ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ไดรับทุนการศึกษาบุตร/ธิดา ป*งบบัญชี 2563 (จํานวนทั้งสิ้น 274 ทุน ทุนละ 912.40 บาท รวมเป:นเงินทั้งสิ้น 249,997.60 บาท ) เรียงตามหนวยที่สังกัด

หนวย สสจ
ขอมูลสมาชิกผูขอทุน
No. เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล

ขอมูล บุตร/ธิดา
หนวย วดป.ที่บันทักขอมูล

ชื่อ

สกุล

อายุ ระดับ

สถานศึกษา

1

000002 นายประพันธ บรรลุศิลป

ขาราชการบํานาญ

13/12/2019 นาย

ปฏิภาณ

บรรลุศิลป

15 มัธยมปลาย [ม.4-6]

ร.รมุกดาหาร

2

001891 นางสุกัญญา ตั้งสิทธิวงศ

ขาราชการบํานาญ

15/12/2019 นางสาว มนัญชยา

ตั้งสิทธิวงศ

19 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3

001031 นางปาณิสรา มะโนธรรม

สมาชิกชําระพิเศษ

01/12/2019 เด็กหญิง นัทธมน

มะโนธรรม

13 มัธยมตน [ม.1-3]

โรงเรียนมุกดาหาร

4

000630 นางภาวดี แสวงบุญ

สมาชิกชําระพิเศษ

10/12/2019 เด็กชาย ธันวิน

แสวงบุญ

11 ประถม [ป.4-6]

รร.เซนตยอแชฟมุกดาหาร

5

001500 นางบุญจิรา เลิศพรลักษณา

สสจ.มุกดาหาร

28/11/2019 เด็กหญิง โภษณิศา

เลิศพรลักษณา

13 มัธยมตน [ม.1-3]

โรงเรียนมุกดาหาร

6

001807 นางกรองทอง โชติมุข

สสจ.มุกดาหาร

28/11/2019 นางสาว วรรณิดา

โชติมุข

18 มัธยมปลาย [ม.4-6]

โรงเรียนมุกดาหาร

7
8

001721 นางละเอียด จันทรเจริญ
001170 นายสุรศักดิ์ หงษเวียงจันทร

สสจ.มุกดาหาร
สสจ.มุกดาหาร

28/11/2019 นางสาว รอยพิมพ
28/11/2019 นาย
อภิเกียรติ

จันทรเจริญ
หงษเวียงจันทร

16 มัธยมปลาย [ม.4-6]
19 มหาวิทยาลัย

โรงเรียนมุกดาหาร
นครราชสีมา

9

001319 นายวัชรินทร เพ็ชรยอด

สสจ.มุกดาหาร

29/11/2019 นางสาว สิตานันท

เพ็ชรยอด

21 มหาวิทยาลัย

ม.ราชภัฏอุบล

10

000062 นางศมาริน ยันตะนะ

สสจ.มุกดาหาร

29/11/2019 นาย

ยันตะนะ

22 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

11

001796 นางสาวชลธิชา นิลภา

สสจ.มุกดาหาร

29/11/2019 เด็กหญิง ชฎาพิชญ

เขียวขํา

7 ประถม [ป.1-3]

โรงเรียนเซนตยอแซฟมุกดาหาร

12

001716 นายสุทิน สลางสิงห

สสจ.มุกดาหาร

29/11/2019 เด็กชาย ธนวัชร

สลางสิงห

14 มัธยมตน [ม.1-3]

โรงเรียนมุกดาหาร

13

000482 นายวัน วรวิรุฬหวงศ

สสจ.มุกดาหาร

01/12/2019 เด็กหญิง วีรนันท

วรวิรุฬหธนา

12 ประถม [ป.4-6]

โรงเรียนเซนตยอแซฟมุกดาหาร

14

001180 นายวิศวพล บุทธิจักร

สสจ.มุกดาหาร

01/12/2019 เด็กชาย จารุพัฒน

บุทธิจักร

10 ประถม [ป.4-6]

โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร

15

000020 นายนาถือ มะโนขันธุ

สสจ.มุกดาหาร

03/12/2019 เด็กหญิง ณัฐนิช

มะโนขันธุ

12 ประถม [ป.4-6]

โรงเรียนเซนตยอแซฟมุกดาหาร

16

001350 นายสุภาพ วงศพัฒนวุฒิ

สสจ.มุกดาหาร

04/12/2019 นางสาว ณัฐธิดา

วงศพัฒนวุฒิ

20 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลับขอนแกFน

17

001096 นายชุมพล อาจวิชัย

สสจ.มุกดาหาร

06/12/2019 เด็กหญิง กชพร

อาจวิชัย

11 ประถม [ป.4-6]

โรงเรียนอนุบาลคําชะอี

18

001091 นายปรีดา ชาญรบ

สสจ.มุกดาหาร

09/12/2019 เด็กชาย ด.ช อัครัช

ชาญรบ

12 ประถม [ป.4-6]

ร.ร เซนโยเซฟย มุดาหาร

19

001722 นางน้ําเพชร ทวีสุทธิโรจน

สสจ.มุกดาหาร

09/12/2019 นางสาว จิราภรณ

มณีภาค

22 มหาวิทยาลัย

ม.ราชภัฏสกลนคร

20

001912 นางจุฑารัตน โฮฬารเสถียร

สสจ.มุกดาหาร

10/12/2019 เด็กชาย ชยุต

โอฬารเสถียร

11 ประถม [ป.4-6]

โรงเรียนทFานพระสารีบุตร

21

000450 นางสมจิตร เมืองโคตร

สสจ.มุกดาหาร

13/12/2019 นาย

เมืองโคตร

20 มัธยมปลาย [ม.4-6]

วิทยาลัยเทคโนโลยีรักไทย

ป@ยะวัฒน

ศุภวิชญ

22

001168 นางประภัสสร คําบุญเกิด

สสจ.มุกดาหาร

13/12/2019 นาย

23

000975 นายสิทธิพงษ จิตนิยม

สสจ.มุกดาหาร

24

001652 นางเพียรพิศ สกุลไทย

25

ธิติวุฒิ

คําบุญเกิด

22 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

13/12/2019 นางสาว รสิตา

จิตนิยม

18 มัธยมปลาย [ม.4-6]

โรงเรียนวิทยาสาสตรจุฬาภรณ มุกดาหาร

สสจ.มุกดาหาร

13/12/2019 เด็กชาย คมชาญ

สกุลไทย

13 มัธยมตน [ม.1-3]

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ

000805 นายประยุทธ เตียตระกูล

สสจ.มุกดาหาร

13/12/2019 นางสาว พันญลักษณ เตียตระกูล

18 มัธยมปลาย [ม.4-6]

โรงเรียนมุกดาหาร

26

000257 นางธรักษา แกวคํา

สสจ.มุกดาหาร

13/12/2019 นาย

แกวคํา

24 มัธยมปลาย [ม.4-6]

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมF

27

001260 นางธิดา บุญมาวงศ

สสจ.มุกดาหาร

13/12/2019 เด็กชาย เกริกเกลา

บุญมาวงศ

13 มัธยมตน [ม.1-3]

โรงเรียนมุกดาหาร

28

001441 นายอนุลักษณ วงศแสนไชย

สสจ.มุกดาหาร

13/12/2019 เด็กชาย พีรพัชร

วงคแสนไชย

10 ประถม [ป.4-6]

โรงเรียนพระสารีบุตร

29

001737 นางรุจี มงคลเกตุ

สสจ.มุกดาหาร

13/12/2019 นางสาว รุจารีย

มงคลเกตุ

20 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

30

001786 นางสาวสนรยา คํารัตน

สสจ.มุกดาหาร

13/12/2019 นางสาว นงนภัส

คํารัตน

15 มัธยมปลาย [ม.4-6]

โรงเรียนมุกดาหาร

31

001880 นายเสรี คําพิชิต

สสจ.มุกดาหาร

13/12/2019 นางสาว สรารัตน

คําพิชิต

22 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี

32

001917 นางสาวสุพัฒษา สลางสิงห

สสจ.มุกดาหาร

13/12/2019 เด็กหญิง สุพัฒชญา

พันทา

12 ประถม [ป.4-6]

