
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี  
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕64   
 

  
ตามท่ีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี  ได้รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพ่ือ

เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ปีการศึกษา ๒๕64 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน – 29  ธันวาคม  
2563  นั้น    

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี   จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในการรับเข้าศึกษา  โดยให้ผู้มี
สิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา และลงทะเบียนวิชาเรียน  
ตามวัน เวลา และสถานที ่ ที่ก าหนด หากไม่มาตามก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

๑. หลักฐานที่ต้องน ามาในการรายงานตัว 
      ๑.๑ ส าเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน    1 แผ่น 
      ๑.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน    1 แผ่น 
      ๑.๓ ส าเนาใบรับรองผลการศึกษาพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน    2 แผ่น 
         1.4 หนังสือยินยอมจากหน่วยงานตันสังกัด (กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นข้าราชการ หรือ 
                 พนักงานองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ) 
           1.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) 

2. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามา รายงานตัววันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕64 เวลา ๐๙.๐๐–15.๐๐น.  
ที่อาคารเอราวัณ ชั้น 1  ผู้ที่สอบติดล าดับส ารองโปรดรอประกาศจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ          
วิทยาเขตอุดรธานี  เรียกรายงานตัวอีกครั้ง 

3. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 
     3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา               1,0๐๐ บาท 
     3.2 ค่าลงทะเบียนเรียนและช าระค่าบ ารุงการศึกษา 
  3.2.1  ค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่ายคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ/ 

คณะศึกษาศาสตร์     8,500 บาท 
  3.2.2  ค่าบ ารุงการศึกษาคณะศิลปศาสตร์    8,000 บาท 
    3.3 ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา            2๐๐ บาท 
    3.4 ค่าคู่มือนักศึกษา              1๐๐ บาท 
    3.5 ค่าประกันของเสียหาย         500 บาท 
    3.6 ค่าตรวจสุขภาพ           200 บาท 
 

/3.7 ค่าใช้จ่าย... 
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    3.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ชุดสูท เสื้อเฟรชชี่  ชุดวอร์ม เสื้อกีฬา กางเกงกีฬาขาสั้น  
          และอุปกรณแ์ต่งกาย ( เน็คไท  เข็มขัด กระดุม เครื่องหมายสถาบัน ) ฯลฯ  

     โดยประมาณ                       6,665 บาท 
 

 

  หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี  พร้อมรับช าระค่าใช้จ่ายผ่าน
ระบบออนไลน์หรือบัตรเดบิต 

 

      4. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนปรับพ้ืนฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดก าหนด 
     

ประกาศ  ณ  วันที่   25  มกราคม   พ.ศ.  ๒๕64 
 

 
 

                
      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์  เฉลิมชิต) 

      รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตอุดรธานี 
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แนบท้ายประกาศลงประกาศวันที่  ๒5  มกราคม พ.ศ. ๒๕64 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  
ประเภทโควตา  (ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา) 

 
ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 SCS001 นางสาวพิไลวรรณ ดวงศรี กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ยโสธร 
2 SCS002 นางสาวสุธิตา บุญประสม ค าตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สกลนคร 
3 SCS003 นางสาวชุติมา สมชัย เจ็ดสีวิทยาคาร อุดรธานี 
4 SCS004 นายเดชศิลป์ วรุณศรี ชนบทศึกษา ขอนแก่น 
5 SCS005 นายนครินทร์ ค าโคตรสูง เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ เชียงใหม่ 
6 SCS006 นายศรายุธ ศรีหานาม เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ขอนแก่น 
7 SCS007 นายธนาคาร ตุบุดดา เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ขอนแก่น 
8 SCS008 นายภครัช อวนศรี เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ขอนแก่น 
9 SCS009 นายภูวนัย พันธ์ศรี ประชารัฐพัฒนาการ ขอนแก่น 

10 SCS010 นางสาวสุพรรณี เนื้ออ่อน ผาสามยอดวิทยาคม เลย 
11 SCS011 นายราชันต์ อ่วมฉิม พันดอนวิทยา อุดรธานี 
12 SCS012 นายอานาคิน ชัยราช พานพร้าว หนองคาย 
13 SCS013 นางสาวอภิญญา โถชาลี มัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี อุดรธานี 
14 SCS014 นายอลัน ค าปานา ศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวล าภู 
15 SCS015 นางสาวธิรัดชญา พิมภักดี ศรีวิไลวิทยา บึงกาฬ 
16 SCS016 นายภูวดล คล้ายใจตรง อุดรพิชัยรักษ์วิทยา อุดรธานี 
17 SCS017 นายณัฐวุฒิ ค าเรืองศรี หนองหานวิทยา อุดรธานี 
18 SCS018 นายอนันตกร นนทวิชัย หนองหานวิทยา อุดรธานี 
19 SCS019 นายจิรวัฒน์ สิมงาม หนองหานวิทยา อุดรธานี 
20 SCS020 นางสาวแพรวขวัญ วันดี อัมพรไพศาล นนทบุรี 
21 SCS021 นางสาววรรณิดา ดอนอาจเอน อุดรพัฒนาการ อุดรธานี 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะศิลปศาสตร์  
ประเภทโควตา  (ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา) 

