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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  คณะครุศาสตร์  ส านักงานคณบดี  โทร.(IP Phone) ๓๐๑ 

ที ่ อว ๐๖๒๑.๐๒/ว ๘๙                                  วันที ่ ๒๗   มกราคม  ๒๕๖๓     

เรื่อง  ขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุม ตัวแทน สทศ. ประจ าสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

เรียน  อาจารย์ประจ ารายวิชา 
    

  ตามท่ี คณะครุศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพ่ือเป็นตัวแทน 
สทศ. ประจ าสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในวันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๒ และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในวันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ประกาศไปแล้ว
นั้น 
 

  ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานจริง และการด าเนินงานเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน คณะครุศาสตร์ ขออนุญาตอาจารย์ประจ ารายวิชา ให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุม ตัวแทน สทศ. 
ประจ าสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้) ประชุมพร้อมกัน ในวันศุกร์ที่ 
๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสัตตบงกช (๑๑๒๐) อาคาร ๑๑ ชั้น ๒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 

 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา  ภาระบุตร) 
                                               คณบดีคณะครุศาสตร์ 
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ก าหนดการประชุมตัวแทน สทศ. ประจ าสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ในวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ณ ห้องสัตตบงกช ๑๑๒๐ อาคาร ๑๑ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
            

 
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.   ตัวแทน สทศ. ลงทะเบียน รับเอกสาร ป้ายชื่อ  
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.   คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานคณะกรรมการฯ 

กล่าวเปิดการประชุมและให้ข้อเสนอแนะกับตัวแทน สทศ.  
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.   ผู้ประสานงาน สทศ. ประจ าศูนย์สอบสกลนคร  
      ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงาน หน้าที่ และประเด็นที่ส าคัญ
      ของตัวแทน สทศ. (น.ส.ชุลีพร ลาภจิตร ผู้ประสานงาน สทศ.) 
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.   ตัวแทน สทศ. ซักถามข้อสงสัย และปิดการประชุม 
 

            
 
หมายเหตุ  :  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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รายชื่อตัวแทน สทศ. และสนามสอบ ประจ าสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ในวันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ศูนย์สอบจังหวัดสกลนคร) 

 