โรงเรียนมหาไถFบานไผF

33

001316 นางรัตติยา จันดารักษ

สสจ.มุกดาหาร

13/12/2019 นาย

วัชรเกียรติ

จันดารักษ

21 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

34

002055 นางวีรญา บํารุงสวัสดิ์

สสจ.มุกดาหาร

15/12/2019 นาย

ศุภวิชญ

บํารุงสวัสดิ์

21 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

35

001352 นายบุญโชค ชมเชย

สสจ.มุกดาหาร

15/12/2019 นางสาว กัญญาภัค

ชมเชย

19 มหาวิทยาลัย

ม.เทคโนโลยี มหานคร

สุเมธา

สสอ เมือง
36

001840 นางธนวรรณ นาคปOPน

สสอ.อําเภอเมือง

28/11/2019 เด็กหญิง พัชรินทร

นาคปOPน

13 มัธยมตน [ม.1-3]

รร.โพธิ์ทองจินดามณี

37

001166 นายสมบูรณ อวนไตร

สสอ.อําเภอเมือง

28/11/2019 นาย

อวนไตร

16 มัธยมปลาย [ม.4-6]

โรงเรียนมุกดาหาร

38

000323 นายยุทธชัย นาดอน

สสอ.อําเภอเมือง

28/11/2019 เด็กหญิง จิดาภา

นาดอน

8 ประถม [ป.1-3]

โรงเรียนอนุบาลคําชะอี

39

000663 นางกิตติรัตน จิตติมาตย

สสอ.อําเภอเมือง

28/11/2019 นางสาว ชญานนท

จิตติมาตย

16 มัธยมปลาย [ม.4-6]

ร.ร.มุกดาหาร

40

000479 นายสรัญ ลิ้มวัฒนา

สสอ.อําเภอเมือง

28/11/2019 เด็กชาย ภูเบศ

ลิ้มวัฒนา

13 มัธยมตน [ม.1-3]

รร.วิทยาศาสตรจุฬาภรณ มุกดาหาร

41

000823 นางสาวทรายแกว กุระกนก

สสอ.อําเภอเมือง

28/11/2019 เด็กหญิง วิชญาดา

ปOญญา

9 ประถม [ป.1-3]

โรงเรียนชุมชนบานบางทรายนอย

42

000610 นางสุภัทนี พิศิษฐอรรถการ

สสอ.อําเภอเมือง

28/11/2019 นาย

พิศิษฐอรรถการ

26 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

43

001596 นายบดินทร ปOญญา

สสอ.อําเภอเมือง

28/11/2019 เด็กหญิง จิณณญาดา ปOญญา

11 ประถม [ป.4-6]

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร

44

001016 นางผFองแผว บุตดีวงศ

สสอ.อําเภอเมือง

28/11/2019 นางสาว ภคิณี

บุตดีวงศ

18 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนครพนม

45

001592 นางวิจิตรา ศรีเสน

สสอ.อําเภอเมือง

29/11/2019 นางสาว วรธิดา

ศรีเสน

21 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแกFน

46

001594 นางปานิศรา พันตา

สสอ.อําเภอเมือง

29/11/2019 เด็กหญิง ปวริศา

พันตา

8 ประถม [ป.1-3]

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร

ระพีวิชญ

สุริยภัทร

16 มัธยมปลาย [ม.4-6]

รร มุกดาหาร

29/11/2019 เด็กหญิง กานตพิชชา ดํามา

8 ประถม [ป.1-3]

โรงเรียนบานโคก2

สสอ.อําเภอเมือง

29/11/2019 นาย

จันทราภรณ

20 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

001029 นายสมโภชน กลิ่นปทุมทิพย

สสอ.อําเภอเมือง

29/11/2019 เด็กหญิง ภัทรธิดา

ศรีโยหะ

9 ประถม [ป.1-3]

โรงเรียนบานนาคํานอย มุกดาหาร

51

000271 นางบุรีญา ไกยวงศ

สสอ.อําเภอเมือง

04/12/2019 นาย

พิชญ

ไกยวงศ

22 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสารคาม

52

000754 นางวิเศษ นาโสก

สสอ.อําเภอเมือง

04/12/2019 นาย

จิรภัทร

นาโสก

20 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตรสกลนคร

53

001613 นายสมบัติ นามเหลา

สสอ.อําเภอเมือง

08/12/2019 นางสาว ชนิดาภา

นามเหลา

18 มัธยมปลาย [ม.4-6]

ร.ร.มุกดาหาร

54

001547 นางเพ็ญประภา สีอFอน

สสอ.อําเภอเมือง

09/12/2019 นาย

สีอFอน

19 มหาวิทยาลัย

ม.เชียงใหมF

55

001684 นางทิพยณิชา ไชยพันธแสน

สสอ.อําเภอเมือง

09/12/2019 นางสาว พรธิดา

ไชยพันธ

21 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเจอเจียง ประเทศจีน

56

001561 นางสาวกณิศา ปาวงศ

สสอ.อําเภอเมือง

09/12/2019 เด็กชาย จตุรพิธ

พรมชาติ

10 ประถม [ป.4-6]

ร.ร.ชุมชนดอนตาล

57

001191 นางสาวณัฎฐวรรณ เจริญมงคลสกุล

สสอ.อําเภอเมือง

10/12/2019 นาย

เจริญมงคลสกุล

18 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

58

001483 นางดวงหทัย พจนา

สสอ.อําเภอเมือง

11/12/2019 นางสาว อภิรดา

พจนา

21 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

59

000960 นายบรรจง สุวรรณดี

สสอ.อําเภอเมือง

11/12/2019 เด็กชาย พัทรธีระ

สุวรรณดี

13 มัธยมตน [ม.1-3]

โรงเรียนมุกดาหาร

60

000620 นายบุญญฤทธิ์ เมืองโคตร

สสอ.อําเภอเมือง

13/12/2019 เด็กชาย เขตกวินท

เมืองโคตร

6 ประถม [ป.1-3]

โรงเรียนทFานพระสารีบุตร

61

000976 นางสุภาพร แสนปุชุม

สสอ.อําเภอเมือง

13/12/2019 นาย

แสนปุชุม

19 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรังสิต

62

001139 นางปพิชญา กายากุล

สสอ.อําเภอเมือง

13/12/2019 เด็กชาย กฤตเมธ

กายากุล

13 มัธยมตน [ม.1-3]

โรงเรียนมุกดาลัย

63

001634 นางสาวพิมพลดา นาโสก

สสอ.อําเภอเมือง

14/12/2019 นาย

ฐานทัพ

สุขขนาน

18 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรังสิต

64

000249 นางเพ็ญศรี เลาหตีรานนท

สสอ.อําเภอเมือง

15/12/2019 นาย

โสภณวิชญ

เลาหตีรานนท

22 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ

47

000747 นางวิวัตร เหลFานอย

สสอ.อําเภอเมือง

29/11/2019 นางสาว เอกษรา

48

001799 นางสาวทิพยสุดา ศรีสรอย

สสอ.อําเภอเมือง

49

001447 นางจารีนันท จันทราภรณ

50

กฤษกรณ

อินทร

กัณฑรากร

ภควัต

เหลFานอย

รพ+สสอ. คําชะอี
65

001910 นางรัชนี ตระกูลลําเจริญ

ขาราชการบํานาญ

29/11/2019 เด็กชาย ภูฏาน

ตระกูลลําเจริญ

13 มัธยมตน [ม.1-3]

66

001582 นางเกตมณี แสนจันทะ

โรงพยาบาลคําชะอี

28/11/2019 นาย

แสนจันทะ

18 มัธยมปลาย [ม.4-6]

รร. มุกดาหาร
โรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร

67

001190 นางณัฐลียา เกตจุนา

โรงพยาบาลคําชะอี

28/11/2019 นางสาว ธณิฐชา

เกตจุนา

17 มัธยมปลาย [ม.4-6]

ร.ร คําบกวิทยาคาร

68

001657 นางพวงชมพู อาจวิชัย

โรงพยาบาลคําชะอี

28/11/2019 นาย

ธนธร

อาจวิชัย

17 มัธยมปลาย [ม.4-6]

