
ล ำดบั ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน

1 น.ส.นชนา  โสปันหริ ปวช.3 วิทยาลยัการอาชีพหนองหาน
2 ด.ญ.ศุกลภทัร  ดวงนามนต์ ปวช.1 วิทยาลยัการอาชีพหนองหาน
3 ด.ญ.ชลิตา  ทองหวนั ม.4 พงังูพิทยาคม
4 นายพร้อมพงศ ์ สุราชน ม.3 บา้นนิคมหนองตาล
5 ด.ญ.ยพุาภรณ์  อินตา ม.4 บา้นเชียงวิทยา
6 นายนวพล  ชูทอง ม.6 ทุ่งฝนพฒันศึกษา
7 ด.ญ.ไพลิน  บุญเกิด ม.3 หนองหานวิทยา
8 น.ส.ทศันียว์รรณ  พทัมี ม.4 โพนสูงพฒันศึกษา
9 ด.ช.สุธานุวฒัน์ ลาดละคร (สายสุดา) ม.1 สามพร้าววิทยา

10 ด.ญ.อารายา  กุผาลงั (คุณนิค) ม.1 ทุ่งฝนพฒันศึกษา
11 ด.ญ.สุนิสา แกว้ภูบาล (คุณมานพ) ม.1 ทุ่งฝนวิทยาคาร
12 ด.ญ.อฉัราภรณ์  ศิริแสง ป.5 พฒันาศรีผดุงอุดมวิทย์
13 ด.ญ.วิภา อินทะสร้อย ม.2 กู่แกว้วิทยา
14 ด.ญ.กรกนก วาทยะกร ม.1 บา้นปอพาน
15 ด.ญ.ชชัฎาภรณ์  เหล่าภู ม.1 ชยันาค าวิทยา
16 ด.ญ.ศศิกาน พลไกร ม.3 บา้นศรีเมือง
17 ด.ญ.ณิชา  มาดสดม ม.1 ชยันาค าวิทยา
18 ด.ญ.ปติมา  เหล่าป้อม ม.2 บา้นดอนกลอย
19 ด.ช.ชลิต  รุ่งเรือง  ม.1 บา้นนิคมหนองตาล
20 ด.ญ.วิชุรดา  หาญณรงค ์ ม.1 บา้นหนองบวัแดง
21 ด.ญ.ชลธิชา  วงษสิ์งห์ ม.1 พงังูพิทยาคม
22 ด.ช.ธีระวฒิุ  คุณค าพระ ม.1 บา้นป่ากา้ว
23 ด.ญ.รสิตา  พากเพียร ม.1 บา้นวงัฮาง
24 ด.ญ.วราพร  วงศค์  าจนัทร์ ป.6 บา้นดอนกลางตาลเด่ียว
25 ด.ช.ธนวตั  อาจบ ารุง ม.1 พงังูพิทยาคม
26 ด.ช.ธนทั  อาจบ ารุง ม.1 พงังูพิทยาคม
27 ด.ญ.กรรณิการ์  หารดี ม.1 หนองหานวิทยา
28 ด.ญ.สุภาพร  เอกคณะสิงห์ ม.1 ไชยวานวิทยาคม
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29 ด.ญ.พนิดา จงัพรม ม.1 ทุ่งฝนวิทยาคาร
30 ด.ญ.จิราวรรณ  ทบัหงษา ม.1 บา้นนิคมหนองตาล
31 ด.ช.อนาวิล  พนัธุกาง ม.1 หนองหานวิทยา
32 ด.ช.วีรเดช  เมา้ราษี  ม.1 หนองหานวิทยา
33 ด.ญ.สุมิตรา  เอ่ียมประเสริฐ ม.3 บา้นวงัฮาง
34 ด.ญ.วิมพวิ์ภา  ดาลพงษ์ ม..1 ชุมชนบา้นหนองเมก็
35 ด.ญ.เกศกนก  โสภา (คุณชนสั) ม.1 บา้นดอนกลอย
36 ด.ช.ธรนนัท ์ ค  าทรี ม.3 นานกหงส์เสรีมีชยั
37 ด.ญ.ศิรินาถ  ดาวทอง (ประจวบ) ม.1 บา้นนาทรายน ้ารอด
38 ด.ญ.นนทกร ตน้สีนนท์ ม.1 ไชยวานวิทยาคม
39 ด.ช.กฤษดา โคสวน ม.1 หนองหานวิทยา
40 ด.ญ.ศิริรัตน์  กลัยารัตน์ ม.1 บา้นนิคมหนองตาล
41 ด.ญ.ขวญัศิริ  เกศา ม.1 อนุบาลไชยวาน
42 ด.ญ.เกสรา  สมศรี ปวช.1 วิทยาลยัการอาชีพหนองหาน
43 ด.ญ.ขวญัชนก ละเหลา ม.1 อนุบาลไชยวาน
44 ด.ญ.กรรณิการ์ บุญประคม ป.5 บา้นท่าช่วง
45 ด.ช.พีรพฒัน์  พรมจนัทร์ ม.2 บา้นดอนกลอย
46 ด.ญ.ฤทยัธาร  สิงห์พิลา ม.3 บา้นดงบากโนนสวรรค์
47 ด.ญ.รุ้งทิวา  ค  าฉาย ม.1 ทุ่งฝนพฒันศึกษา
48 ด.ช.ลญัจกร ปัดชาเขียว ม.1 บา้นไชยวานโนนลือชยั
49 ด.ญ.นภสัวรรณ  วรรณจนัทร์ ม.1 บา้นถ่อนนาเพลิน
50 ด.ญ.น ้าทิพย ์ แกว้แก่น ม.1 บา้นไชยวานโนนลือชยั
51 ด.ญ.นิรมล  อินทร์เพช็ร ม.1 บา้นดุงวิทยา
52 ด.ญ.ปนดัดา  มหาผล ม.1 นานกชุมวิทยาคม
53 ด.ญ.พรธิดา ภายชยัภูมิ ม.1 ทุ่งฝนวิทยาคาร