๒.๑ นางสาวนันทนา     จิตอาคะ โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 
๒.๒ นายวชัระ   ศรีนนเรือง โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 
๒.๓ นางสาวกนกวรรณ    เพ็ญจะมุกด์ โรงเรียนบ้านหนองหอย 
๒.๔ นางสาวเสาวภา     จันทพันธ ์ โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 
๒.๕ นางสาวศิริลักษณ ์   มะละกา โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ 
๒.๖ นายภิเษก     บุญมา โรงเรียนบ้านหนองไผ ่
๒.๗ นางสาวสุดารัตน ์   ดาวน้อย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 
๒.๘ นางสาวนาฏตยา    ภูจอมจิตร โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค์ ๒" 
๒.๙ นางสาวณชัชา   ไขแสง โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดงุศิลป ์
๒.๑๐ นางสาวมสุิประภา  ดีสา โรงเรียนบ้านนาค าวทิยาคาร 
๒.๑๑ นายเนติพงษ ์    ประจักษ์โก โรงเรียนบ้านทา่วัด"คุรุราษฎร์บ ารุงวิทย"์ 
๒.๑๒ นายจักรพงษ ์    ปิทะราช โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย ์
๒.๑๓ นางสาวมลฤดี     การฟุ้ง โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกลู 
๒.๑๔ นายซูกีพล ี    ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านโพนแพง 
๒.๑๕ นางสาวสุดารัตน ์   งิ้วสีดา โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ 
๒.๑๖ นางสาวศิริลักษณ ์   แสนพงษ ์ โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 
๒.๑๗ นางสาวจิระภา     กันหาบาง โรงเรียนบ้านดงหลวง 
๒.๑๘ นายอภิสิทธิ ์    โพธิ์ตะนัง โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 
๒.๑๙ นางสาวเจนนิรา     เรพล โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 
๒.๒๐ นางสาวอุไรพร     เชื้อพระซอง โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ 
๒.๒๑ นางสาวจิตติมา     เนตรมหา โรงเรียนบ้านห้วยยาง 
๒.๒๒ นางสาวปภัสสร     คนขยัน โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อ านวย 
๒.๒๓ นางสาวรัชลียา     ดาบพิมพ์ศร ี โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม 
๒.๒๔ นางสาวจฬุาลักษณ์   จอมแก้ว  โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 
๒.๒๕ นางสาวนิพาพร     ศรีพลพา โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 
๒.๒๖ นางสาวดวงหทัย    แดนรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูพาน 
๒.๒๗ นางสาวสิริยาภา    แก้วจุฬาศรี โรงเรียนเข่ือนน้ าพุง 
๒.๒๘ นายธนพล     มหาราช โรงเรียนชุมชนบา้นสร้างค้อ 
๒.๒๙ นางสาวกนกพร     โถดาสา โรงเรียนบ้านชมภูพาน 
๒.๓๐ นางสาวกมลวรรณ    วงษาเนาว ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
๒.๓๑ นางสาวเมทิกา     หงส์ฟ่องฟ้า โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
๒.๓๒ นางสาวพชัร ี    เรืองโชคทวี โรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา 
๒.๓๓ นางสาววนิดา     ภาคภูมิ โรงเรียนธาตนุารายณ์วิทยา 
๒.๓๔ อาจารย์อัจฉรา   ไชยสี ขูรีรัง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
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2.35 อาจารย์สิรินทร์   ปัญญาคม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 
2.36 นายณัฐพล     เทียมส าโรง โรงเรียนกุสุมาลยว์ิทยาคม 
2.37 นางสาวขนษิฐา     น้อยค ายาง โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 
2.38 นางสาวกรวินท ์    โชครักษ์เมธี โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 
2.39 นายกาญ     โมรัตน ์ โรงเรียนร่มเกล้า 
2.40 นางสาวพชัรพร     มุลเมืองแสน โรงเรียนด่านมว่งค าพทิยาคม 
2.41 นางสาวสุภัสสร     ใจช่วง โรงเรียนโพนพทิยาคม 
2.42 นางสาววลิาสิณ ี    ชนะธร โรงเรียนค าเพิ่มพิทยา 
2.43 นางสาวนนฑริกา   ชนะธร โรงเรียนท่านผู้หญิงจนัทิมาพึง่บารมี 
2.44 นายวีระพล     นะโพธิ ์ โรงเรียนกุดบากราษฎรบ์ ารุง 
2.45 นายนัฐกรณ์     ไชยหมื่น โรงเรียนชุมชนบา้นกุดไห 
2.46 นางสาวรัตนาภรณ ์   สีพิมสาร โรงเรียนบ้านตาลเลียน 
2.47 นางสาวขนษิฐา     ชาวกลา้ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 
2.48 นายจักรพันธ ์    มาตราช โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย 
2.49 นางสาวปิยพร     กางทอง โรงเรียนบ้านค าแหว 
2.50 นางสาวนุจริน     สิมมา โรงเรียนบ้านค าข่า 
2.51 นางสาวรติยากร    วิเชียรศรี โรงเรียนบ้านวังยาง (วังยางวิทยานุกูล) 
2.52 นางสาวธิดาพร     ศรีทัศน์ โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) 
2.53 นายชารีฟ     นาโสก โรงเรียนบ้านโนนทรายค า 
2.54 นางสาวอันรญา     ค าลือไชย โรงเรียนบ้านพังโคน (จ าปาสามคัคีวิทยา) 
2.55 นางสาวจิตรา     อรัญสถิตย์ โรงเรียนบ้านหนองบัว 
2.56 นางสาวศชุันษา     อินหา โรงเรียนชุมชนบา้นฝั่งแดง 
2.57 นายณัฐสิทธิ ์   แสนสุริวงศ ์ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) 
2.58 นางสาวจิราพร     แพงศรี โรงเรียนบ้านตาดภูวง 
2.59 นายดนัย     จันลา โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล 
2.60 นางสาวพนิดา     ซื้อมงคล โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ 
2.61 นายธวชัชัย     แก้วหัวนิล โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร 
2.62 นายทนิกร  วงค์ค า  โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ 
2.63 นายรวิภาส     พันทา โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม 
2.64 นางสาวอรอนงค ์   คุณวงค์ โรงเรียนบ้านขาม (ขามเขตวิทยาคาร) 
2.65 นางสาวน้ าฝน     ตะวงษา โรงเรียนบ้านค าสะอาด 
2.66 นางสาวอรยา     พันล้ า โรงเรียนบ้านบงึโน 
2.67 นายอภิศักดิ์     หันจางสทิธิ ์ โรงเรียนบ้านตาลโกน 
2.68 นายวชิเยนทร ์    ทิพย์มาตร ์ โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 
2.69 นางสาวกุลลนัฐ     เติมสุทา โรงเรียนบงใต้โนนรังพฒันา 
2.70 นางสาวอภิญญา     เหนือไพศาล โรงเรียนชุมชนบงเหนือ 
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2.71 นายทรงวฒุิ   สมบูรณ์พร้อม โรงเรียนบ้านถ่อน "คุรุราษฎร์สามัคคี" 
2.72 นางสาวสราล ี    สุราชวงศ ์ โรงเรียนบ้านโมน (เกาะแก้ววิทยา) 
2.73 นายกิตติพฒัน ์    สุพร โรงเรียนชุมชนบา้นสร้างดู่ดอนเขือง 
2.74 นางสาวปัทมพร     โฮมวงค ์ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ (มิตรภาพที่ ๑๒๖) 
2.75 นางสาวศิริพร     สีแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวา่งแดนดิน 
2.76 นางสาววราภรณ์    ประสงค์ด ี โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล 
2.77 นางสาวสุนิษา     บรรเลงเสียง โรงเรียนชุมชนบา้นท่าศิลา 
2.78 นางสาวสุดารัตน ์    ไพบูลย ์ โรงเรียนบ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์