โรงเรียนมุกดาหาร

69

000996 นางดวงสมร รอบรู

โรงพยาบาลคําชะอี

29/11/2019 นาย

ภูรินทร

รอบรู

22 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏรอยเอ็ด

70

001664 นางปริณดา กิตติธรรมโอภาส

โรงพยาบาลคําชะอี

29/11/2019 นางสาว มณฑาสวรรค กิตติธรรมโอภาส

17 มัธยมปลาย [ม.4-6]

โรงเรียนมุกดาหาร

71

001609 นางพิงสวรรค จันทรวงศ

โรงพยาบาลคําชะอี

29/11/2019 นางสาว นลพรรณ

18 มัธยมปลาย [ม.4-6]

โรงเรียนมุกดาหาร

ธนคล

จันทรวงศ

72

001944 นางประนอม สลางสิงห

โรงพยาบาลคําชะอี

29/11/2019 นางสาว อาภาวรรณ สลางสิงห

17 มัธยมปลาย [ม.4-6]

73

001119 นางสอางทิพย มโนขันธ

โรงพยาบาลคําชะอี

29/11/2019 เด็กชาย รัชญาณกร

มโนขันธ

12 ประถม [ป.4-6]

โรงเรียนมุกดาหาร
โรงเรียนเซนตยอแซฟกุฉินารายณ

74

000873 นางแสงอรุณ ผางดวงดี

โรงพยาบาลคําชะอี

02/12/2019 นางสาว จินดารัตน

ผางดวงดี

19 มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทร

75

000724 นายชัชวาล กลางประพันธ

โรงพยาบาลคําชะอี

02/12/2019 นางสาว ชัชฎาพร

กลFองประพันธ

19 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแกFน

76

001583 นางเพลินจิตร สีมาลา

โรงพยาบาลคําชะอี

03/12/2019 นางสาว พชรภรณ

สีมาลา

17 มัธยมปลาย [ม.4-6]

โรงเรียนมุกดาหาร

77

000994 นางสาววัชราภรณ เสียงล้ํา

โรงพยาบาลคําชะอี

03/12/2019 เด็กหญิง รัตนกร

เสียงล้ํา

14 มัธยมตน [ม.1-3]

คําชะอีวิทยาคาร

78

001179 นางจินตนา รัชอินทร

โรงพยาบาลคําชะอี

04/12/2019 นางสาว ไอยลดา

รัชอินทร

19 มหาวิทยาลัย

79

000890 นางมัจฉา พูลเพิ่ม

โรงพยาบาลคําชะอี

04/12/2019 นาย

พูลเพิ่ม

19 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแกFน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

80

001788 นางสาวจุฑามาศ คนกลา

โรงพยาบาลคําชะอี

04/12/2019 เด็กหญิง ธัญกร

บุดดีเหมือน

14 มัธยมตน [ม.1-3]

81

001305 นางสุวรรณา แกFนจันทร

โรงพยาบาลคําชะอี

09/12/2019 นาย

วังคะฮาต

18 มัธยมปลาย [ม.4-6]

82

001925 นางสาวนภากรณ รัชอินทร

โรงพยาบาลคําชะอี

09/12/2019 เด็กชาย เจตนิพัทธ

ศรีนัครินทร

13 มัธยมตน [ม.1-3]

83

001665 นางรัชนีกร นามบุตร

โรงพยาบาลคําชะอี

12/12/2019 นาย

นามบุตร

23 มหาวิทยาลัย

โรงเรียนมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร

84

000281 นางบุษบา แสนสุข

โรงพยาบาลคําชะอี

12/12/2019 นางสาว ปรมาภรณ

แสนสุข

21 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่สุรนารี

85

000752 นางกัลยาณี อินทรกง

โรงพยาบาลคําชะอี

12/12/2019 เด็กหญิง ศุภิสรา

อินทรกง

14 มัธยมตน [ม.1-3]

โรงเรียนมุกดาหาร

86

000870 นางเริงฤดี สุวรรณไตรย

โรงพยาบาลคําชะอี

13/12/2019 เด็กชาย พีรวิชญ

สุวรรณไตรย

8 ประถม [ป.1-3]

โรงเรียนอนุบาลคําชะอี

87

001324 นางกิตติมา อFอนหวาน

โรงพยาบาลคําชะอี

13/12/2019 เด็กหญิง ชนากานต

อFอนหวาน

9 ประถม [ป.4-6]

88

001931 นางกัลยา สวัสดิ์วงศไชย

โรงพยาบาลคําชะอี

13/12/2019 นาย

ณภัทร

สวัสดิ์วงศไชย

19 มหาวิทยาลัย

ร.ร.อนุบาลคําชะอี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

89

000638 นางนิดาภรณ จันทรเกษ

โรงพยาบาลคําชะอี

14/12/2019 นาย

ภูผา

จันทรเกษ

15 มัธยมตน [ม.1-3]

โรงเรียนมุกดาหาร

90

001364 นางภคพร พงษศิริ

สสอ.คําชะอี

28/11/2019 เด็กหญิง ภควดี

พงษศิริ

11 ประถม [ป.4-6]

โรงเรียนบานกลาง

91

000316 นายภานุวัฒน ขันตี

สสอ.คําชะอี

28/11/2019 นางสาว ศรันยพร

ขันตี

20 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนครพนม

92

001693 นางสุภาวดี หวยทราย

สสอ.คําชะอี

28/11/2019 นางสาว ภารฝOน

หวยทราย

20 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

93

001081 นายบุญเลิศ แกวดี

สสอ.คําชะอี

29/11/2019 นาย

แกวดี

19 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนครพนม

94

000533 นางพิชญวรรณ สุวรรณไตรย

สสอ.คําชะอี

29/11/2019 นางสาว สุปรียา

สุวรรณไตรย

19 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

95

001044 นางอรุณี พันธทอง

สสอ.คําชะอี

30/11/2019 นาย

พันธทอง

22 มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยการสาธาณสุขสิรินธร อุบล

96

000764 นายไพสิทธิ์ จันปุTม

สสอ.คําชะอี

04/12/2019 เด็กชาย ชาญพิชัย

จันปุTม

15 มัธยมตน [ม.1-3]

โรงเรียนมุกดาหาร

97

001250 นางมยุรี ภูชะหาร

สสอ.คําชะอี

04/12/2019 นาย

ภูชะหาร

15 มัธยมปลาย [ม.4-6]

โรงเรียนมุกดาหาร

ณัฐพงศ
ศิรชัช
วรชน

ธนทัต
นนทวัช
พุฒิพงศ

คําชะอีวิทยาคาร
โรงเรียนคําชะอีพิทยาคม

98

001525 นางทัศนี บรรจง

สสอ.คําชะอี

09/12/2019 นาย

99

001895 นางสาวนารีรัตน สุพร

สสอ.คําชะอี

100 001067 นายจําเนียร กอนดวง

สสอ.คําชะอี

ชวดล

บรรจง

18 มัธยมปลาย [ม.4-6]

รร.คําชะอีวิทยาคาร

13/12/2019 เด็กชาย ศุภโชค

อินไหม

7 ประถม [ป.1-3]

โรงเรียนอนุบาลคําชะอี

14/12/2019 นางสาว รัตติยา

กอนดวง

21 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

29/11/2019 นาย

นาคนาม

19 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแกFน

รพ+สสอ. หวานใหญ
101 001491 นางหทัยรัตน นาคนาม

ขาราชการบํานาญ

ชนมสวัสดิ์

102 000850 นางสาวนพวรรณ จันณรงค

โรงพยาบาลหวานใหญF

28/11/2019 เด็กหญิง นิชชาญพิชญ บริสุทธิญาณี

13 มัธยมตน [ม.1-3]

103 000980 นางทิพวัลย บุรัตน

โรงพยาบาลหวานใหญF

28/11/2019 เด็กหญิง ณัฐพร

บุรัตน

10 ประถม [ป.4-6]

โรงเรียนมุกดาหาร
โรงเรียนบานหวานใหญF

104 000849 นางแสงจันทร ศรีพิเมือง

โรงพยาบาลหวานใหญF

28/11/2019 นาย

ศรีพิเมือง

23 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

105 001108 นางอารีฌา มูลพรม

โรงพยาบาลหวานใหญF

28/11/2019 เด็กหญิง วรัทยา

มัคคะรม

10 ประถม [ป.4-6]

