร  หมายมี ม.2 นางศศิธร  ฤทธโิยธี 23047 ร.ร.บา๎นวงับง วานรนิวาส

103 ด.ช.กฤษณะ  วลิามาตร ม.2 นางนวลหงษ ์ วลิามาตร 21424 ร.ร.บา๎นวงัเวนิ วานรนิวาส

104 ด.ญ.ชนันภรณ์  กิตติธรรม ม.3 นายประวติร  กิตติธรรม 20081 ร.ร.บา๎นศรีวชิัย วานรนิวาส

105 ด.ญ.ปวฬีนุช  พนิิจมนตรี ม.2 นายกมลภพ  พนิิจมนตรี 24036 ร.ร.บา๎นหว๎ยหนิ วานรนิวาส

106 ด.ช.สุเมธา  มาละอินทร์ ม.2 นายทวทีรัพย์  มาละอินทร์ 18518 สพป.สน. เขต 3 วานรนิวาส

107 น.ส.กัณฑมาศ  อ๎วนละมัย ม.3 นางศุจิกา  อ๎วนละมัย 19481 สพป.สน. เขต 3 วานรนิวาส

108 ด.ช.กรวชิญ์  แสนอุบล ม.2 นางเกษฎา  แสนอุบล 26148 ร.ร.ค าตากล๎าราชประชาสงเคราะห์ ค าตากล๎า

109 ด.ช.นนทรี  สุจริต ม.2 นางจินดา  สุจริต 17012 ร.ร.ชุมชนพอกใหญํไทยสมบรูณ์ ค าตากล๎า

110 นายอิศรา  พนัธเ์สนา ม.3 นางฐิติกานต์  ไชยพรม 23685 ร.ร.บา๎นดงอีดํอย ค าตากล๎า

111 ด.ช.นรินทร์ปกรณ์  ไชยเทพ ม.3 นายอดิศร  ไชยเทพ 23276 ร.ร.บา๎นหนองแสง ค าตากล๎า

112 ด.ช.กํอลาภ  แสนโคตร ม.3 นายเชษฐา  แสนโคตร 26769 ร.ร.ชุมชนบา๎นหว๎ยหลัว บา๎นมํวง

113 ด.ญ.นภสั  อินทรสิทธิ์ ม.1 นางกรุณา  อินทรสิทธิ์ 24290 ร.ร.บอํแก๎วดงมะไฟมิตรภาพที่81 บา๎นมํวง

114 ด.ช.ปรมินทร์  เฮียงราช ม.3 นางมลิวรรณ  เฮียงราช 25548 ร.ร.บา๎นค าลอดพื้น บา๎นมํวง

115 ด.ญ.ภคพร  มาลา ม.2 น.ส.วนัววิาห ์ มาลา 26211 ร.ร.บา๎นนาเตําสุขสวรรค์ บา๎นมํวง

116 น.ส.อภชิญา  ประณมศรี ม.3 นายเกรียงศักด์ิ  ประณมศรี 14914 ร.ร.บา๎นบอํแดง บา๎นมํวง

117 ด.ญ.พชิามญชุ์  เนตรกันหา ม.1 นายธรีะพนัธ ์ เนตรกันหา 22531 ร.ร.บา๎นประชานาดอกไม๎ บา๎นมํวง

118 ด.ญ.ณัชชา  ทองปาน ม.3 นายพนัส  ทองปาน 21315 ร.ร.บา๎นมํวงพทิยาคม บา๎นมํวง

119 ด.ช.นันทกิตด์ิ  ส าเภา ม.3 นางศิรินันท ์ ส าเภา 22247 ร.ร.บา๎นหนองบอํ บา๎นมํวง

120 ด.ช.พชิยภทัร  เพริศแก๎ว ม.1 นายชัยประสิทธิ ์ เพริศแก๎ว 21068 ร.ร.โคกไม๎ล๎ม อากาศอ านวย

121 ด.ญ.กฤติยา  นงค์นุํม ม.1 นางปริศนา  นงค์นุํม 23546 ร.ร.ดอนแดงเมํนใหญํ อากาศอ านวย

122 ด.ญ.ธญัญาภรณ์  แก๎วฝ่าย ม.2 นางดวงเดือน  แก๎วฝ่าย 24778 ร.ร.ทาํก๎อน อากาศอ านวย

123 ด.ช.ธนศักด์ิ  แก๎วฝ่าย ม.3 นายอิทธพิทัธ ์ แก๎วฝ่าย 25232 ร.ร.ทาํควาย อากาศอ านวย

124 ด.ญ.พชัรพร  โพธิส์าราช ม.3 นางนันทนิตย์  โพธิส์าราช 19768 ร.ร.นาดอกไม๎ อากาศอ านวย

125 ด.ญ.ภทัราพร  ยะภกัดี ม.2 นางขวญัเรือน  ยะภกัดี 24504 ร.ร.นาเมือง อากาศอ านวย

126 ด.ญ.วรรณภา  ติธรรม ม.2 นางเพญ็แข  ติธรรม 20856 ร.ร.นาหวาย อากาศอ านวย

127 ด.ญ.อภชิญา  ขันตะราช ม.2 นางดารุณี  ขันตะราช 21800 ร.ร.บา๎นกลางนาโน อากาศอ านวย

128 นายบญุญฤทธิ ์ คะลีล๎วน ม.3 นายไกรเดช  คะลีล๎วน 10645 ร.ร.สงเปอืย อากาศอ านวย

129 ด.ช.กิตติพศ  ค ามูล ม.2 นายชินวฒิุ  ค ามูล 26284 ร.ร.สงเปอืย อากาศอ านวย
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ที่ ผู้ขอรบัทนุ ระดับ ทะเบยีน หน่วยงาน/โรงเรยีน

130 ด.ญ.สุธมิา  วงค์วนัดี ม.1 นายวรีะวฒิุ  วงศ์วนัดี 18770 ร.ร.เสาวดั อากาศอ านวย

131 ด.ช.นเรนทราทิตย ์ นิวาสวัฒน์ ม.2 นายอาทติย์  นิวาสวฒัน์ 21719 ร.ร.หนองบวัแดง อากาศอ านวย

132 ด.ช.อรรถวทิ  นาชัยธง ม.1 นางไพรัตน์  นาชัยธง 20311 ร.ร.อากาศอ านวยศึกษา อากาศอ านวย

133 ด.ญ.กนกรัตน์  นาชัยธง ม.2 นายนิรันดร์  นาชัยธง 21080 ร.ร.อากาศอ านวยศึกษา อากาศอ านวย

134 นายพฒิุเมธ  ไชยนา ม.3 นางพทุธชาติ  ไชยนา 22525 ร.ร.อากาศอ านวยศึกษา อากาศอ านวย
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ล าดับ ชื่อนักเรยีน / นักศึกษา ศึกษา ชื่อบดิา / มารดา เลข สังกัดบดิา / มารดา อ าเภอ
ที่ ผู้ขอรบัทนุ ระดับ ทะเบยีน หน่วยงาน/โรงเรยีน

1 นายจิรกิตต์ิ  ชฎากุล ม.6 นายทรัพย์สิน  ชฎากุล 9910 บ านาญ วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร เมืองสกลนคร

2 น.ส.ชนากานต์  บญุกอง ม.5 นายวบิลูย์  บญุกอง 19300 บ านาญ อ.เมือง เมืองสกลนคร

3 นายเพชรกล๎า  จารณะ ปวช.2 นางนงเยาว ์ จารณะ 20524 มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร เมืองสกลนคร

4 น.ส.ลักษณาพร  ผํานสุวรรณ ม.6 นางสมรัก  ผํานสุวรรณ 20943 มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร เมืองสกลนคร

5 น.ส.สิริยากร  ขัดสี ม.4 นางภาวณีิ  ขัดสี 18832 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล เมืองสกลนคร

6 น.ส.สิริกร  ศรีมงคล ม.6 นางลภสัรดา  ศรีมงคล 25201 ร.ร.ดงชนเหลําแมดบ ารุงวทิย์ เมืองสกลนคร

7 น.ส.กีรติกานต์  มะละกา ม.4 นางอาลักคณา  มะละกา 24605 ร.ร.ทาํแรํวทิยา เมืองสกลนคร

8 น.ส.กมลชนก  ทองสุ ม.5 ส.อ.เกษมศักด์ิ  ทองสุ 21572 ร.ร.ทาํแรํศึกษา เมืองสกลนคร

9 นายสิขเรศ  มาประจวบ ม.6 นางกุลธดิา  วงศรีลา 26808 ร.ร.ทาํแรํศึกษา เมืองสกลนคร

10 นายณภทัร  นันทะแพง ปวช.1 นายณัฐกร  นันทะแพง 26396 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

11 นายภมูิภทัร  บญุจันทร์ ม.5 นายอนุกูล  บญุจันทร์ 22771 ร.ร.บา๎นดงมะไฟสามัคคีฯ เมืองสกลนคร

12 น.ส.สุวโชค  บรุะเนตร ม.6 นายเสริมโชค  บรุะเนตร 10802 ร.ร.บา๎นทาํเยี่ยมน้ าพงุ เมืองสกลนคร

13 นายทรัพย์อนันต์  มุลตะกร ม.6 นางรัตนา  มุลตะกร 11279 ร.ร.บา๎นพานสหราษฎร์บ ารุง เมืองสกลนคร

14 นายเตชภณ  ซ๎ายสุพรรณ ม.5 นายวษิณุ  ซ๎ายสุพรรณ 17907 ร.ร.บา๎นหนองลาด(ราษฎร์อุทศิวทิยาคม) เมืองสกลนคร

15 น.ส.เนตรชนก  งอยจันทร์ศรี ม.5 นายสมเจตน์  งอยจันทร์ศรี 17556 ร.ร.บา๎นฮางโฮงประชาอุทศิ เมืองสกลนคร

16 น.ส.วรวรรณ  เหมะธลิุน ม.4 นางวนิดา  เหมะธลิุน 16328 ร.ร.เมืองสกลนคร เมืองสกลนคร

17 นายดลวฒัน์  โสมชัย ม.5 นางคันท ี โสมชัย 18228 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

18 นายราเชนทร์  ขาวสุริจันทร์ ม.5 นายประพชื  ขาวสุริจันทร์ 20653 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

19 น.ส.ชนนิกานต์  เวีย่นวเิศษ ม.4 นายวรีะเดช  เวีย่นวเิศษ 23440 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

20 น.ส.กมลวรรณ  ใจกลาง ม.4 นางลัดดาวรรณ์  ใจกลาง 24489 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

21 น.ส.วชิญาดา  รัตนสีหา ม.5 นางวรรยา  รัตนสีหา 20889 ร.ร.อนุบาลสกลนคร เมืองสกลนคร

22 นายศิรชัช  แก๎วพกิุล ม.6 นางปณุยนุช  แก๎วพกิุล 24764 ร.ร.อนุบาลสกลนคร เมืองสกลนคร

23 น.ส.สุวภทัร  ก๎อนค า ม.5 นายสิทธกิร  ก๎อนค า 25157 ร.ร.อนุบาลสกลนคร เมืองสกลนคร

24 นายธนวชิญ์  นนตะแสน ปวช.1 นางธนภรณ์  นนตะแสน 24208 รร.สกลทวาปี เมืองสกลนคร

25 น.ส.ข๎าวขวญั  กัญญาเงิน ม.4 นายสมเกียรติ  กัญญาเงิน 21811 ร.ร.เทศบาล 2 "เชิงชุมอนุชนวทิยา" เมืองสกลนคร

26 น.ส.ศุภาภชิา  ศรีวภิกัด์ิ ม.6 นางวนิดา  ศรีวภิกัด์ิ 25918 ร.ร.เทศบาล 2 "เชิงชุมอนุชนวทิยา" เมืองสกลนคร

27 น.ส.ธญัวาศิริ  สารจิต ม.5 นายเจนเชิง  สารจิต 19430 ร.ร.มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวทิยา" เมืองสกลนคร

28 น.ส.ณหทยั  สุตะโคตร ม.5 นางจามจุรี  สุตะโคตร 24851 ร.ร.มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวทิยา" เมืองสกลนคร

29 นายนิธ ิ พรหมเทศ ม.5 นางนิภา  พรหมเทศ 26887 ร.ร.มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวทิยา" เมืองสกลนคร

