
 

 

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก   ประจ าป ี2565 

1. ทุนระดับประถมศึกษา    จ านวน   17  ทุนๆ ละ  1,500 บาท เป็นเงิน   27,000   บาท 

2. ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   จ านวน   16  ทุนๆ ละ  1,700  บาท เป็นเงิน   27,200   บาท 

3. ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   จ านวน   10  ทุนๆ ละ  2,000 บาท เป็นเงิน   18,000   บาท 

4. ทุนระดับอุดมศึกษา                 จ านวน    10  ทุนๆ ละ  2,500 บาท เป็นเงิน   25,000   บาท 

                           รวม       53  ทุน      เป็นเงินทั้งส้ิน          จ านวน   97,200  บาท 

 

1. ทุนระดับประถมศึกษา   จ านวน   18   ทุน ๆ ละ   1,500  บาท  เป็นเงิน     27,000   บาท 

ที่ ชื่อผู้รับทุน ชื่อโรงเรียน ระดับชั้น ชื่อบดิา – มารดา 

  1 เด็กชายจีรพัส  ศรีพลพา ร.ร.อนุบาลสกลนคร ป.6 นางมุกดา  รินโพคา 

2 เด็กชายเอกวัฒน์ เนตรน้อย ร.ร.อนุบาลสกลนคร ป.3 นางสาวณิชานันท์ แก้วเรือง 

3 เด็กชายยศวริศ  สังข์ทอง ร.ร.บ้านพังขวา้งวัฒนศลิป์ ป.3 นางสาวฤทัยรัตน์  สังข์ทอง 

4 เด็กชายธนเชษฐ์  แก้วมา ร.ร.เทศบาล 1 ป.3 นางจิรพร  แก้วมา 

5 เด็กชายพศนิ ถิ่นตองโขบ ร.ร.อนุบาลสกลนคร ป.5 นายเขตรัตน์ ถิ่นตองโขบ 

6 เด็กชายกฤตธน สายเหมย ร.ร.วิถรธรรม  ป.4 นายบรรยง สายเหมย 

7 เด็กชายกฤษฏิภมูิ การุญ ร.ร.เซนต์ยอเซฟสกลนคร ป.2 นางพิมพ์วดี การุญ 

8 เด็กชายวันอาษา วงศ์เหง้า ร.ร.บ้านปากอูน ป.6 นายชิตชัย  วงศ์เหง้า 

9 เด็กหญงิพิมพ์พรรณ  กินนะรีแซ ร.ร.อนุบาลสกลนคร ป.1 นางสุกัญญา  กินนะรีแซ 

10 เด็กชายพงศกร  จูมศรีสิงห ์ ร.ร.งิว้ดอ่นราษฎร์สามัคคี ป.1 นายพงษ์เพ็ชร จูมศรีสิงห ์

11 เด็กหญงิกัญญ์ณชัชา พังแสงส ุ ร.ร.อนุบาลสกลนคร ป.4 นายสมหมาย พังแสงสุ 

12 เด็กหญงิพัทธนันท์ นาระคล ร.ร.อนุบาลสกลนคร ป.2 นางสาวพัฒน์สรณ์ การุญ 

13 เด็กชายเพชรระพี บุญฤทธิ์ ร.ร.อนุบาลสกลนคร ป.1 นางศุภจิรา บุญฤทธิ์ 

14 เด็กหญงิชญาดา ศรีเหรา ร.ร.บ้านเหลา่พัฒนา ป.2 นางสาวจันทร์จรีา ศรีเหรา 

15 เด็กชายไชยภพ จันทร ร.ร.เทศบาล 1 ป.3 นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร 

16 เด็กหญงิณกมล ค าชมภ ู ร.ร.เมืองสกลนคร ป.6 นายจิระศักดิ์ ค าชมภู 

17 เด็กหญงิชนิญชิดา แพงเหนอื ร.ร.ผกัแพรวบ ารุงวทิยา ป.6 นายชัยณรงค์ แพงเหนอื 

18 เด็กชายชินกฤต ดวงชาญ ร.ร.เชิงชุมราชนุกลู ป.3 นางสาวกาญจนา  นนท์ภายวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.  ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    จ านวน   16   ทุนๆ ละ  1,700  บาท    เป็นเงิน   27,200  บาท 

ที่ ชื่อผู้รับทุน ชื่อโรงเรียน ระดับชั้น ชื่อบดิา – มารดา 

1 เด็กชายสิรายุ  ประมวลเจริญกิจ ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล ม.3 นายสุริยา ประมวลเจริญกิจ 

2 เด็กหญงิเพ็ญพิมพ์ จันทร์มุงคุณ ร.ร.สกลนครพัฒนศกึษา ม.2 นายธนากร  จันทร์มุงคุณ 

3 เด็กชายกฤษณพ  สายเหมย ร.ร.สาธติพัฒนา ผ่ายมัธยม ม.3 นางภามณี  สายเหมย 

4 เด็กหญงิธจิิญญ์า ปัญญาไว ร.ร.ธาตุนารายวทิยา ม.3 นายธวัชชัย  ปัญญาไว 

5 เด็กหญงิธนัชชา  อินทร์ภูมี ร.ร.บ้านกกปลาซิวนาโด่ ม.2 นางสาวยุวรัตน์  นารถชมสา 

6 เด็กหญิงปถญญาพัฒน์ เจริญสุขสบายดี ร.ร.สกลนครพัฒนศกึษา ม.2 นางสาวเบญทิพย์ จักกัด 

7 เด็กหญงิอัจฉริยา พรมภาพ ร.ร.สกลนครพัฒนศกึษา ม.4 นางสาวสุภาภรณ์ พรมภาพ 

8 เด็กหญงิลลนา  สาขันธโ์คตร ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล ม.3 นายอนนท์  สาขันธโ์คตร 