โรงเรียนเซนตยอแซฟมุกดาหาร

106 000848 นางวิลัย ซาเหลา

โรงพยาบาลหวานใหญF

28/11/2019 นาย

กาล

ซาเหลา

18 มัธยมปลาย [ม.4-6]

107 001564 นางสาวสุภิญญา เตาะไธสง

โรงพยาบาลหวานใหญF

28/11/2019 เด็กหญิง จารวี

สีสายชล

11 ประถม [ป.4-6]

โรงเรียนมุกดาหาร
โรงเรียนเซนตยอแซฟมุกดาหาร

108 001379 นางปาริฉัตร หัสระษา

โรงพยาบาลหวานใหญF

04/12/2019 เด็กชาย ชิเนติ

หัสระษา

10 ประถม [ป.4-6]

โรงเรียนบานหัวบึงทุFง นครราชสีมา

109 000794 นางชนิดา เมืองโคตร

โรงพยาบาลหวานใหญF

06/12/2019 นาย

เมืองโคตร

18 มัธยมปลาย [ม.4-6]

โรงเรียนมุกดาหาร

110 001599 นางสาวมยุรี มาตยพร

โรงพยาบาลหวานใหญF

06/12/2019 เด็กหญิง อภิชญา

คนหาญ

14 มัธยมตน [ม.1-3]

111 000354 นางเตือนจิตร จันทรโคตร

โรงพยาบาลหวานใหญF

09/12/2019 นาย

จันทรโคตร

21 มหาวิทยาลัย

โรงเรียนมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

112 001077 นายบุญลวม คลFองแคลFว

โรงพยาบาลหวานใหญF

09/12/2019 เด็กหญิง วทันยา

คลFองแคลFว

14 มัธยมตน [ม.1-3]

โรงเรียนมุกดาหาร

113 000787 นางสุชาดา บรรจง

โรงพยาบาลหวานใหญF

09/12/2019 นาย

บรรจง

18 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

114 001213 นางสุรีพร ถาวรรัตน

โรงพยาบาลหวานใหญF

09/12/2019 นางสาว กนลรัตน

ถาวรรัตน

21 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสารคาม

115 001380 นางสกุณตลา เมืองโคตร

โรงพยาบาลหวานใหญF

10/12/2019 นางสาว วรัญชลี

เมืองโคตร

15 มัธยมปลาย [ม.4-6]

โรงเรียนมุกดาหาร

116 001677 นายบัญชา มูลพรม

โรงพยาบาลหวานใหญF

11/12/2019 นาย

มูลพรม

21 มหาวิทยาลัย

117 000783 นางสาวอําพันธ วังคะฮาต

โรงพยาบาลหวานใหญF

11/12/2019 เด็กชาย วริทธิ์

วังคะฮาต

10 ประถม [ป.4-6]

มหาวิทยาลัยนครราชสีมา
รร. เซนตยอแซฟ มุกดาหาร

118 002089 นายภูษิต จิรายุณรากุล

โรงพยาบาลหวานใหญF

11/12/2019 เด็กหญิง กันติชา

จิรายุนรากูร

14 มัธยมตน [ม.1-3]

โรงเรียนธาตุพนม

119 000928 นางนงนุช ปลายดFวน

โรงพยาบาลหวานใหญF

11/12/2019 เด็กหญิง ชัญญา

ปลายดFวน

14 มัธยมตน [ม.1-3]

โรงเรียนมุกดาหาร

120 001704 นายอภิรักษ เมืองโคตร

โรงพยาบาลหวานใหญF

13/12/2019 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา

เมืองโคตร

7 ประถม [ป.1-3]

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร

121 002090 นส.ภรินทรธร สุวรรณไตรย

โรงพยาบาลหวานใหญF

13/12/2019 เด็กชาย แทนคุณ

สุวรรณไตรย

8 ประถม [ป.1-3]

โรงเรียนอนุบาลคําชะอี

122 002084 นางสิริญา สิงหนาค

โรงพยาบาลหวานใหญF

14/12/2019 เด็กหญิง กชกร

สิงหนาค

6 ประถม [ป.1-3]

ร.รเซ็นยอแซฟมุกดาหาร

พิชUุตม

ธนา
จิตกานต
จีรพัฒน

ภานวัฒน

123 001539 นายประยุทธ ศรีสําราญ

สสอ.หวานใหญF

29/11/2019 นาย

ณชนก

ศรีสําราญ

18 มัธยมปลาย [ม.4-6]

วิทยาศาสตรจุฬาภรณมุกดาหาร

124 000683 นางอารีย เมืองโคตร

สสอ.หวานใหญF

29/11/2019 เด็กหญิง ณฐพร

เมืองโคตร

12 ประถม [ป.4-6]

โรงเรียนบานหวานใหญF

125 001054 นางจีรนันท จําปาเณร

สสอ.หวานใหญF

04/12/2019 นางสาว ณัฐกฤตา

จําปาเณร

21 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

126 000730 นายพิชัย ทองเฟXYอง

สสอ.หวานใหญF

11/12/2019 นาย

หฤษฎ

ทองเฟXYอง

18 มัธยมปลาย [ม.4-6]

โรงเรียนมุกดาหาร

127 000172 นางเกยูร มูลพรม

สสอ.หวานใหญF

11/12/2019 นาย

ปรินทร

สีรินทร

20 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล เขตสกลนคร

128 001368 นางสาวนองนุช บุตรเวส

สสอ.หวานใหญF

12/12/2019 เด็กหญิง กัลยกรณ

เมืองโคตร

8 ประถม [ป.1-3]

รร.ทFานพระสารีบุตร

129 001146 นายสําราญ ชูศรีสุข

สสอ.หวานใหญF

14/12/2019 นางสาว พิชชาพร

ชูศรีสุข

15 มัธยมตน [ม.1-3]

โรงเรียนมุกดาหาร

130 001353 นายธวัชชัย เมืองโคตร

สสอ.หวานใหญF

14/12/2019 เด็กหญิง มนัสวี

เมืองโคตร

15 มัธยมตน [ม.1-3]

โรงเรียนมุกดาหาร

131 001969 นางสาวหฤทัย ถFอเงิน

สสอ.หวานใหญF

14/12/2019 นางสาว บุณยานุช

งามแสง

16 มัธยมปลาย [ม.4-6]

รร.มุกดาหาร

สมาชิกชําระพิเศษ

04/12/2019 นางสาว พิชชาภา

บุษบก

16 มัธยมปลาย [ม.4-6]

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

133 001618 นางพรสวรรค อุปOญญ

โรงพยาบาลหนองสูง

28/11/2019 นางสาว ชัญญา

อุปOญญ

21 มหาวิทยาลัย

ม.ราชภฏรอยเอ็ด

134 000722 นางอทิตา หวะสุวรรณ

โรงพยาบาลหนองสูง

28/11/2019 นางสาว พรพิชญ

หวะสุวรรณ

16 มัธยมปลาย [ม.4-6]

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

135 000918 นางมะลิวรรณ คนหาญ

โรงพยาบาลหนองสูง

28/11/2019 เด็กหญิง มิ่งขวัญ

คนหาญ

12 มัธยมตน [ม.1-3]

รร.หนองสูงสามัคคีวิทยา

136 001623 นางมาลินี ไชยขันธ

โรงพยาบาลหนองสูง

28/11/2019 เด็กชาย เลิศชาย

ไชยขันธ

12 ประถม [ป.4-6]

โรงเรียนอนุบาลคําชะอี

137 000951 นายบุญมี หิมะคุณ

โรงพยาบาลหนองสูง

28/11/2019 นาย

หิมะคุณ

19 มหาวิทยาลัย

ม.ขอนแกFน

138 001738 นางลักขณา กองมณี
139 000810 นางปาริชาต แสนโคตร

โรงพยาบาลหนองสูง
โรงพยาบาลหนองสูง

28/11/2019 เด็กชาย กรวิชญ
28/11/2019 เด็กชาย ป@ยะวัฒน

กองมณี
แสนโคตร

7 ประถม [ป.1-3]
12 มัธยมตน [ม.1-3]