30 น.ส.ปาริฉัตร  ศรีหาพฒุ ม.4 นายทองสุข  ศรีหาพฒุ 17343 สพป.สน. เขต  1 เมืองสกลนคร

บัญชรีายชื่อผู้ไดร้ับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชกิ  ประจ าปีการศึกษา  2562
แนบท้ายประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนส่งเสริมบุตรสมาชกิ ลงวันที ่2 มกราคม 2563

ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน  158  ทุน ๆ ละ 3,000 บาท  เป็นเงินทั้งสิน้  474,000 บาท
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ล าดับ ชื่อนักเรยีน / นักศึกษา ศึกษา ชื่อบดิา / มารดา เลข สังกัดบดิา / มารดา อ าเภอ
ที่ ผู้ขอรบัทนุ ระดับ ทะเบยีน หน่วยงาน/โรงเรยีน

31 น.ส.จิรนันท ์ สุขประเสริฐ ม.6 วาํที่ร.ต.ตํอพงษ ์ สุขประเสริฐ 26040 ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย เมืองสกลนคร

32 นายณัฐพชัร์  กาญจนโกมล ม.5 นางกลํอมจิต  กาญจนโกมล 17396 สพม. เขต 23 เมืองสกลนคร

33 นายธนานนท ์ ทองทพิย์ ม.5 นางกนกกร  ทองทพิย์ 19746 สพม. เขต 23 เมืองสกลนคร

34 น.ส.รชิดา  ยึรัมย์ ม.6 นางกาญจนา  ยึรัมย์ 26717 ส านักงานเทศบาลนครสกลนคร เมืองสกลนคร

35 น.ส.พรกนก  วงศ์สีดา ม.6 นายสถาป  วงศ์สีดา 21420 ส านักงานวฒันธรรมจังหวดัสกลนคร เมืองสกลนคร

36 นายปรมินทร์  สาแก๎ว ม.6 นายสุริยา  สาแก๎ว 27216 ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดัสกลนคร เมืองสกลนคร

37 น.ส.กุลจิรา  ประมาชิด ม.6 นางสุดารัตน์  ประมาชิด 20485 ร.ร.บา๎นโนนกุง โพนนาแก๎ว

38 นายภคิน  สุวรรณศรี ม.4 นางชํอผกา  สุวรรณศรี 27087 ร.ร.บา๎นหนองกระบอกฯ โพนนาแก๎ว

39 นายเตชทตั  พลช านิ ม.4 นางสาริสา  พลช านิ 26811 ร.ร.โพนงามโคกวทิยาคาร โพนนาแก๎ว

40 นายชวลิต  สิทธริาช ม.5 นายศราวฒิุ  สิทธริาช 12465 บ านาญ อ.กุสุมาลย์ กุสุมาลย์

41 น.ส.พชิญาภคั  โพธิศ์รี ม.6 นางพรรมาหา  เพชรพรรณ 18910 ร.ร.ชุมชนบอํแสนพนั กุสุมาลย์

42 นายพงศธร  รูวนัมอม ม.6 นายประวทิย์  รูวนัมอม 26807 ร.ร.ไพศาลวทิยา กุสุมาลย์

43 นายชิษณุพงศ์  ศรีค าแซง ม.4 นายเกษมสันต์ิ  ศรีค าแซง 21564 ร.ร.บา๎นไรํนาดี โคกศรีสุพรรณ

44 น.ส.อลิชา  ถิ่นตองโขบ ม.4 นางลดาวลัย์  ถิ่นตองโขบ 10211 ร.ร.บา๎นหว๎ยแคน โคกศรีสุพรรณ

45 นายรชต  มํวงนาครอง ม.4 นายสาโรช  มํวงนาครอง 12692 ร.ร.รํมเกล๎า โคกศรีสุพรรณ

46 นายภมูิภทัร  บตุรดี ม.5 นางสุทธนิันท ์ บตุรดี 23669 ร.ร.รํมเกล๎า โคกศรีสุพรรณ

47 น.ส.กุลธดิา  วทิกัษาบตุร ม.5 นางร๎ุงลาวนัณ์  วงษธ์นาสิริ 22548 ร.ร.บา๎นดงหลวง เตํางอย

48 น.ส.กันตา  ศรีส าราญ ม.5 นางวนิดา  เชิดสุข 17911 ร.ร.บา๎นนาตาลค าขํา เตํางอย

49 น.ส.ทกัษพร  ธรรมวฒัน์ ม.4 นางณัฏฐนันท ์ ธรรมวฒัน์ 19351 ร.ร.บา๎นต๎อนราษฎร์ด ารงวทิย์ ภพูาน

50 นายธชักฤต  ทพิมนต์ ม.5 นายไทยวรรธน์  ทพิมนต์ 21833 ร.ร.อนุบาลภพูาน ภพูาน

51 นายปริเยศ  พมิพาเสีย ม.5 นายทพิโสตะ  พมิพาเลีย 5768 บ านาญ อ.สวาํงแดนดิน สวาํงแดนดิน

52 นายวชัรกิติ  ยาสาไชย ม.5 นายมนศักด์ิ  ยาสาไชย 9184 บ านาญ อ.สวาํงแดนดิน สวาํงแดนดิน

53 นายสิรวทิย์  ถาบตุร ม.4 นางวลิาวณัย์  ถาบตุร 20736 ร.ร.บา๎นขาม(ขามเขตวทิยาคาร) สวาํงแดนดิน

54 น.ส.พรกิตติ  ปาระพมิพ์ ม.5 นายพรชัย  ปาระพมิพ์ 23658 ร.ร.บา๎นขาม(ขามเขตวทิยาคาร) สวาํงแดนดิน

55 น.ส.กิตติยาภรย์  ค าพวง ม.4 นายพทิกัษ ์ ค าพวง 17353 ร.ร.บา๎นคันชา สวาํงแดนดิน

56 นายจิรเมธ  กาสินพลิา ม.6 นางณัฐรินีย์  กาสินพลิา 24949 ร.ร.บา๎นค าสะอาด สวาํงแดนดิน

57 นายคาถาธรรม  มะโนมัย ม.4 นางชุติมาธตา  มะโนมัย 19354 ร.ร.บา๎นโคกสี(จตุรภมูิพทิยา) สวาํงแดนดิน

58 น.ส.ธญัพชิชา  บรุาณสาร ม.5 นายไพโรจน์  บรุาณสาร 21090 ร.ร.บา๎นงํอนหนองพะเนาว์ สวาํงแดนดิน

59 น.ส.ธรีพร  อุดมลาภ ม.4 นายนครชัย  อุดมลาภ 23560 ร.ร.บา๎นดอนหนั สวาํงแดนดิน

60 นายสิทธพิล  โคตรปญัญา ม.5 นายนิวติัศักด์ิ  โคตรปญัญา 22063 ร.ร.บา๎นตาล สวาํงแดนดิน

61 น.ส.วชัราภรณ์  สอนสมนึก ม.5 น.ส.วชัรินทร์  ไชยเลิศ 23754 ร.ร.บา๎นตาลโกน สวาํงแดนดิน

62 นายศรัณย์ภทัร  ศรีเพช็ร ม.6 นางบษุรินทร์  ศรีเพช็ร 23019 ร.ร.บา๎นทรายมูล สวาํงแดนดิน

63 นายวาริชภมูิ  ง้ึมชา ม.4 นายอภชิาติ  ง้ึมชา 23501 ร.ร.บา๎นนางัว สวาํงแดนดิน
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64 น.ส.ปาลิตา  วชิัย ม.6 นางพรสวรรค์  วชิัย 17593 ร.ร.บา๎นยางงาม(สาครเขตอุดม) สวาํงแดนดิน

65 น.ส.ญาดานภสั  รัฐไสย ม.4 นางมธริุมา  รัฐไสย 22006 ร.ร.บา๎นหนองชาด สวาํงแดนดิน

66 นายณัฐ  โพธิศ์รี ม.6 นางสุวรรณา  โพธิศ์รี 17067 ร.ร.บา๎นหนองหวาย สวาํงแดนดิน

67 นายเจษฎาภรณ์  รัตนะ ม.4 นางเนตรนภา  ธรุารัตน์ 24985 ร.ร.สวาํงแดนดิน สวาํงแดนดิน

68 นายสุรนาท  หงษช์ูตา ม.4 นางสุภาพร  หงษช์ูตา 19469 ร.ร.อนุบาลสวาํงแดนดิน สวาํงแดนดิน

69 นายจิรเมธ  แสงวงค์ ม.5 วาํที่ร.ต.ประจวบ  แสงวงศ์ 23100 วทิยาลัยการอาชีพสวาํงแดนดิน สวาํงแดนดิน

70 น.ส.กันยรัตน์  สมขุนทด ม.4 นางนวพร  ค าแหงพล 20619 สพป.สน. เขต 2 สวาํงแดนดิน

71 น.ส.ชํออุรา  กลยนี ม.5 นางอุราวรรณ  กลยนี 21921 ร.ร.ชุมชนบา๎นนาดีหนองไผํ พรรณานิคม

72 น.ส.ศิริหทยั  ฮาบสุวรรณ์ ม.6 นางพฒัน์ชรินทร์  ฮาบสุวรรณ์ 24563 ร.ร.บะฮีวทิยาคม พรรณานิคม

73 นายธนาวฒัน์  ใครบตุร ม.5 นางสุจิตรา  ใครบตุร 18480 ร.ร.บา๎นกลางหนองดินด า พรรณานิคม

74 นายยศธพรชัย  ค าทะเนตร ม.5 นายภเิรทชัย  ค าทะเนตร 24378 ร.ร.บา๎นเชิงชุม พรรณานิคม

75 นายอนรรฆ  นาขมิ้น ม.5 นางไพรวลัย์  นาขมิ้น 18558 ร.ร.บา๎นบวัราษฎร์บ ารุง พรรณานิคม

76 นายเทอดพงษ ์ การุญ ม.4 นางพมิพชัร์  การุญ 21872 ร.ร.บา๎นวงัยาง (วงัยางวทิยานุกูล) พรรณานิคม

77 นายจิรานุวฒัน์  พลศักด์ิขวา ม.4 นางวภิารัตน์  พลศักด์ิขวา 26262 ร.ร.บา๎นสูงเนินสามัคคี พรรณานิคม

78 นายพชิญุตม์  สุจริต ม.4 นายอดินันท ์ สุจริต 20518 ร.ร.บา๎นหนองโดกนาค าโนนธาตุ พรรณานิคม

79 น.ส.ประติมากร  กางทอง ม.5 นางสมพศิ  กางทอง 22267 ร.ร.พรรณาวฒุาจารย์ พรรณานิคม

80 น.ส.กชกร  ชุมพงศ์ ม.6 นายวเิชียร  ชุมพงศ์ 18732 ร.ร.ภริูทตัต์วทิยา พรรณานิคม

81 นายพชิิตชัย  พลไชย ม.6 นายเชิดชาย  พลไชย 18748 ร.ร.ราชประชานุเคราะห5์3 พรรณานิคม

82 น.ส.ณัฐชยา  สุจริต ม.6 นางวนัเพญ็  สุจริต 23268 ร.ร.อนุบาลพรรณานิคม พรรณานิคม

83 น.ส.กานต์ธดิา  รินสีมา ม.4 นางกรณิศา  รินสีมา 6415 บ านาญ อ.วาริชภมูิ วาริชภมูิ

84 นายพรีทตั  ศรีส าราญ ม.6 นายพศิมัย  ศรีส าราญ 11688 บ านาญ อ.วาริชภมูิ วาริชภมูิ

85 น.ส.วชิญาวดี  ปาระพมิพ์ ม.4 นางทพิารัตน์  วงศ์ประทมุ 18309 ร.ร.บา๎นตาดภวูง วาริชภมูิ

86 น.ส.จริญญา  อุระแสง ม.6 นายพนมไพร  อุระแสง 19415 ร.ร.บา๎นโพนไผํ วาริชภมูิ

87 นายสิรวชิญ์  เจริญไชย ม.5 นางวนัเพญ็  เจริญไชย 22663 ร.ร.มัธยมวาริชภมูิ วาริชภมูิ

88 น.ส.ตะวนันา  ผลาจันทร์ ม.4 นายเมืองไทย  ผลาจันทร์ 22740 ร.ร.วาริชวทิยา วาริชภมูิ