9 เด็กหญงิมัสฑิฌา ฮมภาราช ร.ร.สกลนครพัฒนศกึษา ม.1 นายวรีะชน ฮมภาราช 

10 นางปรียานุช ศรีทิน ร.ร. สกลนครพัฒนศกึษา ม.1 เด็กหญงิวาสนา  ต่ายเนาวด์ง 

11 นายนทีวุธ ภูมิมา ร.ร.สกลนครพัฒนศกึษา ม.3 นางสาวอรพรรณ สุวรรณเพชร 

12 เด็กชายภานุพงศ ์วัดแพนล า ร.ร.เชิงชุมราษฏ์นุกูล ม.3 นางสาวกรรณิการ์ พิมพ์มีลาย 

13 เด็กชายก่อกุศล พิศุทธคุิณชัย ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล ม.3 นางสาววรกัญญา พลอาษา 

14 เด็กชายภานุวัฒน์ วัดแพนล า ร.ร.เทศบาล3 ม.3 นายไพรัตน์ วัดแพนล า 

15 เด็กชายชินดนัย วงค์สดีา ร.ร.บ้านนาค าวิทยาคาร ม.1 นางสาวไข่มุก วงค์สดีา 

16 เด็กหญงิอรัญญา แสงผา ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล ม.3 นางจันทร์เพ็ญ แสงผา 

 

3.  ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   จ านวน   9   ทุน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท 

ที่ ชื่อผู้รับทุน ชือ่โรงเรียน ระดับชั้น ชื่อบดิา – มารดา 

1 นางสาวปาณิสรา โยธานัก ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล ม.4 นางปาจรี  โยธานัก 

2 นางสาวกฤตพร  ชัยยะ ร.ร.สกลนครพัฒนศกึษา ม.4 นางปัทมา นิลม้าย 

3 นางสาวจรรยพร  วัฒนาวารีกุล ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล ม.4 นางวัลยา วัฒนาวารีกุล 

4 นางสาวดุษฎี  ฤทธ์ิศรีบุญ ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล ม.5 นายพลเมือง  ฤทธ์ิศรีบุญ 

5 นางสาววรินทิราภา พรหมภา ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล ม.5 นางสาวอารีรัตน์ น้อยค ายาง 

6 เด็กหญงิธดิารัตน์ ตุตะเวท ร.ร.รม่เกล้า สกลนคร ม.4 นางนิภาพร ตุตะเวท 

7 นายวัสสรศักดิ์ ดวงแก้ว ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล ม.6 นางวัสสากรณ์ ดวงแก้ว 

8 นางสาววรรณฉัตร  กาบบัวลอย ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล ม.6 นางอัปสรสุดา  กาบบัวลอย 

9 นายปฏิภาน เสงี่ยมงาม ร.ร.พรรณาวุฒาจารย์ ม.4 นายพัฒนยุทธ เสงี่ยมงาม 
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5.  ทุนระดับ อุดมศึกษา   จ านวน   10 ทุน  ๆ ละ  2,500 .- บาท  เป็นเงิน  25,000.- บาท 

ที่ ชื่อผู้รับทุน ชื่อโรงเรียน ระดับชั้น ชื่อบดิา – มารดา 

1 นางสาวปิตพิร ยงบรรทม ม.ขอนแก่น ป.ตรี นางสุนิจษา  ยงบรรทม 

2 นางสาวจริัชญา  แก้วแสนค า ม.แมฟ่้าหลวง ป.ตรี นายจรูญ แก้วค าแสน 

3 นางสาวอินทุอร  อาจพรม ม.ขอนแก่น ป.ตรี นางฉัตรฤดี อาจพรม 

4 นายสุริเยศ ละราดี ม.ราชภฏัสกลนคร ป.ตรี นางพรทิพย์ พรหมพิทักษก์ุล 

5 นางสาวนภัสวรรณ โคตรธรรม ม.ราชภฏัสกลนคร ป.ตรี นางคะนึงนิจ โคตรธรรม 

6 นางสาวชมลวรรณ เนาวศ์รีสอน วทิยาลัยสาธารณสุข ป.ตรี นางอพรรณตรี เนาวศ์รีสอน 

7 นางสาวสุธาสินี ศรีสงคราม ม.ศรีนครินทรวโิรฒ ป.ตรี นางวลิาพร ศรีสงคราม 

8 นางสาวพชรพรพรรณ  ศรีสุธรรม ม.ราชธานี อุดรธานี ป.ตรี นางประหยัด  ศรีสุธรรม 

9 นางสาวชนิตา  ค าเพ็ง ม.ราชภฏันครราชสีมา ป.ตรี นางนภาพร ค าเพ็ง 

10 นายพชรดนัย มงคล ม.มหาสารคาม ป.ตรี นายกิตติศักดิ์ มงคล 

 

 6.  หมายเหตุ  

     - ขอซ้ าจากเดิมปี 2564 

      

ที่ ชื่อผู้รับทุน ชื่อโรงเรียน ระดับชั้น ชื่อบดิา – มารดา 
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2 

3 
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เด็กหญงิจิดาภา จงอยู่ 

เด็กชายชนาเมธ ใยฬนธ ์

เด็กหญงิปิยพัชร์  นิ่มมุกดา 

นายพงศทัต  ถิ่นตองโขบ 

 

ร.ร.ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป ์

ร.ร.เทศบาล 1 

ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล 

ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล 

 

ป.2 

ป.5 

ม.1 

ม.4 

 

นางพรทิพย์ จงอยู่ 

นายสายัณห์ ใยพันธ์ 

นางณัฐสิน ี นิม้มุกดา 

นางสาวณัฏฐนันท์ จันทรพิทักกุล 

 

 
 