รร.บานฟากนา
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

140 001754 นางนิตยา อาจวิชัย

โรงพยาบาลหนองสูง

30/11/2019 นางสาว ไอน้ํา

อาจวิชัย

18 มหาวิทยาลัย

ม.อุบลราชธานี

141 000916 นายสมยศ แสนสุข
142 001208 นางจันทิมา หินทอง

โรงพยาบาลหนองสูง
โรงพยาบาลหนองสูง

02/12/2019 เด็กชาย ยศพนธ
03/12/2019 นางสาว ลักษมี

แสนสุข
หินทอง

10 ประถม [ป.4-6]
17 มัธยมปลาย [ม.4-6]

อนุบาลคําชะอี
รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร

143 001174 นางดวงเดFน ญาณสวFาง

โรงพยาบาลหนองสูง

03/12/2019 เด็กชาย นพกร

ญาณสวFาง

9 ประถม [ป.1-3]

ร.ร.อนุบาลคําชะอี

144 001426 นายธน บุญพันธ

โรงพยาบาลหนองสูง

04/12/2019 เด็กชาย อภิณัฏพรชัย บุญพันธ

10 ประถม [ป.4-6]

โรงเรียนบานเปZา-ปTาแสด

145 001610 นางกชพร กาฬหวา

โรงพยาบาลหนองสูง

04/12/2019 เด็กหญิง ฐิติพร

กาฬหวา

13 มัธยมตน [ม.1-3]

สาธิตม.ลัยสารคา

146 001744 นางพิมพญาดา ราชริวงศสกุล

โรงพยาบาลหนองสูง

04/12/2019 เด็กชาย อพิวัฒน

ราชริวงศสกุล

9 ประถม [ป.1-3]

โรงเรียนอนุบาลคําชะอี

รพ+สสอ. หนองสูง
132 001231 นางนัทชา บุษบก

ฉัตรชนก

147 001089 นางวรรณพร จันปุTม

โรงพยาบาลหนองสูง

09/12/2019 นาย

ชินดนัย

กิจพฤกษ

21 มหาวิทยาลัย

ม. ขอนแกFน

148 001803 นางสุกัลยา สุวรรณไตรย

โรงพยาบาลหนองสูง

09/12/2019 นาย

เกรียงไกร

ศรีเฉลิม

18 มหาวิทยาลัย

ม.มหาสารคาม

149 001340 นางสุจิตรา กลางประพันธ

โรงพยาบาลหนองสูง

09/12/2019 เด็กชาย อริยะ

กลางประพันธ

13 มัธยมตน [ม.1-3]

โรงเรียนมุกดาหาร

150 001882 นางญานกร อิทธิโยธิน

โรงพยาบาลหนองสูง

10/12/2019 นาย

อิมธิโยธิน

20 มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

151 001410 นางโอรถ ปOททุม

โรงพยาบาลหนองสูง

11/12/2019 นางสาว สุรัสวดี

ปOททุม

21 มหาวิทยาลัย

ม.ราชภัฏสารคาม

152 000902 นางเพชรทิม โคสาสุ

โรงพยาบาลหนองสูง

11/12/2019 นาย

ไกรลาส

โคสาสุ

22 มหาวิทยาลัย

ม. รังสิต กรุงเทพฯ

153 001247 นางสาวชนกานต กลางประพันธ

โรงพยาบาลหนองสูง

11/12/2019 นาย

สุขวิชญ

สุFมมาตย

23 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแกFน

154 000346 นางณัฐธยาน กลางประพันธ
155 001566 นายทํานอง กลางประพันธ

โรงพยาบาลหนองสูง

11/12/2019 นาย

ณัฐวัฒน

กลางประพันธ

22 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหFงชาติ มหาสารคาม

โรงพยาบาลหนองสูง

12/12/2019 นาย

กฤตวิชญ

กลางประพันธ

22 มหาวิทยาลัย

โรงเรียนพานิชยนาวี กรมเจาทFา

156 000903 นางอุไรวรรณ อาจวิชัย

โรงพยาบาลหนองสูง

12/12/2019 นางสาว ณัฐชยา

อาจวิชัย

22 มหาวิทยาลัย

ม.มหาสารคาม

157 001365 นางพิสมัย สุวรรณไตรย

โรงพยาบาลหนองสูง

12/12/2019 นางสาว ปรายฝน

สุวรรณไตรย

24 มหาวิทยาลัย

ม.อุบลราชธานี

158 001318 นางนิชาพา แสนสุข

โรงพยาบาลหนองสูง

12/12/2019 นางสาว กัญญาภัค

เผFาภูไทย

17 มัธยมปลาย [ม.4-6]

โรงเรียนมุกดาหาร

159 001063 นางมัณฑนา หวยทราย

โรงพยาบาลหนองสูง

12/12/2019 เด็กชาย ธนพงศ

ศรีประไหม

13 มัธยมตน [ม.1-3]

โรงเรียนมุกดาหาร

160 000909 นางยุพา ศรีหลิ่ง

โรงพยาบาลหนองสูง

12/12/2019 นางสาว นิชานันท

ศรีหลิ่ง

21 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

161 001808 นายอภิชาติ อาจวิชัย

โรงพยาบาลหนองสูง

13/12/2019 นางสาว อภิศิริ

อาจวิชัย

20 มหาวิทยาลัย

มศว.ประสานมิตร

162 000734 นางพิศวัสน สารมานิตยกุล

โรงพยาบาลหนองสูง

14/12/2019 นางสาว กรกนก

สารมานิตยกุล

21 มหาวิทยาลัย

ม.มหาสารคาม

163 001274 นางปริศนา บุญมาศ
164 001064 นางมยุรา จันปุTม

สสอ.หนองสูง
สสอ.หนองสูง

29/11/2019 เด็กชาย ภูรินทร
29/11/2019 เด็กชาย ธนวิชญ

บุญมาศ
จันปุTม

9 ประถม [ป.4-6]
14 มัธยมตน [ม.1-3]

รร.อนุบาลมหาสารคาม
รร.วิทยาศาสตรจุฬาภรณ

165 001565 นายอติเทพ กุลสุวรรณ

สสอ.หนองสูง

30/11/2019 นาย

กุลสุวรรณ

26 มหาวิทยาลัย

โรงเรียนตํารวจ

166 001396 นางริยะพร บุรัตน

สสอ.หนองสูง

01/12/2019 เด็กหญิง ศศิปรียา

บุรัตน

9 ประถม [ป.4-6]

โรงเรียนอนุบาลคําชะอี

167 001360 นางพนมเทียน วิเศษศรี

สสอ.หนองสูง

04/12/2019 นาย

พชร

วิเศษศรี

17 มัธยมปลาย [ม.4-6]

รร.หนองสูงสามัคคีวิทยา

168 000709 นางนิยาวัน เลิศชาญ

สสอ.หนองสูง

12/12/2019 นาย

สิทธิศักดิ์

เลิศชาญ

21 มหาวิทยาลัย

ม.อุบลราชธานี

169 000718 นางเบญจวรรณ เสนาลัย

สสอ.หนองสูง

14/12/2019 นางสาว ภัทรสุดา

เสนาลัย

21 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแกFน

170 000968 นางอานุรี วังคะฮาต

สสอ.หนองสูง

14/12/2019 เด็กชาย ไกรวิชญ

วังคะฮาต

12 ประถม [ป.4-6]

อนุบาลคําชะอี

171 000542 นางไอรัตนดา พันธุโพธิ์

สสอ.หนองสูง

14/12/2019 นาย

พันธุโพธิ์

20 มหาวิทยาลัย

มหาวิยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

172 000613 นายสุจินดา สุวรรณไตรย

สสอ.หนองสูง

14/12/2019 เด็กชาย พศุตม

สุวรรณไตรย

9 ประถม [ป.1-3]

เซนตยอเซฟกุฉินารายณ

ภูไท

ชาคริต

สุรวิทย

รพ+สสอ. นิคม
173 000396 นางสาวพวงเพชร แสงสวFาง

ขาราชการบํานาญ

04/12/2019 เด็กหญิง พวงชมพู

ถาวร

13 มัธยมตน [ม.1-3]

โรงเรียนมุกดาหาร

174 000418 นางสุพรรณนิการ แสงประจักษ โรงพยาบาลนิคมคําสรอย

28/11/2019 นางสาว ณัฐนันท

ศรีมะเริง

20 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบล

175 000639 นางกัลยรัชต นนทสะเกษ

โรงพยาบาลนิคมคําสรอย

28/11/2019 เด็กชาย ชนนน

นนทสะเกษ

13 มัธยมตน [ม.1-3]