89 นายธราธปิ  สงฆ์ธรรม ปวช.1 นายสุรสิทธิ ์ สงฆ์ธรรม 22062 ร.ร.บา๎นทาํวารี สํองดาว

90 น.ส.ชนากานต์  ฝุ่นเงิน ม.5 นายชัยสิทธิ ์ ฝุ่นเงิน 19155 ร.ร.บา๎นภตูะคาม สํองดาว

91 น.ส.ตวงพลอย  ขาวขันธ์ ม.5 นายครองศักด์ิ  ขาวขันธ์ 25458 ร.ร.บา๎นหนองใสพรเจริญวทิยา สํองดาว

92 นายปญัญากร  ชุมปญัญา ม.4 นายวไิลยศิลป ์ ชุมปญัญา 17315 ร.ร.สํองดาววทิยาคม สํองดาว

93 ด.ช.ชเลศวร  ศรีภธูร ม.4 นายโฆษติ  ศรีภธูร 24195 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พงัโคน

94 น.ส.พชิญดา  ศุภโกศล ม.4 นางพานทอง  ศุภโกศล 26873 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พงัโคน

95 น.ส.ปฐัวกีานต์  แซํต้ัง ม.6 นายปฏวิติั  แซํต้ัง 22284 ร.ร.ชุมชนดงมํวงไขํ พงัโคน

96 น.ส.ชญานิศา  การุญ ม.5 นายทองเพชร  การุญ 20319 ร.ร.บา๎นพงัโคน (จ าปาสามัคคีฯ) พงัโคน
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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.นลินนิภา  ปดัภยั ม.4 นางเนตรชนก  อํอนสุระทมุ 21708 ร.ร.บา๎นพงัโคน (จ าปาสามัคคีฯ) พงัโคน

98 นายภทัรพล  การุญ ม.4 นางวรนุช  การุญ 22526 ร.ร.บา๎นพงัโคน (จ าปาสามัคคีฯ) พงัโคน

99 นายธนกฤต  จิณณรัตนากุล ม.6 นางบญุฑริกา  จิณณรัตนากุล 22054 ร.ร.บา๎นหนองแคนโคกสะอาด พงัโคน

100 น.ส.บริุศรา  มหาชัย ม.4 นางเนาวรัตน์  มหาชัย 20255 ร.ร.พงัโคนวทิยาคม พงัโคน

101 นายธรีธชั  ศรีสร๎อย ม.4 นายวชิา  ศรีสร๎อย 22857 ร.ร.พงัโคนวทิยาคม พงัโคน

102 นายณัชพฒัน  นวลมณี ปวช.1 นายนราดล  นวลมณี 21567 ร.ร.นิคมน้ าอูนเจริญวทิยา นิคมน้ าอูน

103 ด.ญ.วพิาพร  ศรีมุกดา ม.4 นายวริศักด์ิ  ศรีมุกดา 20004 ร.ร.กุดบากพฒันาศึกษา กุดบาก

104 นายนิติภมูิ  รัดที ปวช.1 นายอุบล  รัดที 16544 ร.ร.บา๎นนามํองดงนิมิตวทิยา กุดบาก

105 นายภทัรโชติ  วทิยาขาว ม.6 นายประภาส  วทิยาขาว 20957 ร.ร.บา๎นหนองค๎า กุดบาก

106 นายพรีกานต์  โถชัยค า ม.5 นางสุวรรณี  สอนสูญ 24139 ร.ร.บา๎นหนองค๎า กุดบาก

107 น.ส.เบญจมาภรณ์  สีเทียวไทย ม.4 นางวารุณี  สีเทยีวไทย 20401 ร.ร.บา๎นหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์ กุดบาก

108 นายนนทวฒัน์  ปดัเสนา ม.5 นางประนอม  ปดัเสนา 17904 ร.ร.บา๎นดงบาก เจริญศิลป์

109 น.ส.วรัญชิญา  โยธาไชย ม.4 นางศิริกุล  สายสิงห์ 26160 ร.ร.บา๎นดงบาก เจริญศิลป์

110 น.ส.วภิาดา  ผาตาตา ม.6 นายวเิชียร  ผาชาตา 17068 ร.ร.บา๎นเหลําบา๎นถํอน เจริญศิลป์

111 นายอริย์ธชั  ศรีอุดร ม.5 นางวลัยลักษณ์  ศรีอุดร 23596 ร.ร.บา๎นกุดเรือค า วานรนิวาส

112 น.ส.กุลภสัสร์  กองสิงห์ ม.5 นางธญัญาภรณ์  กองสิงห์ 19193 ร.ร.บา๎นค าเจริญสามแยกราษฎร์บ ารุง วานรนิวาส

113 นายวชิรวทิย์  เคนไชยวงศ์ ม.4 นางละมํอม  เคนไชยวงศ์ 21332 ร.ร.บา๎นโคกถาวร วานรนิวาส

114 น.ส.พชิชาภา  แสนชัย ม.5 นางนิตยา  แสนชัย 18833 ร.ร.บา๎นเชียงเพง็ วานรนิวาส

115 นายศัสตรา  สุวรรณจันทร์ ม.6 นายสุทธ ิ สุวรรณจันทร์ 15522 ร.ร.บา๎นดอนยานาง วานรนิวาส

116 น.ส.กิตติยาภรณ์  จันทร์หล๎า ม.5 นายวพิฒัน์  จันทร์หล๎า 21871 ร.ร.บา๎นเด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส

117 น.ส.เกวลิน  สุวรรณเทน ม.5 นางกิ่งเพชร  สุวรรณเทน 20651 ร.ร.บา๎นยางค า วานรนิวาส

118 นายทรงพล  ปตัพี ม.5 นางพรวมิล  ปตัพี 20047 ร.ร.บา๎นวงับง วานรนิวาส

119 นายรัชพล  สิงหป์ั้น ม.6 นางกัณญภทัร  สิงหป์ั้น 20673 ร.ร.บา๎นวงับง วานรนิวาส

120 นายโมจิน  หล๎าจันทะ ม.4 นางบญุธรรม  หล๎าจันทะ 23797 ร.ร.บา๎นวงัเยี่ยม วานรนิวาส

121 นายคมชาญ  ธรรมทาทอง ม.6 นายประริภนัณ์  ธรรมทาทอง 18173 ร.ร.บา๎นวงัเวนิ วานรนิวาส

122 นายอดุลวทิย์  มาละอินทร์ ม.6 นางพรนภา  มาละอินทร์ 19450 ร.ร.บา๎นวงัเวนิ วานรนิวาส

123 นายเขตต์ตะวนั  นันตะสุข ม.6 นางอรพนิ  สุวรรณชัยรบ 23606 ร.ร.บา๎นศรีวชิัย วานรนิวาส

124 นายศรีนาคร  พมิพสิาร ม.6 นางปนิดดา  พมิพสิาร 22600 ร.ร.บา๎นสุวรรณคีรี วานรนิวาส

125 นายพชรพล  ไชยแสนทา๎ว ม.6 นายศักด์ิชัย  ไชยแสนทา๎ว 18834 ร.ร.บา๎นหนองฮาง วานรนิวาส

126 น.ส.จินมัย  วงศ์สีชา ม.6 น.ส.วารุณีย์  วงศ์สีชา 19852 ร.ร.บา๎นหว๎ยโทง วานรนิวาส

127 น.ส.ศุภมาส  อวนปอ้ง ม.4 นางมยุรัตน์  ธสิาเวทย์ 25181 ร.ร.หนองแวงวทิยา วานรนิวาส

128 น.ส.ปานตะวนั  อ๎วนละมัย ม.5 นายทรสวรรค์  อ๎วนละมัย 18117 สพป.สน. เขต 3 วานรนิวาส

129 นายกานต์ดนัย  ดอนอาจทนั ม.5 นางจงรักษ ์ ดอนอาจทนั 18155 ร.ร.บา๎นตาด ค าตากล๎า
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130 นายวสิษฐ์พล  ศรีสร๎อย ม.5 นายวชัรินทร์  ศรีสร๎อย 14860 ร.ร.บา๎นนาแต๎ ค าตากล๎า

131 นายณัฐภทัร  แก๎วบวัสา ม.4 นางพชัณี  แก๎วบวัสา 22362 ร.ร.ผาศักด์ิทรัพย์เจริญ ค าตากล๎า

132 นายธนมงคล  ศิริวานก ม.6 นายขจรเดช  ศิริวานก 21548 ร.ร.แพดพทิยารัตน์ ค าตากล๎า

133 นายสุภาวฒัน์  อุปชาใต๎ ม.5 นายค าสอน  อุปชาใต๎ 6944 บ านาญ อ.บา๎นมํวง บา๎นมํวง

134 นายธนภทัร์  หอมเฮ๎า ปวช.2 นายวารินทร์  หอมเฮ๎า 21524 ร.ร.บา๎นดงยาง บา๎นมํวง

135 น.ส.วภิาสรย์  บวัพธุ ม.6 นายวรีะศักด์ิ  บวัพธุ 16194 ร.ร.บา๎นดอนแดงค าอ๎อ บา๎นมํวง

136 น.ส.พชัราภรณ์  อิ่มศรี ม.6 นายปรีชา  อิ่มศรี 12232 ร.ร.บา๎นนาจาน บา๎นมํวง

137 นายณัฐดนัย  วารีย์ ม.5 นายธาตรี  วารีย์ 20755 ร.ร.บา๎นมํวงพทิยาคม บา๎นมํวง

138 น.ส.ฟาริดา  จันทร์ละคร ม.4 นางสุกันยา  จันทร์ละคร 22918 ร.ร.บา๎นสรศรี บา๎นมํวง

139 นายสุทธศิานต์  แสงสวาํง ม.5 นางสุนันทา  สุวรรณไตร 23531 ร.ร.บา๎นสร๎างแก๎ว บา๎นมํวง

140 นายกฤษฎา  ไวยพฒัน์ ม.6 นายคมกฤษ  ไวยพฒัน์ 13213 ร.ร.บา๎นหนองลาด บา๎นมํวง

141 น.ส.เบญจกัลยา  ล๎านสา ม.4 นางนิสาชน  ล๎านสา 22966 ร.ร.บา๎นหวา๎น บา๎นมํวง

142 นายภวูดล  จันทร์ละคร ม.4 นายศิวพงษ ์ จันทร์ละคร 23011 ร.ร.อนุบาลบา๎นมํวง บา๎นมํวง

143 น.ส.นันทน์ภสั  โพสาวงั ม.4 นายถวลั  โพสาวงั 24031 รร.ค ายางพทิยาคม บา๎นมํวง

144 นายจิรภทัร  พวงร๎อย ม.5 นางวลารัตน์  ปฏเิวศ 24108 รร.ค ายางพทิยาคม บา๎นมํวง

145 น.ส.ศศิธร  ดวงสุภา ม.5 นายทรงพล  ดวงสุภา 18110 ร.ร.ดอนแดงเมํนใหญํ อากาศอ านวย

146 น.ส.แวววมิล  ประลอบพนัธ์ ม.5 นางวรพร  ผานะวงค์ 21506 ร.ร.ดอนแดงเมํนใหญํ อากาศอ านวย

147 น.ส.ธนิสร  สุจริต ปวช.1 นางธนสร  สุจริต 10248 ร.ร.ถ้ าเตํา อากาศอ านวย

148 น.ส.ปยิฉัตร  แสนภวูา ม.6 นายสุพจน์  แสนภวูา 10067 ร.ร.นาดอกไม๎ อากาศอ านวย

149 นายสิทธโิรจน์  ชาเหลา ม.5 นายชัยมงคล  ชาเหลา 19798 ร.ร.นาดอกไม๎ อากาศอ านวย

150 นายศรีรัฐ  พรหมแสง ม.4 นายสมควร  พรหมแสง 19915 ร.ร.นาดอกไม๎ อากาศอ านวย

151 นายธรีวทิย์  แสงลี ม.6 นางจิตรดา  แสงลี 26259 ร.ร.นายอ อากาศอ านวย

152 น.ส.เขมรินทร์  เพช็รเสนา ม.6 นายสมจิตร  เพช็รเสนา 22041 ร.ร.โนนสวรรค์ อากาศอ านวย

