โครงกำรให้ ทุนกำรศึกษำของสโมสรโรตำรีหมำกแข้ ง
รำยชื่อนักเรียนได้รับทุนกำรศึกษำ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ชื่อ-สกุล
น.ส.นชนา โสปั นหริ
ด.ญ.ศุกลภัทร ดวงนามนต์
ด.ญ.ชลิตา ทองหวัน
นายพร้อมพงศ์ สุ ราชน
ด.ญ.ยุพาภรณ์ อินตา
นายนวพล ชูทอง
ด.ญ.ไพลิน บุญเกิด
น.ส.ทัศนี ยว์ รรณ พัทมี
ด.ช.สุ ธานุวฒั น์ ลาดละคร (สายสุ ดา)
ด.ญ.อารายา กุผาลัง (คุณนิ ค)
ด.ญ.สุ นิสา แก้วภูบาล (คุณมานพ)
ด.ญ.อัฉราภรณ์ ศิริแสง
ด.ญ.วิภา อินทะสร้อย
ด.ญ.กรกนก วาทยะกร
ด.ญ.ชัชฎาภรณ์ เหล่าภู
ด.ญ.ศศิกาน พลไกร
ด.ญ.ณิ ชา มาดสดม
ด.ญ.ปติมา เหล่าป้ อม
ด.ช.ชลิต รุ่ งเรื อง
ด.ญ.วิชุรดา หาญณรงค์
ด.ญ.ชลธิ ชา วงษ์สิงห์
ด.ช.ธี ระวุฒิ คุณคาพระ
ด.ญ.รสิ ตา พากเพียร
ด.ญ.วราพร วงศ์คาจันทร์
ด.ช.ธนวัต อาจบารุ ง
ด.ช.ธนัท อาจบารุ ง
ด.ญ.กรรณิ การ์ หารดี
ด.ญ.สุ ภาพร เอกคณะสิ งห์

ชั้น
ปวช.3
ปวช.1
ม.4
ม.3
ม.4
ม.6
ม.3
ม.4
ม.1
ม.1
ม.1
ป.5
ม.2
ม.1
ม.1
ม.3
ม.1
ม.2
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ป.6
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1

โรงเรียน
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
พังงูพิทยาคม
บ้านนิ คมหนองตาล
บ้านเชียงวิทยา
ทุ่งฝนพัฒนศึกษา
หนองหานวิทยา
โพนสู งพัฒนศึกษา
สามพร้าววิทยา
ทุ่งฝนพัฒนศึกษา
ทุ่งฝนวิทยาคาร
พัฒนาศรี ผดุงอุดมวิทย์
กู่แก้ววิทยา
บ้านปอพาน
ชัยนาคาวิทยา
บ้านศรี เมือง
ชัยนาคาวิทยา
บ้านดอนกลอย
บ้านนิ คมหนองตาล
บ้านหนองบัวแดง
พังงูพิทยาคม
บ้านป่ าก้าว
บ้านวังฮาง
บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว
พังงูพิทยาคม
พังงูพิทยาคม
หนองหานวิทยา
ไชยวานวิทยาคม

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

ด.ญ.พนิ ดา จังพรม
ม.1
ทุง่ ฝนวิทยาคาร
ด.ญ.จิราวรรณ ทับหงษา
ม.1
บ้านนิ คมหนองตาล
ด.ช.อนาวิล พันธุกาง
ม.1
หนองหานวิทยา
ด.ช.วีรเดช เม้าราษี
ม.1
หนองหานวิทยา
ด.ญ.สุ มิตรา เอี่ยมประเสริ ฐ
ม.3
บ้านวังฮาง
ด.ญ.วิมพ์วิภา ดาลพงษ์
ม..1
ชุมชนบ้านหนองเม็ก
ด.ญ.เกศกนก โสภา (คุณชนัส)
ม.1
บ้านดอนกลอย
ด.ช.ธรนันท์ คาทรี
ม.3
นานกหงส์เสรี มีชยั
ด.ญ.ศิรินาถ ดาวทอง (ประจวบ)
ม.1
บ้านนาทรายน้ ารอด
ด.ญ.นนทกร ต้นสี นนท์
ม.1
ไชยวานวิทยาคม
ด.ช.กฤษดา โคสวน
ม.1
หนองหานวิทยา
ด.ญ.ศิริรัตน์ กัลยารัตน์
ม.1
บ้านนิ คมหนองตาล
ด.ญ.ขวัญศิริ เกศา
ม.1
อนุบาลไชยวาน
ด.ญ.เกสรา สมศรี
ปวช.1 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
ด.ญ.ขวัญชนก ละเหลา
ม.1
อนุบาลไชยวาน
ด.ญ.กรรณิ การ์ บุญประคม
ป.5
บ้านท่าช่วง
ด.ช.พีรพัฒน์ พรมจันทร์
ม.2
บ้านดอนกลอย
ด.ญ.ฤทัยธาร สิ งห์พิลา
ม.3
บ้านดงบากโนนสวรรค์
ด.ญ.รุ ้งทิวา คาฉาย
ม.1
ทุ่งฝนพัฒนศึกษา
ด.ช.ลัญจกร ปั ดชาเขียว
ม.1
บ้านไชยวานโนนลือชัย
ด.ญ.นภัสวรรณ วรรณจันทร์
ม.1
บ้านถ่อนนาเพลิน
ด.ญ.น้ าทิพย์ แก้วแก่น
ม.1
บ้านไชยวานโนนลือชัย
ด.ญ.นิ รมล อินทร์ เพ็ชร
ม.1
บ้านดุงวิทยา
ด.ญ.ปนัดดา มหาผล
ม.1
นานกชุมวิทยาคม
ด.ญ.พรธิ ดา ภายชัยภูมิ
ม.1
ทุ่งฝนวิทยาคาร
รำยชื่อนักเรียนได้รับทุนกำรศึกษำ เขต 1
ด.ญ.สุ มิตรา ราษฎรดี (ประจวบ)
ม.1
บ้านนาคาหลวง
ด.ช.วรวุฒิ หงษาลึก
ป.6
บ้านหนองนาคา
รำยชื่อนักเรียนได้รับทุนกำรศึกษำ เขต 2
ด.ญ.พัชรี ประดงจันทร์ (คุณชนัส)
ม.3
โรงเรี ยนคายางพิทยาคม
ด.ญ.ณัฐณชา นานอก
ม.1
บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่
ด.ญ.มนัสนันท์ ไกรเสื อ
ม.2
บ้านปะโค