โรงเรียนมุกดาหาร

176 000519 นางประหยัด กลางประพันธ

โรงพยาบาลนิคมคําสรอย

28/11/2019 เด็กชาย คิรากร

วิทยาวัฒนกุล

13 มัธยมตน [ม.1-3]

จุฬาภรณราชวิทยาลัย

177 000428 นางปราณี คํามั่น

โรงพยาบาลนิคมคําสรอย

28/11/2019 นาย

มีขัย

19 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชัชชน

โรงพยาบาลนิคมคําสรอย

28/11/2019 เด็กหญิง ภัคธดา

ขวัญเจริญ

8 ประถม [ป.1-3]

โรงเรียนเซนตยอแซฟมุกดาหาร

179 000504 นางสาวนวนละมัย สุพร

โรงพยาบาลนิคมคําสรอย

29/11/2019 เด็กหญิง กรกนก

แสนโคตร

9 ประถม [ป.4-6]

รร.เซนยอแซฟมุกดาหาร

180 001513 นางสาวสุมาลี อินลี
181 000523 นายศักดิ์สิทธิ์ ดําขํา

โรงพยาบาลนิคมคําสรอย

29/11/2019 เด็กหญิง คุณัญญาภรณ ไชยยันบูรณ
30/11/2019 นางสาว สุภาพรรณ ดําขํา

10 ประถม [ป.4-6]
18 มัธยมปลาย [ม.4-6]

รร.เซนยอเซฟมุกดาหาร
โรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค

182 000467 นางวิรัตนา คัชมุข

โรงพยาบาลนิคมคําสรอย

01/12/2019 นาย

คัชมุข

16 มัธยมปลาย [ม.4-6]

โรงเรียนมุกดาหาร

183 001650 นายใสแสง แกFนสุวรรณ

โรงพยาบาลนิคมคําสรอย

02/12/2019 นางสาว พัทธนันท

แกFนสุวรรณ

16 มัธยมปลาย [ม.4-6]

โรงเรียนมุกดาหาร

184 001452 นางจิดาภา สืบเพ็ง

โรงพยาบาลนิคมคําสรอย

03/12/2019 นางสาว นันทวัน

จันทศิลป

22 มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยพยาบาลสุรินทร

185 002078 นางอมรรัตน ยุติพันธ

โรงพยาบาลนิคมคําสรอย

03/12/2019 นางสาว นวพร

ยุติพันธ

17 มัธยมปลาย [ม.4-6]

โรงเรียนมุกดาหาร

186 001006 นางสาวศศิธร นามเหลา

โรงพยาบาลนิคมคําสรอย

03/12/2019 เด็กหญิง กัญญาพัชร นามเหลา

9 ประถม [ป.4-6]

รร.เซนยอแซฟ มุกดาหาร

187 001905 นางอุบล คูสกุลวัฒน
188 001377 นางนาวรัตน บุรัตน

โรงพยาบาลนิคมคําสรอย

04/12/2019 นางสาว พิชญาพร
08/12/2019 เด็กหญิง พิทยารัตน

คูสกุลวัฒน
ไชยดี

20 มหาวิทยาลัย
13 มัธยมตน [ม.1-3]

มหาวิทยาลัยขอนแกFน
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

189 000417 นางสุนียรัตน สายจันทร

โรงพยาบาลนิคมคําสรอย

10/12/2019 นางสาว สิริภัทร

สายจันทร

15 มัธยมตน [ม.1-3]

โรงเรียนจุฬาภรณ มุกดาหาร

190 001576 นายสมพงษ วงษชมภู

โรงพยาบาลนิคมคําสรอย

11/12/2019 นางสาว ชนมชนก

วงษชมภู

16 ประถม [ป.4-6]

191 001052 นายอนวัช พุทธานุ

โรงพยาบาลนิคมคําสรอย

11/12/2019 นาย

พุทธานุ

17 มัธยมปลาย [ม.4-6]

โรงเรียนมุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณมุกดาหาร

192 001879 นางสาวปราณี แสงประจักษ

โรงพยาบาลนิคมคําสรอย

11/12/2019 เด็กชาย อชิรวิทย

แสงประจักษ

10 ประถม [ป.4-6]

รร.คําบง1

193 000419 นายมงคล เจริญยิ่ง

โรงพยาบาลนิคมคําสรอย

11/12/2019 นาย

เจริญยิ่ง

15 มัธยมตน [ม.1-3]

รร.คําสรอยพิทยาสรรค

194 001275 นางเกตุจันทร สารีรัตน

โรงพยาบาลนิคมคําสรอย

11/12/2019 เด็กหญิง ชนมน

สารีรัตน

10 ประถม [ป.4-6]

บานคําบง1

195 001519 นางทัศนีย บุษบงค

โรงพยาบาลนิคมคําสรอย

13/12/2019 นางสาว ริยาภรณ

บุษบงค

22 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแกFน

196 001705 นางสาวนงนภัส ลุสุข

โรงพยาบาลนิคมคําสรอย

13/12/2019 เด็กหญิง สโรชา

สีละโคตร

11 ประถม [ป.4-6]

โรงเรียนคําบง 1

178 001313 นางสาวธณัชชา สุวรรณทิพย

โรงพยาบาลนิคมคําสรอย

โรงพยาบาลนิคมคําสรอย

วุฒิวัฒน

ศุภวิชญ
ฉัตรมงคล

197 001994 นางบัวพา ถาวร
198 001444 นางณัชชา ทับเที่ยงทวี

โรงพยาบาลนิคมคําสรอย

199 001793 นางสาวเดือน วงศศรีแกว

โรงพยาบาลนิคมคําสรอย

โรงพยาบาลนิคมคําสรอย

13/12/2019 นางสาว สุธัญญา
14/12/2019 เด็กหญิง อัญชิสา

ถาวร
ทับเที่ยง

22 มหาวิทยาลัย
11 ประถม [ป.4-6]

มหาสารคราม
รร.อนุบาลยศวดีนิคมคําสรอย

15/12/2019 นางสาว ศศิธร

บุเงิน

15 มัธยมตน [ม.1-3]

200 001121 นางจันทรสุดา อวนแกว

สสอ.นิคมคําสรอย

28/11/2019 เด็กชาย ธีรภัทร

อวนแกว

13 มัธยมตน [ม.1-3]

รร.เลิงนกทา
โรงเรียนจุฬาภรณราชมุกดาหาร

201 000242 นางนัฐธิยา คําอาจ

สสอ.นิคมคําสรอย

29/11/2019 นางสาว กชกร

คําอาจ

24 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

02/12/2019 เด็กหญิง หวันยิหวา

สุวรรณไตรย

14 มัธยมตน [ม.1-3]

รร.มุกดาหาร

202 000053 นายบุญเยื้อน สุวรรณไตรย

สสอ.ดอนตาล

203 001586 นายประยุทธ เนตรวงค

สสอ.นิคมคําสรอย

29/11/2019 นางสาว พิชชาภา

เนตรวงค

18 มัธยมปลาย [ม.4-6]

ร.ร.ดงหลวงวิทยา

204 001952 นางพนารัตน สาระไชย

สสอ.นิคมคําสรอย

29/11/2019 นางสาว กัญญวรา

สาระไชย

18 มัธยมปลาย [ม.4-6]

โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย

205 000476 นางพัชฎาพร สุวรรณไตรย

สสอ.นิคมคําสรอย

29/11/2019 เด็กชาย กฤษฎินทร

สุวรรณไตรย

8 ประถม [ป.1-3]

เซนตยอแซฟมุกดาหาร

206 001785 นางสุปรานี จันทรสวFาง

สสอ.นิคมคําสรอย

29/11/2019 เด็กหญิง พิชชาพร

จันทรสวFาง

12 มัธยมตน [ม.1-3]

โรงเรียนมุกดาหาร

207 001321 นางวัชรินทรยา มงคล

สสอ.นิคมคําสรอย

29/11/2019 เด็กหญิง กณกกร

จําปา

12 ประถม [ป.4-6]

208 001534 นางชบาไพร กาบบัวเหลือง
209 001741 นายกัมปนาท โคตรพันธ

สสอ.นิคมคําสรอย
สสอ.นิคมคําสรอย

29/11/2019 นางสาว ศุภวาร
03/12/2019 เด็กชาย กนกพล

กาบบัวเหลือง
โคตรพันธ

21 มหาวิทยาลัย
8 ประถม [ป.1-3]