153 น.ส.ภทัรวดี  หมื่นศรี ม.5 นางพศิมัย  หมื่นศรี 25623 ร.ร.บะยาว อากาศอ านวย

154 น.ส.ณัฐริญา  ชาเหลา ม.5 นายเสนํห ์ ชาเหลา 20929 ร.ร.บา๎นอากาศ อากาศอ านวย

155 น.ส.นราวดี  ราชเล ม.4 นางสุภาวดี  ชํวยรักษา 18814 ร.ร.โพนงามศึกษา อากาศอ านวย

156 นายทนิภทัร  จักรบตุดา ม.5 นางประภสัษร  จักรบตุดา 19202 ร.ร.อากาศอ านวยศึกษา อากาศอ านวย

157 นายจักรรินทร์  ใครบตุร ม.5 นายคมคิด  ใครบตุร 19556 ร.ร.อากาศอ านวยศึกษา อากาศอ านวย

158 น.ส.กัลยรัตน์  ใครบตุร ม.6 นางศศิธร  ใครบตุร 24528 ร.ร.อากาศอ านวยศึกษา อากาศอ านวย
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1 น.ส.รวนิทน์ิภา  ดวงมาลา ป.ตรี ปี4 นางรัชนียา  ดวงมาลา 8161 บ านาญ  สพม.23 เมืองสกลนคร

2 น.ส.นุชนภางค์  พวงชน ป.ตรี ปี1 นางรัชนี  พวงชน 18265 บ านาญ  สพม.23 เมืองสกลนคร

3 นายภควตั  เจตินัย ป.ตรี ปี3 นายมงคล  เจตินัย 18062 บ านาญ วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร เมืองสกลนคร

4 นายเมธา  กิ่งโก๎ ป.ตรี ปี2 นายศักดา  กิ่งโก๎ 18566 บ านาญ วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร เมืองสกลนคร

5 นายตํอลาภ  คณะเมือง ป.ตรี ปี4 นายอารยะ  คณะเมือง 8636 บ านาญ อ.เมือง เมืองสกลนคร

6 นายฐิฏกิร  สิงหค์าม ป.ตรี ปี2 นางศรีสุดา  สิงหค์าม 12546 บ านาญ อ.เมือง เมืองสกลนคร

7 น.ส.พนมพร  บตุรเพง็ ป.ตรี ปี2 นางวฒันา  บตุรเพง็ 21472 บ านาญ อ.เมือง เมืองสกลนคร

8 น.ส.ณิชกานต์  ฟองอํอน ป.ตรี ปี4 นายศักด์ิชัย  ฟองอํอน 16725 มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร เมืองสกลนคร

9 นายฉัตรมงคล  นันทะศรี ป.ตรี ปี1 นางวนัเพญ็  นันทะศรี 19463 มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร เมืองสกลนคร

10 นายสิรภพ  ชลิตะนาวนิ ป.ตรี ปี4 นายนิยม  ชลิตะนาวนิ 21104 มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร เมืองสกลนคร

11 น.ส.อนันตญา  วงศ์อนันต์ ป.ตรี ปี5 นายอภชิาติ  วงศ์อนันต์ 21487 มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร เมืองสกลนคร

12 น.ส.พณัณิตา  แสนมุงคุณ ป.ตรี ปี3 นายสากล  แสนมุงคุณ 25128 ร.ร.ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ เมืองสกลนคร

13 น.ส.หทยักาญจน์  นรภาร ป.ตรี ปี3 นายสัมภาษณ์  นรภาร 16112 ร.ร.ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ เมืองสกลนคร

14 นายจตุรวทิย์  ซ๎ายสุพรรณ ป.ตรี ปี5 นางวภิารัตน์  ซ๎ายสุพรรณ 16591 ร.ร.ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ เมืองสกลนคร

15 นายวภิพ  ใครบตุร ป.ตรี ปี2 นางศรีสวสัด์ิ  ใครบตุร 12776 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล เมืองสกลนคร

16 น.ส.ขนิษฐา  สาระวรรณ ป.ตรี ปี3 นายเจตจันทร์  สาระวรรณ 15924 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล เมืองสกลนคร

17 น.ส.พรรณภทัร  ทองพนัธ์ ป.ตรี ปี1 นางระพพีรรณ  ทองพนัธ์ 18848 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล เมืองสกลนคร

18 น.ส.ณัฐนันท ์ สุตะโคตร ป.ตรี ปี3 นายสุวทิย์  สุตะโคตร 21136 ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล เมืองสกลนคร

19 น.ส.อารียา  ชํองวารินทร์ ป.ตรี ปี3 นางอมิสรา  ชํองวารินทร์ 19901 ร.ร.ดงมะไฟวทิยา เมืองสกลนคร

20 นายศุภากร  พมิพแ์พง ป.ตรี ปี5 นางจินตนา  พมิพแ์พง 15773 ร.ร.ทาํแรํวทิยา เมืองสกลนคร

21 น.ส.ชลมาศ  นามโยธา ป.ตรี ปี3 นายอนุสิทธิ ์ นามโยธา 22768 ร.ร.ทาํแรํวทิยา เมืองสกลนคร

22 นายอิทธพิล  บญุศรี ป.ตรี ปี3 น.ส.จิรัชยา  ทองธรากุล 25155 ร.ร.ทาํแรํศึกษา เมืองสกลนคร

23 น.ส.สุวชิา  จันทร์โคตร ป.ตรี ปี5 ส.อ.วชิัย  จันทร์โคตร 18741 ร.ร.ทุํงมนพทิยาคาร เมืองสกลนคร

24 นายจิรภทัร  วงศ์กัณหา ป.ตรี ปี4 นายภชุงค์  วงศ์กัณหา 19018 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

25 นายกิจภวิฒัน์  จุดดา ป.ตรี ปี1 นางธดิารัตน์  ศักด์ิสุจริต 22304 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

26 น.ส.พรปรียา  อัคพนิ ป.ตรี ปี5 นางนุพศิ  อัคพนิ 23255 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

27 นายกรวชิญ์  ธรุะพระ ป.ตรี ปี5 นายสุชาติ  ธรุะพระ 23867 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

28 นายอัฐ  เจริญวงศ์ ป.ตรี ปี3 นางวฒันานันท ์ สินเจริญ 25610 ร.ร.ธาตุนารายณ์วทิยา เมืองสกลนคร

29 นายสิทธชิัย  ไฉนงํุน ป.ตรี ปี1 นายชูชาติ  ไฉนงํุน 27013 ร.ร.บา๎นโคกกํองสหมิตรวทิยาคาร เมืองสกลนคร

30 น.ส.สรวงชนก  ระเวงวรรณ ป.ตรี ปี2 นายพงษศั์กด์ิ  ระเวงวรรณ 13445 ร.ร.บา๎นโคกเลาะวทิยาคาร เมืองสกลนคร

บัญชรีายชื่อผู้ไดร้ับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชกิ  ประจ าปีการศึกษา  2562
แนบท้ายประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนส่งเสริมบุตรสมาชกิ ลงวันที ่2 มกราคม 2563

ทุนระดับอุดมศึกษา จ านวน  292  ทุน ๆ ละ 3,500 บาท  เป็นเงินทั้งสิน้  1,022,000 บาท
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31 น.ส.อัจจิมา  บญุแสง ป.ตรี ปี3 นางเบญจวรรณ  บญุแสง 15506 ร.ร.บา๎นดงขุมข๎าว เมืองสกลนคร

32 น.ส.นภกานต์  ไชยบตุร ป.ตรี ปี1 นายนิพนธ ์ ไชยบตุร 24463 ร.ร.บา๎นดอนหมูโพธิศ์รี เมืองสกลนคร

33 น.ส.ธญัวรัตม์  ก๎อนค า ป.ตรี ปี3 นางอ๎อย  ค าปญัโญ 25156 ร.ร.บา๎นดอนหมูโพธิศ์รี เมืองสกลนคร

34 นายนนธวชั  อุระภา ป.ตรี ปี3 ส.อ.ประสาท  อุระภา 20171 ร.ร.บา๎นทาํเยี่ยมน้ าพงุ เมืองสกลนคร

35 น.ส.สุวชิาดา  สุนันทา ป.ตรี ปี3 น.ส.จริยา  สุริยนต์ 24945 ร.ร.บา๎นนาค าวทิยาคาร เมืองสกลนคร

36 นายวศิน  อินหนอง ป.ตรี ปี5 นางสร๎อยสุดา  อินหนอง 18240 ร.ร.บา๎นบอนสหราษฎร์บ ารุง เมืองสกลนคร

37 นายเกริกพล  พดุน๎อย ป.ตรี ปี3 นางกนกวรรณ  พดุน๎อย 22538 ร.ร.บา๎นบอนสหราษฎร์บ ารุง เมืองสกลนคร

38 น.ส.ธัญญารัตน์  เวียงพรหมมา ป.ตรี ปี4 นายชัชวาลย์  เวยีงพรหมา 15983 ร.ร.บา๎นประชาสุขสันต์ เมืองสกลนคร

39 น.ส.ปรารถนา  วฒันะสุระ ป.ตรี ปี2 นางเกษร  วฒันะสุระ 21427 ร.ร.บา๎นปา่หวา๎น เมืองสกลนคร

40 นายสุรเชษฐ์  พรีะธรรม ป.ตรี ปี4 นางวภิาดา  พรีะธรรม 18107 ร.ร.บา๎นพานสหราษฎร์บ ารุง เมืองสกลนคร

41 น.ส.ณัชชา  ไขแสง ป.ตรี ปี3 นางชัยสี  ไขแสง 15750 ร.ร.บา๎นมํวงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ เมืองสกลนคร

42 นายเนติพนธ ์ นิลทราช ป.ตรี ปี4 นางนิตยา  นิลทราช 22941 ร.ร.บา๎นมํวงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ เมืองสกลนคร

43 น.ส.ทชิากร  สุนารี ป.ตรี ปี4 นางจุฑารัตน์  สุนารี 17924 ร.ร.บา๎นหนองแคนสหราษฎร์วทิยา เมืองสกลนคร

44 น.ส.ธมลวรรณ  มุลตองคะ ป.ตรี ปี4 นายศักด์ิสิทธิ ์ มุลตองคะ 18209 ร.ร.บา๎นหนองแคนสหราษฎร์วทิยา เมืองสกลนคร

45 น.ส.ศรัญญา  เพชรนาดี ป.ตรี ปี1 นางสมพร  เพชรนาดี 23351 ร.ร.บา๎นหนองมะเกลือ เมืองสกลนคร

46 น.ส.ณัฐวดี  สอนสมนึก ป.ตรี ปี4 นายพพิฒัน์  สอนสมนึก 8529 ร.ร.ศรีบญุเรืองวทิยาคาร เมืองสกลนคร

47 นายนัฐพล  โฮมวงศ์ ป.ตรี ปี4 นางสมร  โฮมวงศ์ 19589 ร.ร.ศิริราษฎร์วทิยาคาร เมืองสกลนคร

48 นายประติมา  เหลาแก๎ว ป.ตรี ปี5 นางนัฏฐกานต์  เหลาแก๎ว 21771 ร.ร.สกลนครพฒันศึกษา เมืองสกลนคร

49 นายยุติธรรม  ปะกิระคัง ป.ตรี ปี4 นางนวลจันทร์  ปะกิระคัง 24555 ร.ร.สกลนครพฒันศึกษา เมืองสกลนคร

50 นายวฒิุกร  พนูปริญญา ป.ตรี ปี2 นางธนตพร  พนูปริญญา 17880 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

51 นายภานุมาศ  น๎อยสา ป.ตรี ปี3 นายธรีภทัร์  น๎อยสา 18559 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

52 น.ส.ภทัรวดี  กาญจะนะกันโห ป.ตรี ปี4 นางตติญา  กาญจะนะกันโห 19214 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

53 น.ส.ปาลีญา  วรรณประสิทธิ์ ป.ตรี ปี5 นางนราทพิย์  วรรณประสิทธิ์ 19523 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

54 นายศุภกริช  เพญ็สุกา ป.ตรี ปี3 นางภทัรามาส  เพญ็สุภา 20552 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

55 นายดิศรณ์  นามละคร ป.ตรี ปี3 นางสิริพรรณ  นามละคร 21411 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

56 น.ส.กันต์ฤทยั  หนุยจันทกึ ป.ตรี ปี4 นางเกษร  หนุยจันทกึ 21570 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