59
60
61
62

ด.ช.สุ ภชีพ คาภิไหล
ด.ช.ธนากร ต้นกันยา
ด.ช.อริ ยพงศ์ สบายดี
ด.ญ.ชนิ นาถ วิสชั นาม

ป.6
ป.6
ม.3
ป.6

บ้านหนองแวง
บ้านโคกน้อย
ทับกุงประชานุกูล
บ้านโคกศรี

63

มอบทุนที่อุดรพิทยานุกูล
ด.ช.ปิ ยะกร ตองอ่อน

ม.1

อุดรพิทยานุกูล

รำยชื่อนักเรียนได้รับทุนกำรศึกษำ เขต 4
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
1 ด.ญ.พัชราพร น้อยแสงศรี
ม.1
บริ บาลภูมิเขตต์
2 ด.ญ.ปณิ ดา มาลาศรี
ม.1
บ้านธาตุประชานุกูล
3 ด.ช.กฤษดา อินทะพันธ์
ม.1
ชุมพลนาคลัง
4 ด.ญ.อัจฉราพร พันพรม
ม.1
บ้านน้ าซึ ม
5 ด.ช.วรวุฒิ ประทุมรัตน์
ม.1
บ้านท่าสี
6 ด.ญ.ปฐมาวิกานต์ พิลาวัลย์
ม.1
บ้านนาแค
7 ด.ช.จักรกฤษ บุญเลิศ
ม.1
โนนทองโนนหวาย
8 ด.ญ.เบญญาภา วัฒนะเสวี
ม.1
กลางใหญ่นิโรธรังสี อุปถัมภ์
9 ด.ญ.ตรี ชฎา คาประภา
ม.1
บ้านกาลึม
10 ด.ญ.ณัฐกาญจน์ มูลมณี
ม.1
ยูงทองวิทยาคม
11 ด.ญ.อัจฉริ ยาพร ชาวดร
ม.1
น้ าโสมพิทยาคม
12 ด.ญ.ศุกลักษณ์ สี สุข
ม.1
บ้านหนองโนไชยวาน
13 ด.ญ.ฟาติมา ศรี คา
ม.1
โนนทองโนนหวาย
14 ด.ญ.สุ พรรษา ภารประสาท
ม.1
น้ าซึ มวิทยาคม
15 ด.ญ.แก้วตา ศรี ปาน
ม.1
บ้านปากเจียงโนนทอง
16 ด.ช.พนธกร บาบุญ
ม.1
บ้านเพิ่ม
17 ด.ญ.หนึ่ งฤทัย จาปายศ
ม.1
กุดจับประชาสรรค์
18 ด.ญ.พรนภา ชาอามาตย์
ม.1
ยูงทองวิทยาคม
19 ด.ญ.อริ สา ดวงสมร
ม.1
บ้านสะคุวิทยา
20 ด.ช.สิ รภพ ผลทิพย์
ม.1
บ้านหนองคูปวงประชานุเคราะห์
21 ด.ช.เสฏวุฒิ บุตรเนี ยม
ม.1
บ้านเม็ก

22
23
24
25
26

ด.ญ.อรปรี ยา สอนเสนา
ด.ช.ธี รโชติ หอมหวน
ด.ช.วีระศักดิ์ สุ ธีประภา
ด.ช.ณัฐวุฒิ จันทรวงศ์
ด.ญ.นิ ธิยาภรณ์ มาทา

ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1

บ้านหนองทุ่ม
บ้านโนนฐานะ
กุดจับประชาสรรค์
บ้านหัวขัว
บ้านสร้างก่อ