โรงเรียนบานโคงสําราญ
มหาวิทยาลัยศิลปากร สนามจันทร

210 001911 นายสมศักดิ์ ศรีหาจักร

สสอ.นิคมคําสรอย

04/12/2019 นางสาว อะคิราภ

ศรีหาจักร

20 มหาวิทยาลัย

211 001401 นางสาวพยุงลักษณ สลางสิงห

สสอ.นิคมคําสรอย

04/12/2019 เด็กชาย ประภวิษณ ปะมายะยัง

9 ประถม [ป.1-3]

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ร.ร.อนุบาลยศวดีนิคมคําสรอย

212 000691 นางพรรณี คําภีระ

สสอ.นิคมคําสรอย

10/12/2019 นางสาว กัญญณัฐ

คําภีระ

15 มัธยมตน [ม.1-3]

จุฬาภรณมุกดาหาร

213 001581 นายอานัส พลราชม
214 001549 นางไกษร แสวงผล

สสอ.นิคมคําสรอย
สสอ.นิคมคําสรอย

12/12/2019 เด็กหญิง ปณัฐนันท
13/12/2019 เด็กชาย กันตพงศ

พลราชม
แสวงผล

14 มัธยมตน [ม.1-3]
7 ประถม [ป.1-3]

โรงเรียนมุกดาหาร
รร.อาเวมารีอา จ.อํานาจเจริญ

215 001735 นายอานนท พลแสน

สสอ.นิคมคําสรอย

15/12/2019 นางสาว ปภัศรา

พลแสน

27 มหาวิทยาลัย

216 001402 นางพัทธนันท ทบคลัง

สสอ.นิคมคําสรอย

15/12/2019 เด็กหญิง รมิตา

เสียงล้ํา

13 มัธยมตน [ม.1-3]

มหาวิทยาลัยนครพนม
ร.ร.วิทยาศาสตรจุฬาภรณ

โรงเรียนทีโอเอวิทยา

รพ+สสอ. ดอนตาล
217 001252 นางคนึงนิตย พันธวงค

โรงพยาบาลดอนตาล

28/11/2019 เด็กหญิง สุชานาฎ

พันธวงค

15 มัธยมตน [ม.1-3]

218 001857 นางสาวพัชรินทร สุวรรณไตรย

โรงพยาบาลดอนตาล

28/11/2019 นาย

วิเศษโวหาร

17 มัธยมปลาย [ม.4-6]

โรงเรียนมุกดาหาร
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

219 001655 นางสาวอนงนารถ พันธุออน

โรงพยาบาลดอนตาล

28/11/2019 นางสาว ณิชารีย

สุวรรณไตรย

17 มัธยมปลาย [ม.4-6]

โรงเรียนมุกดาหาร

220 000954 นางภัทริน พิกุลศรี

โรงพยาบาลดอนตาล

28/11/2019 นางสาว จินาภา

ผิวงาม

17 มัธยมปลาย [ม.4-6]

221 001765 นางวิมลรัตน สุวรรณไตรย

โรงพยาบาลดอนตาล

28/11/2019 เด็กชาย วิชชากร

สุวรรณไตรย

13 มัธยมตน [ม.1-3]

โรงเรียนมุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณมุกดาหาร

ศิวกร

222 000726 นางปรียารัตน โยธา
223 001683 นางเบญจพร เพริศแกว

โรงพยาบาลดอนตาล
โรงพยาบาลดอนตาล

29/11/2019 เด็กหญิง อรณิชา
ยงยันต
29/11/2019 นางสาว ปภาวรินทร เพริศแกว

12 มัธยมตน [ม.1-3]
16 มัธยมปลาย [ม.4-6]

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

224 001670 นายธีระชัย นอยทรงค

โรงพยาบาลดอนตาล

29/11/2019 นาย

ชัชวาล

นอยทรงค

19 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

225 001100 นางวัชรี ดวงสมสา

โรงพยาบาลดอนตาล

29/11/2019 เด็กหญิง อภิษฎา

ดวงสมสา

13 มัธยมตน [ม.1-3]

โรงเรียนมุกดาหาร

226 000308 นางจิระภา ศรีลาศักดิ์

โรงพยาบาลดอนตาล

02/12/2019 นางสาว ศิรดา

ศรีลาศักดิ์

20 มหาวิทยาลัย

227 001761 นางมัสลิน จันปุTม

โรงพยาบาลดอนตาล

04/12/2019 เด็กหญิง ธนพร

วรรณพงษ

14 มัธยมตน [ม.1-3]

มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงเรียนจุฬาภรณมุกดาหาร

228 001543 นางอัจฉรา มณีกัณฑ

โรงพยาบาลดอนตาล

07/12/2019 เด็กหญิง พาขวัญ

มณีกัณฑ

12 ประถม [ป.4-6]

229 001668 นายสิทธิมาศ วงศสุรเกียรติ

โรงพยาบาลดอนตาล

07/12/2019 เด็กหญิง ญาณภัทร

วงศสุรเกียรติ

14 มัธยมตน [ม.1-3]

230 000612 นางกนกกาญจน คําสุนันท

โรงพยาบาลดอนตาล

09/12/2019 เด็กหญิง กุลธิดา

คําสุนันท

12 มัธยมตน [ม.1-3]

231 001669 นางอรุณรัตน เชื้อตาเคน

โรงพยาบาลดอนตาล

10/12/2019 นาย

เชื้อตาเคน

20 มหาวิทยาลัย

โรงเรียนมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

232 001259 นางจรรยา จันทพันธ

โรงพยาบาลดอนตาล

12/12/2019 เด็กหญิง พัทธนันท

จันทพันธ

14 มัธยมตน [ม.1-3]

โรงเรียนมุกดาหาร

233 000894 นางศิริรัตน โงนมณี

โรงพยาบาลดอนตาล

13/12/2019 เด็กชาย พชรดนัย

โงนมณี

12 ประถม [ป.4-6]

234 001588 นางนาตยา เหลFาสิงห

โรงพยาบาลดอนตาล

13/12/2019 นาย

เหลFาสิงห

24 มหาวิทยาลัย

โรงเรียนชุมชนดอนตาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมF

235 001629 นางศิริจิตร เศิกศิริ

โรงพยาบาลดอนตาล

13/12/2019 เด็กชาย พงศภัค

สายยศ

11 ประถม [ป.4-6]

โรงเรียนชุมชนดอนตาล

236 001940 นางจีระมัย ซามงค

โรงพยาบาลดอนตาล

13/12/2019 นางสาว วรรณิดา

วรรณิดาซามงค

16 มัธยมปลาย [ม.4-6]

โรงเรียนมุกดาหาร

237 001590 นางนัฎฐิณี สกุลไทย

โรงพยาบาลดอนตาล

15/12/2019 นาย

แสงฤทธิ์

18 มัธยมปลาย [ม.4-6]

โรงเรียนดอนตาลวิทยา

ธรรมรัฐ

กิตติธัช

ศุภณัฐ

ดอนตาลวิทยา

อนุบาลมุกดาหาร
รร.วิทยาศาสตรจุฬาภรณมุกดาหาร

238 001603 นางวัฒนพร บุตรสันเทียะ

สสอ.ดอนตาล

28/11/2019 นางสาว เนติกาญจน บุตรสันเทียะ

16 มัธยมปลาย [ม.4-6]

239 001913 นางสมร แคนติ

สสอ.ดอนตาล

29/11/2019 นาย

แคนติ

23 มหาวิทยาลัย

โรงเรียนดอนตาลวิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

240 002076 นางสาวลลิดา แคนติ

สสอ.ดอนตาล

29/11/2019 เด็กชาย พชร

ดอนประทุม

9 ประถม [ป.1-3]

โรงเรียนอนุบาลดอนตาล

241 001466 นายพงษยุทธ สมศักดิ์สิริวัฒน

สสอ.ดอนตาล

29/11/2019 เด็กชาย นราธิป

สมศักดิ์สิริวัฒน

13 มัธยมตน [ม.1-3]