อ านวย) 
2.79 นางสาวอรอารีญา    ไชยเลิศ โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา 
2.80 นายบุญเก้ือ  ครุธค า  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา 
2.81 นายฉัตรมงคล   นันทะศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 
2.82 นางสาวน้ าผึ้ง     นามตาแสง โรงเรียนกุดบากพฒันาศึกษา 
2.83 นายปิติภัทร     ไกยพาย โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย ์
2.84 นางสาวประภัสสร    บุตราช โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บ ารุง 
2.85 นายเกียรติกุล     มูลทรัพย ์ โรงเรียนล าปลาหางวิทยา 
2.86 นางสาวชลิตา     บุตรสุวรรณ์ โรงเรียนเทพสวัสดิ์วทิยา 
2.87 นางสาวธนัยพร     สัญจรดี โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 
2.88 นางสาวขนษิฐา     จันทร์ลาวงค ์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 
2.89 นายนท ี    เหลาพรม โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 
2.90 นางสาวไอลดา     เศษวงค์แสน โรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ
2.91 นางสาวญาสุมิณร ์   เขตสุภา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 
2.92 นายภควรรษ     ปารีพันธ ์ โรงเรียนวาริชวทิยา 
2.93 นางสาวอุลัยวรรณ    มณีบู ่ โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา 
2.94 นายธวชัชัย     สุราราช โรงเรียนแวงพิทยาคม 
2.95 นางสาวภาวิณ ี    เรืองโอษฐ์ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
2.96 นางสาวณัฏฐณชิา    แสนสาคร โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 
2.97 นางสาวสิรินธร     ศรีหานาม โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 
2.98 นายธนวัฒน์   หอมสมบัติ โรงเรียนสว่างแดนดนิ 
2.99 นายปรีดา     โคกฉวะ โรงเรียนส่องดาววทิยาคม 
2.100 นางสาวกันณิกา     กิมุล โรงเรียนบ้านกุดเรือค า 
2.101 นางสาวพชิญาภรณ ์   เครือหว้า โรงเรียนบ้านขัวก่าย 
2.102 นางสาวธัญญาวลัย ์    รัตนกร โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย 
2.103 นางสาวมณฑาทพิย ์   สุวรรณมาโจ โรงเรียนบ้านทา่ศรีไคล 
2.104 นายศุภเชรษฐ ์    ไตรยราช โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว 
2.105 นายกิตติทชั     สุวรรณจันทร ์ โรงเรียนบ้านนาซอ 
2.106 นายจิราวุฒ ิ    บุญเฮ้า โรงเรียนบ้านสุวรรณคีร ี
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2.107 นายอภินนัท ์    ประทัยเทพ โรงเรียนบ้านวานรนิวาส (ราษฎร์บ ารุง) 
2.108 นายวฒุิพงษ ์     โคตรบรรเทา โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ 
2.109 นางสาวพรพิมล  ภาคมฤค โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 
2.110 นางสาวทัศนีย ์  ค าปาน  โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม 
2.111 นายชินพงษ ์    กุลอัก โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ ์
2.112 นายนิติกร     ใจคง โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 
2.113 นางสาวจีรวรรณ  วรกาล  โรงเรียนบ้านค าตากล้า 
2.114 นางสาวสุดารัตน ์   บุตตะ โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 
2.115 นายจักร ี    ลีดอกไม้ โรงเรียนเพียพิทยาพฒัน ์
2.116 นางสาววาร ี    จักษุมาตร โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 
2.117 นางสาวสุวนนัท์  กันเสนา  โรงเรียนบ้านหนองท่มทา่กระดนั 
2.118 นางสาวนงลักษณ ์  ต้นงาน  โรงเรียนบ้านหนองแอก 
2.119 นางสาวปริศนา     งามบุตรดา โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา 
2.120 นางสาวเสาวภา     ศิลทาน โรงเรียนอนุบาลบา้นม่วง 
2.121 นางสาวสุจริตรา  ราชวงษ ์ โรงเรียนชุมชนบา้นมาย 
2.122 นายกิตต ิ    แสนหล้า โรงเรียนบ้านโพธิช์ัย 
2.123 นางสาวอรพิน     สาเกตุ โรงเรียนชุมชนบา้นห้วยหลัว 
2.124 นายสทิธิชัย     สุภรณ์ โรงเรียนบ้านนากะทาด 