 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 LA001 นางสาวพัฒนาวดี นามสีหาร กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี 
2 LA002 นายอนุชา ช่วยค้ าชู เชียงพังพัฒนวิช อุดรธานี 
3 LA003 นายจักรินทร์ ดวงมาลัย เชียงพังพัฒนวิช อุดรธานี 
4 LA004 นายทวีศักดิ์ ศรีมาคาม เชียงพังพัฒนวิช อุดรธานี 
5 LA005 นายธีระ มะปะเข ศรีสงครามวิทยา เลย 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

ประเภทโควตา  (ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา) 
 

ล าดับ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล ชื่อโรงเรียน จังหวัด 
1 EDS002 นางสาวยุพารัตน์ เพ็งพิทักษ์ กีฬาจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น 
2 EDS003 นายนาวิน หุ้มคิน ี กีฬาจังหวัดตราด ตราด 
3 EDS004 นางสาวบุษราคัม บุตรพรม กีฬาจังหวัดนครพนม นครพนม 
4 EDS005 นายพีรพัฒน์ หอกระโทก กีฬาจังหวัดหนองคาย หนองคาย 
5 EDS006 นายพีระพงษ์ พันธ์งาม กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี 
6 EDS007 นายอภิสิทธิ์ โพธิ กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี 
7 EDS008 นายธนกฤต ศรีหารักษ์ กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ยโสธร 
8 EDS009 นายพีรพล สมตา กุดจับประชาสรรค์ อุดรธานี 
9 EDS010 นายภูรินทร์ โตสอาด กุดจับประชาสรรค์ อุดรธานี 

10 EDS011 นายทัศน์ไท สวนข า กุดจับประชาสรรค์ อุดรธานี 
11 EDS018 นายชิษณุพงศ์ มูลแก่น แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น 
12 EDS021 นายพัชรพล ก าทองดี ค าตากล้าราชประสงเคราะห์ สกลนคร 
13 EDS022 นางสาววริศรา ค านนท์ ค าสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร 
14 EDS023 นายศราวุฒิ แก้วน้อย ชนบทศึกษา ขอนแก่น 
15 EDS031 นายณัฐพล คงญาติ เชียงพังพัฒนวิช อุดรธานี 
16 EDS036 นางสาวอัญชลี ผลเจริญ แชแลพิทยานุสรณ์ อุดรธานี 
17 EDS037 นายเจษฎา ไกรวาปี แชแลพิทยานุสรณ์ อุดรธานี 
18 EDS043 นางสาวพรผการ์ ฤกษ์ชัย เซกา บึงกาฬ 
19 EDS046 นางสาววชิราภรณ ์แก้วสีหา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี อุดรธานี 
20 EDS058 นายณัฐวุฒิ แก้วอินตา ท่าบ่อพิทยาคม หนองคาย 
21 EDS061 นายชัยชนะ อินวันนา ทุ่งฝนพัฒนศึกษา อุดรธานี 
22 EDS062 นางสาวสุชานันท์ คงสม เทศบาล 1 มุรีราษฏร์ดรุณวิทยา บุรีรัมย์ 
23 EDS063 นายปกรณ์ โคตรทิพ เทศบาล 3 บ้านเหล่า อุดรธานี 
24 EDS064 นายปฐมพงษ์ จันทร์พิลุน เทศบาล 3 บ้านเหล่า อุดรธานี 
25 EDS065 นายวุฒิพงษ์ บุญพุ่มพวง เทศบาล 3 บ้านเหล่า อุดรธานี 
26 EDS066 นายศิริศักดิ์ ลีพฤติ เทศบาล 3 บ้านเหล่า อุดรธานี 
27 EDS069 นางสาวอิสรา ชุมพล นาวังศึกษาวิช หนองบัวล าภู 
28 EDS086 นายสราวุธ วงศ์เสนา บ้านลานวิทยาคม หนองคาย 
29 EDS089 นายณรงค์ศักดิ์ อวนศรี ประชารัฐพัฒนาการ ขอนแก่น 
30 EDS095 นายภานุพงษ์ มาพรม เปรมติณสูลานนท์ ขอนแก่น 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะศึกษาศาสตร์   

ประเภทโควตา  (ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา)  (ต่อ) 
 