57 นายกรณ์ธนัฐ  วันวัฒน์สันติกลุ ป.ตรี ปี2 นางกรกนก  วนัวฒัน์สันติกุล 21985 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

58 น.ส.ชวกิา  เรืองเพชร ป.ตรี ปี3 นางเกษมณี  เรืองเพชร 22266 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

59 น.ส.บณัทติา  อาจวชิัย ป.ตรี ปี1 นางกิตติพร  อาจวชิัย 23038 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

60 น.ส.ณิชาภทัร  เฉลยสุข ป.ตรี ปี3 นายวโิรจน์  เฉลยสุข 25954 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

61 นายสิปปพงศ์  จุลพงษ์ ป.ตรี ปี3 นางนันทยิา  จุลพงษ์ 26144 ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล เมืองสกลนคร

62 นายวชิรวทิย์  จุลบาท ป.ตรี ปี3 นางพชัรินทร์  จุลบาท 15299 ร.ร.อนุบาลสกลนคร เมืองสกลนคร

63 น.ส.อริญา  อัคราช ป.ตรี ปี4 นายวสิิทธิ ์ อัคราช 15496 ร.ร.อนุบาลสกลนคร เมืองสกลนคร
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64 นายนวพล  นรภาร ป.ตรี ปี5 นางพรทพิย์  นรภาร 20205 ร.ร.อนุบาลสกลนคร เมืองสกลนคร

65 นายพงศธร  เจตินัย ป.ตรี ปี1 นางจันทนา  เจตินัย 11697 วทิยาลัยเทคนิค เมืองสกลนคร

66 นายภทัระ  รอนยุทธ ป.ตรี ปี6 นางนันทพร  รอนยุทธ 17248 วทิยาลัยเทคนิค เมืองสกลนคร

67 นายพงศภคั  เปล่ียนเอก ป.ตรี ปี2 วาํที่ร.ต.พงษอ์นัน  เปล่ียนเอก 24972 วทิยาลัยสารพดัชํางสกลนคร เมืองสกลนคร

68 น.ส.อนุตตรีย์  ทพิมํอม ป.ตรี ปี1 นายวนิิจ  ทพิมํอม 16509 สพป.สน. เขต  1 เมืองสกลนคร

69 นายตะวนัวงค์  วงศ์ตาพรม ป.ตรี ปี2 นางพชรพร  จีรังกูล 23572 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เมืองสกลนคร

70 น.ส.รมย์ธรีา  สมบรูณ์คุณากร ป.ตรี ปี1 นางนัยเนตร  สมบรูณ์คุณากร 20002 สพม. เขต 23 เมืองสกลนคร

71 น.ส.จิดาภา  ศรีมามาศ ป.ตรี ปี1 นายสันติภาพ  ศรีมามาศ 26678 ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดัสกลนคร เมืองสกลนคร

72 น.ส.ณัฐริกา  ฤทธิสุ์วรรณ ป.ตรี ปี2 นางประภสัสร  ฤทธิสุ์วรรณ 12466 บ านาญ อ.โพนนาแก๎ว โพนนาแก๎ว

73 นายภทัรภณ  จวนสาง ป.ตรี ปี2 นายศิริไชย  จวนสาง 20940 ร.ร.นาแก๎วพทิยาคม โพนนาแก๎ว

74 น.ส.ชลันดา  นามโยธา ป.ตรี ปี1 นางเมตตา  นามโยธา 22770 ร.ร.นาแก๎วพทิยาคม โพนนาแก๎ว

75 น.ส.สรัญภติา  หงษณี์ ป.ตรี ปี4 นางเยาวเรศ  หงษณี์ 23327 ร.ร.นาแก๎วพทิยาคม โพนนาแก๎ว

76 น.ส.ทชิากร  พรหมเทศ ป.ตรี ปี4 นายทนิกร  พรหมเทศ 26888 ร.ร.บา๎นกลางนาเด่ือ โพนนาแก๎ว

77 นายพทุธภมูิ  วงศ์ตาผา ป.ตรี ปี3 นางปณารัชญ์  วงศ์ตาผา 17558 ร.ร.บา๎นนาเด่ือ โพนนาแก๎ว

78 นายกอบบญุ  ทศัวงษา ป.ตรี ปี3 นางกรรณิการ์  ทศัวงษา 22219 ร.ร.บา๎นนาเด่ือ โพนนาแก๎ว

79 นายโชติศิวสัว ์ ไชยโคตร ป.ตรี ปี3 นายพทิกัษ ์ ไชยโคตร 18603 ร.ร.บา๎นปุ่งสหราษฎร์ โพนนาแก๎ว

80 นายณัฐวฒิุ  แก๎วยะลุน ปวส.2 นางกงใจ  แก๎วยะลุน 23145 ร.ร.บา๎นแปน้สามัคคีฯ โพนนาแก๎ว

81 น.ส.ชรินรัตน์  โนยะราช ป.ตรี ปี3 นางนิตยา  โนยะราช 24795 ร.ร.บา๎นแปน้สามัคคีฯ โพนนาแก๎ว

82 นายณัฐพเิชษฐ์  ปญัญา ป.ตรี ปี2 นางณาตยา  ปญัญา 17511 ร.ร.ชุมชนบอํแสนพนั กุสุมาลย์

83 นายปริชวทิย์  บวัศรี ป.ตรี ปี5 นางวาสนา  บวัศรี 18166 ร.ร.บา๎นกุดสะกอย กุสุมาลย์

84 นายณัฐพงศ์  มีพรหม ป.ตรี ปี1 นางรัตนากรณ์  มีพรหม 24270 ร.ร.บา๎นนาโพธิ์ กุสุมาลย์

85 นายเกียรติศักด์ิ  พฒุศรี ป.ตรี ปี2 วาํที่ร.ต.พสิิจฏ ์ พฒุศรี 22136 ร.ร.บา๎นโพนแพง เจียรวนนทอ์ุทศิ๕ กุสุมาลย์

86 น.ส.พรพมิล  พฒุศรี ป.ตรี ปี4 นางพมิลรัตน์  พฒุศรี 22187 ร.ร.บา๎นโพนแพง เจียรวนนทอ์ุทศิ๕ กุสุมาลย์

87 นายกษมวฒัน์  ทานะขันธ์ ป.ตรี ปี3 นางชไมพร  ทานะขันธ์ 21525 ร.ร.อนุบาลกุสุมาลย์ กุสุมาลย์

88 น.ส.อุษา  ทปีานนท์ ปวส.2 นายอุกฤษฏ ์ ทปีานนท์ 7790 บ านาญ อ.โคกศรีสุพรรณ โคกศรีสุพรรณ

89 นายเกียรติภมูิ  สิงหค์ ามา ป.ตรี ปี2 นางออมสิน  สิงหค์ ามา 15638 ร.ร.บา๎นดํานมํวงค า โคกศรีสุพรรณ

90 น.ส.วรัญญา  อินธกิาย ป.ตรี ปี1 นายประยงค์  อินธกิาย 16490 ร.ร.บา๎นตองโขบ โคกศรีสุพรรณ

91 นายกิตติศักด์ิ  พลอาษา ป.ตรี ปี2 นางจินตนา  พลอาษา 18786 ร.ร.บา๎นหว๎ยยาง โคกศรีสุพรรณ

92 น.ส.น้ าฝน  ชาชัย ป.ตรี ปี4 นางทพิา  ชาชัย 24438 ร.ร.บา๎นหว๎ยยาง โคกศรีสุพรรณ

93 น.ส.สุพชิญา  นางาม ป.ตรี ปี4 นายสุภาชัย  นางาม 19573 ร.ร.บา๎นเหลําโพนค๎อฯ โคกศรีสุพรรณ

94 นายนิธภิพ  ภโูทถ้ า ป.ตรี ปี4 นางอนงค์  ภโูทถ้ า 21926 ร.ร.บา๎นเหลําโพนค๎อฯ โคกศรีสุพรรณ

95 น.ส.นนทนิี  จันทะจร ป.ตรี ปี2 นางนารี  จันทะจร 22016 ร.ร.รํมเกล๎า โคกศรีสุพรรณ

96 นายศุภวชิญ์  หาญมนตรี ป.ตรี ปี1 นายพเิชษฐ  หาญมนตรี 24300 ร.ร.รํมเกล๎า โคกศรีสุพรรณ
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97 นายธนพฒัน์  บญุพาเกิด ป.ตรี ปี1 นางบรรดล  บญุพาเกิด 25171 ร.ร.รํมเกล๎า โคกศรีสุพรรณ

98 น.ส.อรยา  เขียวรัตน์ ป.ตรี ปี5 นางอาริยา  เขียวรัตน์ 27218 ร.ร.อนุบาลโคกศรีสุพรรณ โคกศรีสุพรรณ

99 นายธปิไตย  การุณ ป.ตรี ปี2 นายวมิาลย์  การุณ 17830 รร.ดํานมํวงค าพทิยาคม โคกศรีสุพรรณ

100 น.ส.สุวพชัร  ฝูงพลิา ป.ตรี ปี1 นางสมดี  ฝูงพลิา 18708 รร.ดํานมํวงค าพทิยาคม โคกศรีสุพรรณ

101 นายนพณัฐ  ธาตุระหนั ป.ตรี ปี1 นายสุพรรณ์  ธาตุระหนั 21877 ร.ร.เตํางอยพฒันศึกษา เตํางอย

102 น.ส.จตุพร  บญุใหญํ ป.ตรี ปี4 นางบพุชาติ  บญุใหญํ 21039 ร.ร.บา๎นดงหลวง เตํางอย

103 นายศรันย์  ศรีโยธา ป.ตรี ปี4 นางววิรรณยา  ศรีโยธา 21372 ร.ร.บา๎นดงหลวง เตํางอย

104 นายเจนณรงค์  ศิริฟอง ป.ตรี ปี4 นายอภนิันท ์ ศิริฟอง 24959 ร.ร.บา๎นนาตาลค าขํา เตํางอย

105 น.ส.ณัฏฐณิชา  พรหมเชษฐา ป.ตรี ปี2 นายยุทธพงษ ์ พรหมเชษฐา 21127 ร.ร.บา๎นนาอํางมํวงค า เตํางอย

106 นายคุณากร  ยะงาม ป.ตรี ปี3 นายสุธรรม  ยะงาม 10817 ร.ร.อนุบาลเตํางอย เตํางอย

107 น.ส.ปรารถนา  ไตรพษิ ป.ตรี ปี4 นายสถาพร  ไตรพษิ 20814 ร.ร.ค าเพิ่มพทิยา ภพูาน

108 น.ส.ธญัลักษณ์  ชุมภแูสง ป.ตรี ปี1 นายอรรถพร  ชุมภแูสง 20258 ร.ร.บา๎นโคกภู ภพูาน

109 นายธนาเกียรติ  สิงหาคร ปวส.1 นางเสวยีน  สิงหาคร 20075 ร.ร.บา๎นยางโล๎นเจริญราษฎร์ฯ ภพูาน

110 น.ส.กวสิรา  ปญัญาบณัฑิตกุล ป.ตรี ปี2 นายพรสวรรค์  ปัญญาบัณฑิตกลุ 19049 ร.ร.อนุบาลภพูาน ภพูาน

111 นายวชิเยนทร์  สรรพโส ป.ตรี ปี2 นางประไพ  สรรพโส 9960 บ านาญ อ.สวาํงแดนดิน สวาํงแดนดิน

112 นายเมธชิัย  จันลา ป.ตรี ปี3 นายวไิล  จันลา 10481 บ านาญ อ.สวาํงแดนดิน สวาํงแดนดิน

113 นายทกัษณิ  ดีจันทร์ ปวส.1 นางแนํงน๎อย  สังกฤษณ์ 11777 บ านาญ อ.สวาํงแดนดิน สวาํงแดนดิน

114 นายธนภทัร  ขํวงทพิย์ ป.ตรี ปี2 นางภรินันท ์ ขํวงทพิย์ 22508 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาฯ สวาํงแดนดิน

115 น.ส.ฐิศรา  ศรีพนัธ์ ป.ตรี ปี2 นางมะลิวรรณ  ศรีพนัธ์ 15964 ร.ร.บา๎นค าสะอาด สวาํงแดนดิน

116 นายอานนท ์ รินทะชัย ป.ตรี ปี1 นางชุติมณฑน์  รินทะชัย 25451 ร.ร.บา๎นค าสะอาด สวาํงแดนดิน