2.125 นางสาวอภิญญา    ดาค า โรงเรียนบ้านบะหว้า 
2.126 นายวชัรพงษ ์    บุตรสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านดงสาร 
2.127 นายสท้านเพชร   นวลอาษา โรงเรียนชุมชนบา้นโพนงาม 
2.128 นางสาวนันทนา     พึ่งกระโทก โรงเรียนบ้านอากาศ 
2.129 นางสาวชาญิกา     นามเสาร ์ โรงเรียนบ้านนาเมือง 
2.130 นางสาวเสาวลักษณ ์   เพียสา โรงเรียนบ้านโคกศิลา 
2.131 นางสาวญาสุมนิทร์    อนุญาหงษ ์ โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป ์
2.132 นายวชัรพงษ์   แดงท่าข้าม โรงเรียนบ้านเหล่าบา้นถ่อน 
2.133 นางสาวชุติมา   นครประเทศ โรงเรียนบ้านดงบัง (คุรุราษฎร์อุทิศ) 
2.134 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ   นันทะศรี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
2.135 นางสาววิจติตรา    โคตะ โรงเรียนค าตากลา้ราชประชาสงเคราะห์ 
2.136 นางสาวนนทยิา     ไหลบุดดา โรงเรียนกุดเรือค าพิทยาคาร 
2.137 นางสาวเบญจวรรณ  คนหาญ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคค ี
2.138 นางสาวเจนจิรา    สิงเสนา โรงเรียนหนองแวงวิทยา 
2.139 นางสาวอริสา     สร้อยค า โรงเรียนบ้านม่วงพทิยาคม 
2.140 นางสาวอรพิน  บุตราช  โรงเรียนโพธิ์ชยัทองพิทยาคม 
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2.141 นางสาวพชัรา     บุพศิริ โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา 
2.142 นางสาวนภัสมน     สุขจร โรงเรียนโพนงามศึกษา 
๒.143 นางสาวชุติมา     สมผล โรงเรียนท่าสงครามวิทยา 
2.144 นายวงศกร     ศรีบุญ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์ค าอนุสรณ"์ 
2.145 นายเชษฐวิชญ ์    ขันวัง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทา่แร่ 
2.146 นางสาวอรยา     เขียวรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 
2.147 นางสาวอรทัย     ประทุมวัน โรงเรียนเมธาศึกษา 
2.148 นางสาวพชัราภรณ ์   พันธ์ด ี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 
2.149 นายพงศ์พสิุทธิ ์    อัคพิน โรงเรียนอนุบาลวารชิภูม ิ
2.150 นางสาววรางคณา    ทับพิลา โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ (วานรนิวาส) 
2.151  นางสาวพลอยไพลนิ    ศรีสุธรรม โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 
2.152 นายกฤษฎา     เขตบ้าน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 
2.153 นางสาวพลอยไพลนิ    โคแก้ว โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 
2.154 นายแสงจันทร ์    ประฮาดไชย โรงเรียนอนุบาลภัทรวรรณ 
2.155 นางสาวชลิตา     บุตรสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนิคมน้ าอูน 
2.156 นางสาวจิราวรรณ    อุดมทรัพย์ โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
2.157 นางสาวสินนีุช     งอยแพง โรงเรียนร่มไทรวิทยา 
2.158 นายอนุพงศ์     หาญประโคน โรงเรียนธาตุทองอ านวยวิทย ์
2.159 นายธงชัย     สีโคอุ่น โรงเรียนสกลทวาป ี
2.160 นายนนทวรรธน์   ไชยแสนทา้ว โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 
2.161 นายพชิยันต ์   นันทะศรี โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ 
2.162 นายนท ี    มุ้งแป้ง โรงเรียนค ายางพิทยาคม 
2.163 นางสาวนฤมล     อาจหาญ โรงเรียนเทศบาล ๑ "เชิงชุมประชานุกลู" 
2.164 นายอุกฤษฏ์    สิทธิยา โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรม

วิทยา" 
2.165 นางสาวหทัยรัตน ์   กองสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลค าตากล้า 
2.166 นางสาวณัฐธิกา     ชูรัตน ์ โรงเรียนวัดโพธิ์ค า 
2.167 นางสาววิมลลักษณ ์  ผาล ี โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล 
2.168 นายนิกร     สายธไิชย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

วัดทุ่ง 
2.169 นางสาวธญาดา     เขียวค า โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัด

สว่างภูมิดล 
 