54 ด.ญ.สุมิตรา  ราษฎรดี (ประจวบ) ม.1 บา้นนาค าหลวง
55 ด.ช.วรวฒิุ  หงษาลึก ป.6 บา้นหนองนาค า

56 ด.ญ.พชัรี  ประดงจนัทร์  (คุณชนสั) ม.3 โรงเรียนค ายางพิทยาคม
57 ด.ญ.ณัฐณชา  นานอก ม.1 บา้นโคกกลางหนองแวงใหญ่
58 ด.ญ.มนสันนัท ์ ไกรเสือ ม.2 บา้นปะโค
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59 ด.ช.สุภชีพ  ค  าภิไหล ป.6 บา้นหนองแวง
60 ด.ช.ธนากร  ตน้กนัยา ป.6 บา้นโคกนอ้ย
61 ด.ช.อริยพงศ ์ สบายดี ม.3 ทบักุงประชานุกูล
62 ด.ญ.ชนินาถ  วิสชันาม ป.6 บา้นโคกศรี

มอบทุนท่ีอุดรพิทยานุกูล
63 ด.ช.ปิยะกร  ตองอ่อน  ม.1 อุดรพิทยานุกูล

ล ำดบั ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน

1 ด.ญ.พชัราพร  นอ้ยแสงศรี ม.1 บริบาลภูมิเขตต์
2 ด.ญ.ปณิดา  มาลาศรี ม.1 บา้นธาตุประชานุกูล
3 ด.ช.กฤษดา  อินทะพนัธ์ ม.1 ชุมพลนาคลงั
4 ด.ญ.อจัฉราพร  พนัพรม ม.1 บา้นน ้าซึม
5 ด.ช.วรวฒิุ  ประทุมรัตน์ ม.1 บา้นท่าสี
6 ด.ญ.ปฐมาวิกานต ์ พิลาวลัย์ ม.1 บา้นนาแค
7 ด.ช.จกัรกฤษ  บุญเลิศ ม.1 โนนทองโนนหวาย
8 ด.ญ.เบญญาภา  วฒันะเสวี ม.1 กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถมัภ์
9 ด.ญ.ตรีชฎา  ค  าประภา ม.1 บา้นกาลึม

10 ด.ญ.ณัฐกาญจน์  มลูมณี ม.1 ยงูทองวิทยาคม
11 ด.ญ.อจัฉริยาพร  ชาวดร ม.1 น ้าโสมพิทยาคม
12 ด.ญ.ศุกลกัษณ์  สีสุข ม.1 บา้นหนองโนไชยวาน
13 ด.ญ.ฟาติมา  ศรีค  า ม.1 โนนทองโนนหวาย
14 ด.ญ.สุพรรษา  ภารประสาท ม.1 น ้าซึมวิทยาคม
15 ด.ญ.แกว้ตา  ศรีปาน ม.1 บา้นปากเจียงโนนทอง
16 ด.ช.พนธกร  บาบุญ ม.1 บา้นเพ่ิม
17 ด.ญ.หน่ึงฤทยั  จ  าปายศ ม.1 กุดจบัประชาสรรค์
18 ด.ญ.พรนภา  ชาอามาตย์ ม.1 ยงูทองวิทยาคม
19 ด.ญ.อริสา  ดวงสมร ม.1 บา้นสะคุวิทยา
20 ด.ช.สิรภพ  ผลทิพย์ ม.1 บา้นหนองคูปวงประชานุเคราะห์
21 ด.ช.เสฏวฒิุ  บุตรเนียม ม.1 บา้นเมก็
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22 ด.ญ.อรปรียา  สอนเสนา ม.1 บา้นหนองทุ่ม
23 ด.ช.ธีรโชติ  หอมหวน ม.1 บา้นโนนฐานะ
24 ด.ช.วีระศกัด์ิ  สุธีประภา ม.1 กุดจบัประชาสรรค์
25 ด.ช.ณัฐวฒิุ  จนัทรวงศ์ ม.1 บา้นหวัขวั
26 ด.ญ.นิธิยาภรณ์  มาทา ม.1 บา้นสร้างก่อ