117 น.ส.สุวรา  คนงาม ป.ตรี ปี2 นายปญัญา  คนงาม 22450 ร.ร.บา๎นโคกสี(จตุรภมูิพทิยา) สวาํงแดนดิน

118 น.ส.มัสญา  จักรไชย ป.ตรี ปี4 นางธรรมรงค์รัก  จักรไชย 25518 ร.ร.บา๎นโคกสีไค สวาํงแดนดิน

119 นายวฒัพงษ ์ ลาผม ป.ตรี ปี3 นางรํุงทพิย์  ลาผม 24691 ร.ร.บา๎นงํอนหนองพะเนาว์ สวาํงแดนดิน

120 นายธรีพฒัน์  ศิริสุวรรณ ป.ตรี ปี4 นางจิตรัตดาวรรณ  ศิริสุวรรณ 12043 ร.ร.บา๎นดอนหนั สวาํงแดนดิน

121 น.ส.วริษา  พรมสวสัด์ิ ป.ตรี ปี1 นางรํุงฤดี  พรมสวสัด์ิ 21672 ร.ร.บา๎นตาลโกน สวาํงแดนดิน

122 นายนับทอง  ราชไชย ป.ตรี ปี4 นางสวาท  ราชไชย 15276 ร.ร.บา๎นตาลเนิ้ง(โพธริาชอ านวย) สวาํงแดนดิน

123 น.ส.กนกลักษณ์  วรรณราม ป.ตรี ปี5 นางสุริสา  อภติรีธวชั 15156 ร.ร.บา๎นถํอนคุรุราษฎร์สามัคคี สวาํงแดนดิน

124 นายพรีพล  บญุคง ป.ตรี ปี3 นายพเิชษฐ์  บญุคง 21543 ร.ร.บา๎นถํอนคุรุราษฎร์สามัคคี สวาํงแดนดิน

125 นายพทัธสีมา  ศรสุราษฎร์ ป.ตรี ปี3 นายมหทิธศัิกด์ิ  ศรสุราษฎร์ 12492 ร.ร.บา๎นบงึโน สวาํงแดนดิน

126 น.ส.ธนานันท ์ ศรสุราษฎร์ ป.ตรี ปี1 นางสรัญญา  ศรสุราษฎร์ 15704 ร.ร.บา๎นบงึโน สวาํงแดนดิน

127 นายเมธาสิทธิ ์ เกตุรักษ์ ป.ตรี ปี1 นายสัญญา  เกตุรักษ์ 16631 ร.ร.บา๎นปลวกธาตุโสภา สวาํงแดนดิน

128 นายเชาวว์ฒัน์  ก๎องเสียง ป.ตรี ปี4 นางวไิลวรรณ  ก๎องเสียง 22290 ร.ร.บา๎นสร๎างแปน้ สวาํงแดนดิน

129 น.ส.วชิรญา  ปาละวงค์ ป.ตรี ปี4 นางสร๎อยเพชร  ปาละวงค์ 23831 ร.ร.บา๎นสร๎างแปน้ สวาํงแดนดิน
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130 นายธรีะพงษ ์ เบา๎ค า ป.ตรี ปี4 นายประสิทธชิัย  เบา๎ค า 22882 ร.ร.บา๎นหนองกุง สวาํงแดนดิน

131 นายศุภโชค  เหมือดเขื่อนขันธ์ ปวส.1 นายยอดชาย  เหมือดเขือ่นขนัธ์ 23023 ร.ร.บา๎นหนองแค(อ านวยศิลป)์ สวาํงแดนดิน

132 น.ส.สิริสกุล  พนัธุแ์ดง ป.ตรี ปี5 นางโชติมณี  พนัธุแ์ดง 21932 ร.ร.บา๎นหนองชาด สวาํงแดนดิน

133 นายฉัตรมงคล  ถวลิหวงั ป.ตรี ปี2 นายกฤษฎากร  ถวลิหวงั 9412 ร.ร.บา๎นหนองไผํ สวาํงแดนดิน

134 น.ส.ณัฐชา  เสนารักษ์ ป.ตรี ปี3 นายวเิชียร  เสนารักษ์ 10854 ร.ร.บา๎นหนองไผํ สวาํงแดนดิน

135 นายอลงกรณ์  แสงจ าปี ปวส.2 นายสงค์  แสงจ าปี 15547 ร.ร.บา๎นหนองหอยคัน สวาํงแดนดิน

136 นายนนทธ์วิรรธณ์  ธรีะภาพ ป.ตรี ปี4 นางอุดมพร  ธรีะภาพ 20722 ร.ร.แวงพทิยาคม สวาํงแดนดิน

137 นายพณิไพร า  สินธนันชัย ป.ตรี ปี3 นายมงคล  สินธนันชัย 19515 ร.ร.สวาํงแดนดิน สวาํงแดนดิน

138 น.ส.พมิพช์นก  บวัโฮง ป.ตรี ปี5 นางลักษณ์ขณา  บวัโฮง 19238 ร.ร.หนองหลวงวทิยานุกูล สวาํงแดนดิน

139 นายณัฏฐ์ชนินทร์  ดาบพิมพ์ศรี ป.ตรี ปี2 นายไวพร  ดาบพมิพศ์รี 19595 ร.ร.หนองหลวงศึกษา สวาํงแดนดิน

140 นายชนม์ชนก  บวัโฮง ป.ตรี ปี1 นายสุรศักด์ิ  บวัโฮง 21328 ร.ร.หนองหลวงศึกษา สวาํงแดนดิน

141 น.ส.เบญญาภา  รัตนวงศ์ ป.ตรี ปี4 นายสมาน  รัตนวงศ์ 21859 ร.ร.หนองหลวงศึกษา สวาํงแดนดิน

142 น.ส.อภชิญา  ชมภู ป.ตรี ปี1 นายทรงเดช  ชมภู 21952 ร.ร.หนองหลวงศึกษา สวาํงแดนดิน

143 น.ส.กุลณัฐ  จันทรงกุล ป.ตรี ปี4 นางอารีรัตน์  จันทรงกุล 26868 ร.ร.หนองหลวงศึกษา สวาํงแดนดิน

144 น.ส.ธนภรณ์  ยั่งยืนนาน ป.ตรี ปี1 นางปยิะฉัตร  ยั่งยืนนาน 18779 ร.ร.อนุบาลสวาํงแดนดิน สวาํงแดนดิน

145 นายธรี  พรมเคนสา ปวส.2 น.ส.ศรินรัตน์  ธนดิษฐาพงศ์ 19004 วทิยาลัยการอาชีพสวาํงแดนดิน สวาํงแดนดิน

146 นายภควตั  สุริยะชัย ปวส.1 นายนเรศ  สุริยะชัย 19213 วทิยาลัยการอาชีพสวาํงแดนดิน สวาํงแดนดิน

147 น.ส.ชนิดาภา  มิ่งค า ป.ตรี ปี1 นายชูชาติ  มิ่งค า 20712 วทิยาลัยการอาชีพสวาํงแดนดิน สวาํงแดนดิน

148 น.ส.อุํนเอื้อ  กองแก๎ว ป.ตรี ปี2 นางฉายา  กองแก๎ว 25649 สพป.สน. เขต 2 สวาํงแดนดิน

149 นายธญัธร  พรหมสาขา ณ สกลนคร ป.ตรี ปี4 นายคมสันต์  พรหมสาขาฯ 20119 บ านาญ สพม. อ.พรรณานิคม พรรณานิคม

150 น.ส.ปทติตา  นามโคตร ป.ตรี ปี3 นางทนัสมัย  นามโคตร 10524 บ านาญ อ.พรรณานิคม พรรณานิคม

151 น.ส.ปภาวรินทร์  วจีสิงห์ ป.ตรี ปี4 นางธวิรินทร์  วจีสิงห์ 21340 ร.ร.ชุมชนบา๎นนาดีหนองไผํ พรรณานิคม

152 นายราชภฎั  งํอนสวาํง ป.ตรี ปี4 นางอาระดิน  ค าทะเนตร 23317 ร.ร.ชุมชนบา๎นนาดีหนองไผํ พรรณานิคม

153 น.ส.คชาภรณ์  ผลจันทร์ ป.ตรี ปี2 นางซารัญฎา  ผลจันทร์ 21082 ร.ร.บะฮีวทิยาคม พรรณานิคม

154 น.ส.สุรีพร  จันลาวงศ์ ป.ตรี ปี1 นายสุรชัย  จันลาวงศ์ 21435 ร.ร.บะฮีวทิยาคม พรรณานิคม

155 น.ส.นภสักร  พมิพพ์งษ์ ป.ตรี ปี4 นางอรมย์รักษ ์ อินทรีย์ 16226 ร.ร.บา๎นกลางหนองดินด า พรรณานิคม

156 นายกิตติโชค  น าสุย ปวส.2 นางลดาทพิย์  น าสุย 14565 ร.ร.บา๎นดอนกอย พรรณานิคม

157 นายปรมัตถ์  กลยณีย์ ป.ตรี ปี5 นางนิตยา  กลยณีย์ 17674 ร.ร.บา๎นโนนทรายค า พรรณานิคม

158 นายอัษฎาวธุ  ทองมุล ป.ตรี ปี4 นางจุรีภรณ์  ทองมุล 13027 ร.ร.บา๎นโนนเรือตอเรือ พรรณานิคม

159 น.ส.เบญญา  ผาอินทร์ ป.ตรี ปี4 นายบญุสํง  ผาอินทร์ 23326 ร.ร.บา๎นบะฮี พรรณานิคม

160 น.ส.ชลลิตา  อิ้มพฒัน์ ป.ตรี ปี1 นางบษุบา  อิ้มพฒัน์ 19239 ร.ร.บา๎นบงึ พรรณานิคม

161 น.ส.สุดารัตน์  ดูดี ป.ตรี ปี4 นายสมชาย  ดูดี 19714 ร.ร.บา๎นวงัยาง (วงัยางวทิยานุกูล) พรรณานิคม

162 น.ส.จิณต์จุฑา  สุวรรณ ป.ตรี ปี2 นายมงคล  สุวรรณ 20909 ร.ร.บา๎นสมสะอาด พรรณานิคม
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163 นายธนบตัร  สงค์สอน ป.ตรี ปี3 นางรจนา  สงค์สอน 21261 ร.ร.บา๎นหนองเด่ิน พรรณานิคม

164 น.ส.สุกาญจนา  สํูเสน ป.ตรี ปี3 นายไพรวลัย์  สํูเสน 23433 ร.ร.บา๎นหนองหวาย พรรณานิคม

165 น.ส.พกิุลแก๎ว  แก๎วพกิุล ป.ตรี ปี2 นายสกุณ  แก๎วพกิุล 24765 ร.ร.ภริูทตัต์วทิยา พรรณานิคม

166 นายธนกฤต  ธนวชิัยกุล ป.ตรี ปี5 นางศิรนุช  สุทธอิาคาร 21037 ร.ร.อนุบาลพรรณานิคม พรรณานิคม

167 นางจตุพล  แซํลํอ ป.ตรี ปี5 นางสุธาลินี  บญุเที่ยง 24898 ร.ร.อนุบาลพรรณานิคม พรรณานิคม

168 นายณัฐนนท ์ บญุรักษา ป.ตรี ปี1 นางประนมไพร  บญุรักษา 17410 ร.ร.บา๎นโคกศาลา วาริชภมูิ

169 น.ส.ชยาภรณ์  วารินทร์ ป.ตรี ปี2 นายไชยยา  วารินทร์ 20108 ร.ร.บา๎นง้ิวพงัฮอ วาริชภมูิ

170 นายฐิติพนธ ์ ไชยดี ป.ตรี ปี2 นางอัญจรินทร์  ไชยดี 21577 ร.ร.บา๎นง้ิวพงัฮอ วาริชภมูิ

171 นายณัฐภทัร  ผํองกมล ป.ตรี ปี3 นางศศิธร  โมราราช 25542 ร.ร.บา๎นดงค าโพธิ์ วาริชภมูิ

172 น.ส.ปรียาภรณ์  ถิตย์ประเสริฐ ป.ตรี ปี3 นายวฒันา  ถิตย์ประเสริฐ 20128 ร.ร.บา๎นดงบงัปา่โจด วาริชภมูิ