242 000269 นางบานบุรี คนหาญ

สสอ.ดอนตาล

02/12/2019 นางสาว ชนัญญา

คนหาญ

19 มหาวิทยาลัย

โรงเรียนมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

243 001826 นางสาวธัญวรัตม บุทธิจักร

สสอ.ดอนตาล

04/12/2019 เด็กชาย ภัคพล

ทองนอย

13 มัธยมตน [ม.1-3]

244 001685 นายสุขสันต สลางสิงห

สสอ.ดอนตาล

12/12/2019 เด็กหญิง นิชาภัทร

สลางสิงห

9 ประถม [ป.1-3]

โรงเรียนมุกดาหาร
โรงเรียนทFานพระสารีบุตร

245 001399 นางสุริตา คณาดี

สสอ.ดอนตาล

14/12/2019 เด็กหญิง อัคริตา

คณาดี

12 ประถม [ป.4-6]

โรงเรียนเซนตยอแซฟมุกดาหาร

28/11/2019 เด็กหญิง ฉัตรลดา

จันทรแปลง

6 ประถม [ป.1-3]

เซ็นยอเชฟนาแก

รามิล

รพ+สสอ. ดงหลวง
246 000713 นางสาวนิภัทรลดา จันปุTม

โรงพยาบาลดงหลวง

247 001896 นายเศรษฐลัทธ เย็นวิจิตรโสภา
248 001727 นางบุปผาชาติ ชมภูF

โรงพยาบาลดงหลวง

28/11/2019 เด็กชาย ณัฐเศรษฐ

เย็นวิจิตรโสภา

7 ประถม [ป.1-3]

โรงเรียนบานหัวบึงทุFงนครราชสีมา

โรงพยาบาลดงหลวง

28/11/2019 เด็กชาย พชร

ชมภูF

8 ประถม [ป.1-3]

รร.สามัคคีคุรุราษบํารุง จ.บุรีรัมย

249 001725 นางสุมาลี รูปเหลี่ยม

โรงพยาบาลดงหลวง

28/11/2019 เด็กหญิง ปราณกมล

รูปเหลี่ยม

12 ประถม [ป.4-6]

โรงเรียนเซนยอเซฟนาแก

250 001847 นางจันจิลา รองไชย
251 001729 นายสําเร็จ เสียงล้ํา

โรงพยาบาลดงหลวง
โรงพยาบาลดงหลวง

28/11/2019 เด็กชาย วัชรนนท
29/11/2019 เด็กชาย อนวัช

รองไชย
เสียงล้ํา

7 ประถม [ป.1-3]
14 มัธยมตน [ม.1-3]

เซนตยอเซฟมุกดาหาร
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา

252 000731 นางสาวนัฎฐพร เบญมาตย
253 000505 นางประภากร หวยทราย

โรงพยาบาลดงหลวง

29/11/2019 เด็กหญิง ณัฐินี

เชื้อคนแข็ง

8 ประถม [ป.1-3]

โรงเรียนเซนยอเซฟนาแก

โรงพยาบาลดงหลวง

29/11/2019 เด็กชาย ศุภณัฐ

หวยทราย

8 ประถม [ป.1-3]

โรงเรียนเซนตโยแซฟมุกดาหาร

254 001712 นางสรรเสริญ แสนสุภา
255 001763 นางสาวกมลทิพย ทัพเจริญ

โรงพยาบาลดงหลวง

29/11/2019 นางสาว ณัฐธิดา

แสนสุภว

23 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอุบลราขธานี

โรงพยาบาลดงหลวง

29/11/2019 เด็กหญิง กมลวรรณ

ศักดิ์รัมย

9 ประถม [ป.1-3]

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หวยผึ้ง

256 000493 นางไพบูลย อาจวิชัย

โรงพยาบาลดงหลวง

04/12/2019 นางสาว พัชรพร

อาจวิชัย

15 มัธยมตน [ม.1-3]

รร.นาแกสามัคคีวิทยา

257 000498 นางอารีรัตน กุลวงค

โรงพยาบาลดงหลวง

09/12/2019 นาย

15 มัธยมปลาย [ม.4-6]

โรงเรียนมุกดาหาร

258 001225 นางเพชรภา วงคหนายโกฎ

โรงพยาบาลดงหลวง

12/12/2019 เด็กหญิง ฐิตารีย

วงคหนายโกฎ

12 ประถม [ป.4-6]

เซนยอแซฟนาแก

259 000431 นางวรรณวิสาข ลี้สงวน

โรงพยาบาลดงหลวง

12/12/2019 นาย

ลี้สงวน

17 มัธยมปลาย [ม.4-6]

โรงเรียนมุกดาหาร

260 001217 นางลําเพียร คํามุงคุณ

โรงพยาบาลดงหลวง

13/12/2019 นางสาว ศวิตา

คํามุงคุณ

16 มัธยมปลาย [ม.4-6]

รร.ดงหลวงวิทยา

261 001474 นายจํานงค ไชยเพชร

โรงพยาบาลดงหลวง

13/12/2019 นาย

ธีระพันท

ไชยเพชร

21 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีมุกดาหาร

262 001734 นางเนาวรัตน คนหมั่น
263 001344 นางอภิญญา พFอสิงห

โรงพยาบาลดงหลวง
สสอ.ดงหลวง

15/12/2019 เด็กหญิง ทิฆัมพร
28/11/2019 เด็กหญิง ชัญญานุช

คนหมั่น
พFอสิงห

14 มัธยมตน [ม.1-3]
9 ประถม [ป.4-6]

โรงเรียนนาแกสามัคคี
โรงเรียนอนุบาลดงหลวง

264 001437 นางสาวศิรินันท เครือเนตร

สสอ.ดงหลวง

28/11/2019 เด็กชาย ภัทรดนัย

ศรีบุญเรือง

8 ประถม [ป.1-3]

โรงเรียนชุมชนบานหนองบัว

265 000888 นายอมร ทองสอาด

สสอ.ดงหลวง

28/11/2019 นางสาว สุชาดา

ทองสอาด

17 มัธยมปลาย [ม.4-6]

โรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร

266 000410 นายมนตรี สกุลเดช
267 000969 นางอัญชรี ทองผา

สสอ.ดอนตาล
สสอ.ดงหลวง

29/11/2019 นาย
สิขริร
28/11/2019 นางสาว ลลิลทิพย

สกุลเดช
ทองผา

20 มหาวิทยาลัย
16 ประถม [ป.4-6]

มหาวิทยาลัยเชียงใหมF
รร.สาธิต มหาสารคาม

268 001453 นายอภิชาติ ราชสุวรรณ
269 001152 นางปรีนา บุญเนาว

สสอ.ดงหลวง
สสอ.ดงหลวง

28/11/2019 เด็กหญิง พิชญา
29/11/2019 นางสาว วรรณพิมล

ราชสุวรรณ
บุญเนาว

12 ประถม [ป.4-6]
17 มัธยมปลาย [ม.4-6]

เซ็นตยอเซฟนาแก
รร.กาญจนาภิเษกกาฬสินธิ์

270 001011 นายศักดิ์รินทร บุญเจริญ

สสอ.ดงหลวง

29/11/2019 นาย

บุญเจริญ

17 มัธยมปลาย [ม.4-6]

ร.ร.กาญจนาภิเษก กาฬสินธุ

271 000216 นายกิตติศักดิ์ ประคองสิน
272 001467 นางเฉิดฉาย นรศรี

สสอ.ดงหลวง
สสอ.ดงหลวง

29/11/2019 นางสาว ณิชนันทน ประคองสิน
02/12/2019 นางสาว พลอยพรรณ นรศรี

20 มหาวิทยาลัย
18 มัธยมปลาย [ม.4-6]

มหาวิทยาลัยขอนแกFน
โรงเรียนเบ็ญจะมะอุบลราชธานี

ญาญพสิษฐ กุลวงค
ตะวัน

ถูตะวัน

273 001825 นางสาวขวัญใจ รูปงาม

สสอ.ดงหลวง

06/12/2019 เด็กชาย วชิรวิชญ

คํามุงคุณ

274 000403 นางบําเพ็ญ พิรุณสุนทร

สสอ.ดงหลวง

15/12/2019 นางสาว อัญฐิริมาภรณ พิรุณสุนทร

6 ประถม [ป.1-3]

รร.เซนยอแซฟนาแก

21 มหาวิทยาลัย

ขอนแกFน