173 นายณัฐวฒิุ  เปง้ค าภา ป.ตรี ปี4 นายแปง้  เปง้ค าภา 16560 ร.ร.บา๎นดอนยานาง วาริชภมูิ

174 นายธรีกานต์  อัฐประจง ป.ตรี ปี4 พ.ต.เสง่ียม  อัฐประจง 19626 ร.ร.บา๎นดอนยานาง วาริชภมูิ

175 น.ส.ศุภกาณจน์  ไพรทอง ป.ตรี ปี1 น.ส.ทอแสง  สมพนิิจ 23597 ร.ร.บา๎นดอนยาวประชากรอุปการ วาริชภมูิ

176 นายภาณุพล  พนัธโุคตร ป.ตรี ปี2 นางทศัชณีย์  พนัธโุคตร 24804 ร.ร.บา๎นทุํงเชือก วาริชภมูิ

177 น.ส.ขัตติยา  ภาวงค์ ป.ตรี ปี2 นางสุดใจ  ภาวงค์ 25320 ร.ร.บา๎นทุํงเชือก วาริชภมูิ

178 นายทรงพล  โตงาม ป.ตรี ปี2 นางพศิมัย  โตงาม 22194 ร.ร.บา๎นธาตุกุดพร๎าว วาริชภมูิ

179 นายนิธกิร  ฮังกาสี ป.ตรี ปี2 นายพรศักด์ิ  ฮังกาสี 18759 ร.ร.บา๎นโพนไผํ วาริชภมูิ

180 น.ส.อรชฎา  สาขามุละ ป.ตรี ปี4 นายชัชวาลย์  สาขามุละ 12560 ร.ร.บา๎นหนองลาดวทิยาคาร วาริชภมูิ

181 นายกฤตภาส  มหาราต ป.ตรี ปี4 นางไพฑูรย์  มหาราต 9806 ร.ร.บา๎นไฮํปลาโหล วาริชภมูิ

182 นายปติิกร  เหมะธลิุน ป.ตรี ปี2 นางเสาวลักษณ์  เหมะธลิุน 19250 ร.ร.มัธยมวาริชภมูิ วาริชภมูิ

183 นายชยกร  ธนกรกุลชัย ป.ตรี ปี1 นางภคมน  ธนกรกุลชัย 11689 ร.ร.จงกลกิตติขจรวทิยา สํองดาว

184 นายอภเิดช  หนัจางสิทธิ์ ป.ตรี ปี2 นายเดชัย  หนัจางสิทธิ์ 18045 ร.ร.จงกลกิตติขจรวทิยา สํองดาว

185 นายณัฐนันท ์ ไชยรบ ป.ตรี ปี1 นางวไิล  ลาเอ็ด 26433 ร.ร.ชุมชนบา๎นทาํศิลา สํองดาว

186 น.ส.วริศรา  ยืนนาน ป.ตรี ปี2 นางดารุณ  ยืนนาน 12536 ร.ร.บา๎นกุดแสง สํองดาว

187 น.ส.กัญญาณัฐ  เหมะธลิุน ป.ตรี ปี4 นางปยิะนุช  เหมะธลิุน 21519 ร.ร.บา๎นดงแสนตอ สํองดาว

188 น.ส.รจนาถ  มูลตรีแก๎ว ป.ตรี ปี4 นางอรุณรัตน์  มูลตรีแก๎ว 19282 ร.ร.สํองดาววทิยาคม สํองดาว

189 น.ส.พจิิตรา  บวัอํอน ป.ตรี ปี4 นางมลิวลัย์  บวัอํอน 18244 ร.ร.อุดมสังวรวทิยา สํองดาว

190 น.ส.เบญญทพิย์  กุจะพนัธ์ ป.ตรี ปี2 นางดนุภคั  กุจะพนัธ์ 22735 บ านาญ อ.พงัโคน พงัโคน

191 นายอภนิันท ์ กุละนาม ป.ตรี ปี4 นายบญุเพง็  กุละนาม 11322 ร.ร.ชุมชนดงมํวงไขํ พงัโคน

192 น.ส.เมษา  แก๎วมุงคุณ ป.ตรี ปี2 นายไพรแสง  แก๎วมุงคุณ 18789 ร.ร.บา๎นโคกสามัคคี พงัโคน

193 นายธรรมรัตน์  เอกะวภิาต ป.ตรี ปี3 นางอริษา  คอมแพงจันทร์ 19810 ร.ร.บา๎นโคกสามัคคี พงัโคน

194 นายธนวฒัน์  มาลาทอง ป.ตรี ปี2 นายเดํนณรงค์  มาลาทอง 13477 ร.ร.บา๎นดงสวรรค์หนองนกกด พงัโคน

195 น.ส.บณัฑิตา  สมงาม ป.ตรี ปี2 นางอนงค์นารถ  ไชยรา 21434 ร.ร.บา๎นต๎นผ้ึง พงัโคน
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196 น.ส.มณินทร  ใครบตุร ป.ตรี ปี3 นางอาจรีย์  ใครบตุร 19310 ร.ร.บา๎นมํวงค า พงัโคน

197 นายชัชวานนท ์ ยะวงษศ์รี ป.ตรี ปี4 นางชดช๎อย  ยะวงษศ์รี 23355 ร.ร.บา๎นมํวงค า พงัโคน

198 นายอกนิษฐ์  อุตระหงษ์ ป.ตรี ปี5 นางสุพรรณี  อุตระหงษ์ 17502 ร.ร.บา๎นแรํ พงัโคน

199 นายเชาวนันท ์ ศูนย์จันทร์ ป.ตรี ปี3 นายศิริพนัธ ์ ศูนย์จันทร์ 19642 ร.ร.บา๎นสมสะอาด พงัโคน

200 น.ส.เก็จมณี  สัพโส ป.ตรี ปี3 นางพมิพว์ลัญช์  มิกราช 27078 ร.ร.บา๎นสมสะอาด พงัโคน

201 นายภานุกร  ไชยรา ป.ตรี ปี2 นางสุดารัตน์  ไชยรา 22055 ร.ร.บา๎นหนองแคนโคกสะอาด พงัโคน

202 นายนวพล  สีหราช ป.ตรี ปี5 นางรํุงทพิย์  สีหราช 18987 ร.ร.บา๎นหนองบวั พงัโคน

203 นายกรดนัย  ศรีสร๎อย ป.ตรี ปี1 นางธญัลักษณ์  ศรีสร๎อย 23466 ร.ร.บา๎นหนองไฮ พงัโคน

204 น.ส.มินตรา  ศิริบ ารุง ป.ตรี ปี1 นายขวญัเมือง  ศิริบ ารุง 20183 ร.ร.บา๎นอุํมเหม๎า พงัโคน

205 น.ส.วลัญชณัฐ  สิงจานุสงค์ ป.ตรี ปี1 นางวนิดา  สิงจานุสงค์ 14502 ร.ร.พงัโคนวทิยาคม พงัโคน

206 น.ส.มัลลิกา  สมผล ป.ตรี ปี4 นายพงษศั์กด์ิ  สมผล 18580 ร.ร.พงัโคนวทิยาคม พงัโคน

207 นายภทัรกร  ศิริกุล ป.ตรี ปี3 นางยุพาภรณ์  ศิริกุล 20129 ร.ร.พงัโคนวทิยาคม พงัโคน

208 นายสิทธพิงษ ์ วงศ์ประทมุ ป.ตรี ปี2 นางนภาพร  วงศ์ประทมุ 21465 ร.ร.พงัโคนวทิยาคม พงัโคน

209 นายคุณานนต์  คูณหอม ป.ตรี ปี3 นางอ๎อย  คูณหอม 22123 ร.ร.พงัโคนวทิยาคม พงัโคน

210 นายณัฐกานต์  วงศ์อินทร์อยูํ ป.ตรี ปี5 นายมหดิล  วงศ์อินทร์อยูํ 22616 ร.ร.พงัโคนวทิยาคม พงัโคน

211 นายยุทธชัย  วชินา ป.ตรี ปี2 นางจีราวฒัน์  วชินา 24225 ร.ร.พงัโคนวทิยาคม พงัโคน

212 น.ส.พมิพช์นกมาตา  กุดหอม ป.ตรี ปี2 นางฉววีรรณ  กุดหอม 24259 ร.ร.พงัโคนวทิยาคม พงัโคน

213 น.ส.ภทัรีญา  บญุไชยโย ป.ตรี ปี2 นางนิภา  บญุไชยโย 25498 ร.ร.บา๎นโคกมะนาว นิคมน้ าอูน

214 นายภควรรษ  ปารีพนัธ์ ป.ตรี ปี5 นางชรัญรัตน์  ปารีพนัธ์ 18090 ร.ร.บา๎นสุวรรณคาม นิคมน้ าอูน

215 นายทยากร  ทนิบตุร ป.ตรี ปี1 นางสาคร  ทนิบตุร 19980 ร.ร.กุดบากพฒันาศึกษา กุดบาก

216 นายนัทธพงศ์  พองพรหม ป.ตรี ปี3 นางสุทธรัิตน์  พองพรหม 22492 ร.ร.กุดบากพฒันาศึกษา กุดบาก

217 นายวชิิตชัย  คูวนิชชัย ป.ตรี ปี4 นางชิดพนม  คูวนิชชัย 24707 ร.ร.กุดบากพฒันาศึกษา กุดบาก

218 นายคุณากร  ถึงนามลี ป.ตรี ปี5 นายเสง่ียม  ถึงนามลี 17865 ร.ร.ชุมชนบา๎นกุดไห กุดบาก

219 นายศิรวทิย์  ไชยฮ่ัง ปวส.2 นางศิริวฒันา  ไชยฮ่ัง 17899 ร.ร.บา๎นกุดแฮดวฒันราษฎร์ผดุง กุดบาก

220 น.ส.สุภทัรา  มั่งสวสัด์ิ ป.ตรี ปี4 นายภาสกร  มั่งสวสัด์ิ 20201 ร.ร.บา๎นเชิงดอย กุดบาก

221 นายสหสัวรรษ  วทิยาขาว ป.ตรี ปี1 นางไพวรรณ  วทิยาขาว 20927 ร.ร.บา๎นหนองค๎า กุดบาก

222 น.ส.กุลณัฐ  เถายะบตุร ป.ตรี ปี4 นายนิธพิงศ์  เถายะบตุร 20984 ร.ร.บา๎นหนองค๎า กุดบาก

223 น.ส.ธญัญลักษณ์  รักจันทร์ ป.ตรี ปี3 นายสรตถ  รักจันทร์ 15696 บ านาญ อ.เจริญศิลป ์เรียกเก็บที่เขต2 เจริญศิลป์

224 นายพลวฒัน์  พรมวงั ป.ตรี ปี2 นางเกศราวดี  พรมวงั 25375 ร.ร.บา๎นโคกศิลา เจริญศิลป์

225 นายธนดล  สุขสวน ปวส.1 นางชุตินันต์  ชินณพฒัน์โกศล 24312 ร.ร.บา๎นดงบาก เจริญศิลป์

226 น.ส.พมิพช์นก  ศรีสาคร ป.ตรี ปี1 นางพมิพสุ์ภคั  ศรีสาคร 19266 ร.ร.บา๎นนาสีนวล เจริญศิลป์

227 นายธนบดินทร์  ปิ่นใจ ป.ตรี ปี4 นายเรืองศิลป ์ ปิ่นใจ 15007 ร.ร.บา๎นโพนบกหนองผือ เจริญศิลป์

228 นายอนันต์ยศ  เหาะเหนิ ป.ตรี ปี2 นางมนทริา  เหาะเหนิ 24454 ร.ร.บา๎นโพนบกหนองผือ เจริญศิลป์
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229 นายพรีณัฐ  สยามา ป.ตรี ปี4 นางศรีนวน  สยามา 23656 ร.ร.บา๎นโสก เจริญศิลป์

230 นายอรรถพล  มิกราช ป.ตรี ปี5 นางเอมอร  มิกราช 20246 ร.ร.บา๎นเหลําบา๎นถํอน เจริญศิลป์

231 น.ส.กัญจนพร  บตุรวชิา ป.ตรี ปี4 นายอิศรางกูร  บตุรวชิา 20807 ร.ร.บา๎นเหลําบา๎นถํอน เจริญศิลป์

232 น.ส.กฤษณา  พลภกัดี ป.ตรี ปี5 นางอนงค์ศรี  พลภกัดี 12434 บ านาญ อ.วานรนิวาส วานรนิวาส

233 นายชยณัฐ  กุดนอก ป.ตรี ปี3 นางสมศรี  กุดนอก 18983 ร.ร.กุดเรือค าพทิยาคาร วานรนิวาส

234 น.ส.สิริกัญญา  สวสัด์ิวงศ์ไชย ป.ตรี ปี4 นายไพศาล  สวสัด์ิวงศ์ไชย 16042 ร.ร.ชุมชนบา๎นโพธิต์าก วานรนิวาส

235 น.ส.กันต์ธดิา  ปาละสานต์ ป.ตรี ปี4 นางสุขุม  ค าประสาร 20886 ร.ร.บา๎นกุดเรือ วานรนิวาส

236 น.ส.แพรวพลอย  ศรีษะโคตร ป.ตรี ปี4 นายสุรพล  ศรีษะโคตร 13934 ร.ร.บา๎นกุดเรือค า วานรนิวาส

237 น.ส.ธารารักษ ์ ทศัวงษา ป.ตรี ปี1 นางกนกพชิญ์  ทศัวงษา 26765 ร.ร.บา๎นกุดเรือค า วานรนิวาส

238 น.ส.ชญานิศ  วารียื ป.ตรี ปี4 นายชาติชาย  วารีย์ 18088 ร.ร.บา๎นแก๎ง วานรนิวาส

239 น.ส.บษุญากรณ์  บญุพลู ป.ตรี ปี5 นางสุดาพร  บญุพลู 21715 ร.ร.บา๎นคอนศรีบะสะแบง วานรนิวาส

240 นายพงศธร  ดอนแสง ป.ตรี ปี1 นายวทิยา  ดอนแสง 22631 ร.ร.บา๎นโคกถาวร วานรนิวาส

241 นายปองรว ี เขื่อนกองแก๎ว ป.ตรี ปี3 นางพพิา  นาสมตรอง 21398 ร.ร.บา๎นโคกสวาํง วานรนิวาส

242 นายยุทธการ  ระมุงทวาย ป.ตรี ปี3 นางพชัรินทร์  พมิมะรัตน์ 17697 ร.ร.บา๎นปลาหลาย วานรนิวาส

243 น.ส.เกล็ดดา  ปตัพี ป.ตรี ปี1 นายกอปร  ปตัพี 23914 ร.ร.บา๎นโพธิช์ัยแหลมทอง วานรนิวาส

244 นายชวกร  พรมวงั ป.ตรี ปี1 นางอนงค์  พรมวงั 15639 ร.ร.บา๎นวงับง วานรนิวาส

245 นายพลภมูิ  จ าปาสี ป.ตรี ปี5 นางวนัเพญ็  จ าปาสี 20214 ร.ร.บา๎นวงับง วานรนิวาส

246 นายเนวนิ  สังฆะมณี ปวส.1 นางมุทติา  สังฆะมณี 20323 ร.ร.บา๎นวงับง วานรนิวาส

247 น.ส.ศุภนิดา  เดชทองทพิย์ ป.ตรี ปี2 นางร าพงึ  เดชทองทพิย์ 22533 ร.ร.บา๎นวงับง วานรนิวาส

248 น.ส.พชิชากานต์  มูลโพธิ์ ป.ตรี ปี2 นายยุทธนา  มูลโพธิ์ 22435 ร.ร.บา๎นวงัโพน วานรนิวาส

249 นายธานนท ์ ศรีพั้ว ป.ตรี ปี5 นายสมภพ  ศรีพั้ว 11657 ร.ร.บา๎นวงัเวนิ วานรนิวาส

250 นายภาณุเกียรติ  จันทร์ค าเข๎ม ปวส.2 นางจิราภรณ์  จันทร์ค าเข๎ม 22870 ร.ร.บา๎นหว๎ยแสง วานรนิวาส

251 น.ส.ปยิลักษณ์  แสงชัยศิลป์ ป.ตรี ปี3 นางสุจิรา  แสงชัยศิลป์ 12977 ร.ร.บา๎นหว๎ยหนิ วานรนิวาส

252 นายภเูบศวร์  แสงสุวรรณ ป.ตรี ปี1 นางเพลินนภา  แสงสุวรรณ 19270 ร.ร.บา๎นอินทร์แปลง วานรนิวาส

253 นายกนกพล  แก๎วตาบรรเจิด ป.ตรี ปี1 นายสุนิจ  แก๎วตาบรรเจิด 24569 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส วานรนิวาส

254 นายธนวชัร  สีพั่ว ป.ตรี ปี5 นางไพรวลัย์  สีพั่ว 15873 ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บ ารุง) วานรนิวาส

255 น.ส.เจติยา  ค าเมือง ป.ตรี ปี5 นายปริญญา  ค าเมือง 18187 ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บ ารุง) วานรนิวาส

256 นายนนทวรรธน์  ไชยแสนทา๎ว ป.ตรี ปี3 นางอรุณี  ไชยแสนทา๎ว 21337 ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บ ารุง) วานรนิวาส

257 นายเศรษฐภัทร  ขจรโชคพิพัฒน์ ป.ตรี ปี2 นางอวนมา  ขจรโชคพพิฒัน์ 23655 ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บ ารุง) วานรนิวาส

258 น.ส.ชนกนันท ์ แก๎วน๎อย ป.ตรี ปี2 นางคนึงนิช  ผาสุข 20012 สพป.สน. เขต 3 วานรนิวาส

259 น.ส.กชกร  สุรภกัด์ิ ป.ตรี ปี1 นางปรินดา  สุรภกัด์ิ 20381 สพป.สน. เขต 3 วานรนิวาส

260 น.ส.กรกนก  สุรภกัด์ิ ป.ตรี ปี1 นายถนัดชัย  สุรภกัด์ิ 20433 สพป.สน. เขต 3 วานรนิวาส

261 น.ส.กุลธดิา  สารสุข ป.ตรี ปี1 นางจรัญญา  สารสุข 23072 สพป.สน. เขต 3 วานรนิวาส



28

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

262 น.ส.อนัญญา  อันสุข ป.ตรี ปี4 นางชลธดิา  อันสุข 14391 บ านาญ อ.ค าตากล๎า ค าตากล๎า

263 น.ส.มนทริา  สอนเคน ป.ตรี ปี4 นายมงคล  สอนเคน 20932 ร.ร.ค าตากล๎าราชประชาสงเคราะห์ ค าตากล๎า

264 นายพชิญ์  กองวงค์ ป.ตรี ปี4 นางพนัธวิา  กองวงค์ 23244 ร.ร.ชุมชนพอกใหญํไทยสมบรูณ์ ค าตากล๎า

265 น.ส.ชนัญญา  สุจริต ป.ตรี ปี2 นายเฉลิมยศ  สุจริต 16258 ร.ร.บา๎นนาแต๎ ค าตากล๎า

266 นายศิริไชยา  ปอ้มไชยา ป.ตรี ปี2 นายวรีะศักด์ิ  ปอัมไชยา 20697 ร.ร.บา๎นนาแต๎ ค าตากล๎า

267 น.ส.ภทัรพร  สิงหค์าม ป.ตรี ปี2 นายจ ารัส  สิงหค์าม 18820 ร.ร.บา๎นโพนสวาง ค าตากล๎า

268 น.ส.ณิรัชชา  พละศักด์ิ ป.ตรี ปี5 นางปยิาภรณ์  พละศักด์ิ 24688 ร.ร.บอํแก๎วดงมะไฟมิตรภาพที่81 บา๎นมํวง

269 น.ส.กิตติมา  ประธาน ป.ตรี ปี1 นางกมลภทัร  ประธาน 23820 ร.ร.บา๎นดงหม๎อทอง บา๎นมํวง

270 นายชิติพทัธ ์ สุวรรณกูฎ ป.ตรี ปี1 นางสุดารัตน์  สุวรรณกูฎ 26133 ร.ร.บา๎นนาดูนนาดี บา๎นมํวง

271 นายกิตติธร  อุณหะโชติ ป.ตรี ปี4 นายจรูญ  อุณหะโชติ 18554 ร.ร.บา๎นพทุธรักษา บา๎นมํวง

272 น.ส.ธมลวรรณ  วชิา ป.ตรี ปี3 นางบรรยาย  เมืองบาล 17106 ร.ร.บา๎นโพธิช์ัย บา๎นมํวง

273 นายธเนศ  แสงเลิศ ป.ตรี ปี4 นายสุพจน์  แสงเลิศ 20960 ร.ร.บา๎นหนองทมํทาํกระดัน บา๎นมํวง

274 นายกฤชกร  ค าโสภา ป.ตรี ปี4 นางสุภลักษณ์  ค าโสภา 23119 ร.ร.บา๎นหนองแอก บา๎นมํวง

275 นายอรรถสิทธิ ์ แก๎วฝ่าย ปวส.1 นายบญุเฮือง  แก๎วฝ่าย 10464 บ านาญ อ.อากาศอ านวย อากาศอ านวย

276 นายธรีนันท ์ ธริาวรรณ ป.ตรี ปี4 นางสุชาดา  ธริาวรรณ 21189 บ านาญ อ.อากาศอ านวย อากาศอ านวย

277 นายธนพล  ศรีชํวย ป.ตรี ปี1 นายบญุสํง  ศรีชํวย 21275 ร.ร.กุดจอกน๎อย อากาศอ านวย

278 นายสหรัฐ  ค าเกาะ ป.ตรี ปี5 นายอารมณ์  ค าเกาะ 21646 ร.ร.โคกไม๎ล๎ม อากาศอ านวย

279 น.ส.นภสัมน  สุขจร ป.ตรี ปี5 นายยศดนัย  สุขจร 20480 ร.ร.ชุมชนบา๎นโพนงาม อากาศอ านวย

280 น.ส.นภสัชล  สุขจร ป.ตรี ปี2 นางนาฎยา  สุขจร 20481 ร.ร.ชุมชนบา๎นโพนงาม อากาศอ านวย

281 นายวรเมธ  เคนไชยวงศ์ ป.ตรี ปี4 วาํที่ร.ต.ชาญวทิย์  เคนไชยวงศ์ 21333 ร.ร.ดอนแดง อากาศอ านวย

282 นายอรรณพ  ทอดทอง ป.ตรี ปี5 นางเยาวภา  เหลาพรหม 23278 ร.ร.ทาํก๎อน อากาศอ านวย

283 นายเมธสั  แก๎วฝ่าย ป.ตรี ปี1 นายธรีะพงษ ์ แก๎วฝ่าย 23348 ร.ร.นาฮี อากาศอ านวย

284 น.ส.ญาสุมินทร์  นันทเดช ป.ตรี ปี5 นางอุดมพร  นันทเดช 19350 ร.ร.บา๎นอากาศ อากาศอ านวย

285 นายปฐมพงค์  สิงหค์ราม ป.ตรี ปี2 นายวบิรูณ์  สิงหค์ราม 22584 ร.ร.โพนกํอ อากาศอ านวย

286 นายศุภวชิญ์  เล็กสิงหโ์ต ป.ตรี ปี3 นางสายธารา  พสัดา 23703 ร.ร.วาน๎อย อากาศอ านวย

287 นายวชิญะ  นุํมกัลยา ป.ตรี ปี3 นางสมคิด  นุํมกัลยา 17919 ร.ร.สงเปอืย อากาศอ านวย

288 น.ส.กัญณภทัร  คิดโสดา ป.ตรี ปี1 นางพไิลรัตน์  คิดโสดา 19748 ร.ร.สงเปอืย อากาศอ านวย

289 น.ส.ณัฏฐริกา  ใครบตุร ป.ตรี ปี2 นายเดชศรี  ใครบตุร 18061 ร.ร.อากาศอ านวยศึกษา อากาศอ านวย

290 นายชินพงษ ์ กุลอัก ป.ตรี ปี5 นางรัญจวน  กุลอัก 18807 ร.ร.อากาศอ านวยศึกษา อากาศอ านวย

291 น.ส.ภคันันท ์ ไชยนา ป.ตรี ปี4 นางภทัรทริา  ไชยนา 20921 รร.ทาํสงครามวทิยา อากาศอ านวย

292 นายเจษฎาพงศ์  เสนาอินทร์ ป.ตรี ปี2 นายทศันัย  เสนาอินทร์ 21418 รร.ทาํสงครามวทิยา อากาศอ านวย
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