ล าดับ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล ชื่อโรงเรียน จังหวัด 
31 EDS096 นายภีรพัฒน์ สัมมา พันดอนวิทยา อุดรธานี 
32 EDS099 นายพีรพล ปัญจพันดอน พันดอนวิทยา อุดรธานี 
33 EDS100 นายกฤษณยนต์ ศรีค าม่วม พันดอนวิทยา อุดรธานี 
34 EDS101 นางสาวกนิษฐา แจ้งผองศรี พันดอนวิทยา อุดรธานี 
35 EDS102 นางสาวจุฑามาศ พิชัยชื่น พันดอนวิทยา อุดรธานี 
36 EDS103 นางสาวชฎาพร สุขศาลา พันดอนวิทยา อุดรธานี 
37 EDS105 นางสาวกันตินันท์ สุดสาว พันดอนวิทยา อุดรธานี 
38 EDS106 นายอนุรักษ์ ห้วยนอก พันดอนวิทยา อุดรธานี 
39 EDS107 นายฐิติวุฒิน์ แสวงวงษ์ พันดอนวิทยา อุดรธานี 
40 EDS108 นายกฤษฎา นาประโคน พันดอนวิทยา อุดรธานี 
41 EDS109 นางสาวอทิตยา วันละดา พันดอนวิทยา อุดรธานี 
42 EDS112 นายเอกพงษ์ คิดโสดา โนนสะอาดพิทยาสรรค์ อุดรธานี 
43 EDS118 นางสาวสุดารัตน์ สุโนภักดิ์ ยูงทองพิทยาคม อุดรธานี 
44 EDS125 นางสาวภาวิลาศ โคตะมี ศรีธาตุพิทยาคม อุดรธานี 
45 EDS128 นางสาวขวัญชนก ดงพงษ์ ศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวล าภู 
46 EDS136 นายธีรวัฒน ์ศิริปรี สมสนุกพิทยาคม บึงกาฬ 
47 EDS140 นางสาวกัลยาณี อาจฉกรรจ์ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม 
48 EDS141 นางสาวศรันย์ภัทร เข็มศรี สารคามพิทยาคม มหาสารคาม 
49 EDS143 นายจักรกฤษ ศรีสุข สีออศิลปศาสตร์ อุดรธานี 
50 EDS148 นายนวพล ประเสริฐสังข์ หนองแสงวิทยศึกษา อุดรธานี 
51 EDS151 นางสาวสุพัตรา สุพร หนองหัวช้างวิทยา บึงกาฬ 
52 EDS158 นายนัทธพงศ์ ยอดสูงเนิน อุดรพัฒนาการ อุดรธานี 
53 EDS159 นายศักดิ์สิทธิ์ วารี อุดรพัฒนาการ อุดรธานี 
54 EDS160 นายทรงศักดิ์ พ่ึมชัย อุดรพัฒนาการ อุดรธานี 
55 EDS161 นายจักรพงษ์ เพชรพิชัย อุดรพัฒนาการ อุดรธานี 
56 EDS162 นายสมชายไทย ทรงน้อย อุดรพัฒนาการ อุดรธานี 
57 EDS163 นายไชยนันท์ สีลากัน อุดรพัฒนาการ อุดรธานี 
58 EDS164 นายอัศวิน ศรีช าลี อุดรพัฒนาการ อุดรธานี 
59 EDS166 นายปกรณ์เกียรติ ชนะค้า อุดรพัฒนาการ อุดรธานี 
60 EDS170 นางสาวชมนภา บุตรกัณหา อุดรพิชัยรักษ์วิทยา อุดรธานี 

 
 



~ ๗ ~ 
 

 
 

รายช่ือผู้ที่สอบได้ล าดับส ารอง คณะศึกษาศาสตร์  
ประเภทโควตา  (ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา) 

 
ล าดับส ารอง เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

1 EDS156 นายนฤพน กองเงิน อุดรพัฒนาการ อุดรธานี 
2 EDS171 นายศุภโชค ไชยคุณ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 
3 EDS165 นายฐาประพงษ์ สงวนนาม อุดรพัฒนาการ อุดรธานี 
4 EDS044 นายนนทวัฒน์ ปิตะระพัง เซกา บึงกาฬ 
5 EDS126 นายสหรัฐ ค าย่อย ศรีธาตุพิทยาคม อุดรธานี 
6 EDS119 นางสาวกัลยาณี รัตนมาลี เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม 
7 EDS145 นางสาวจุฑารัตน์ บุตรสอน หนองคายวิทยาคาร หนองคาย 
8 EDS132 นายสุเมธ บุญหลาย ศรีสงครามวิทยา เลย 
9 EDS134 นางสาวปิยะธิดา ยะลี ศึกษาประชาสามัคคี สกลนคร 

10 EDS120 นางสาวสุภาสิน ีมาคะวงค์ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม 
11 EDS124 นางสาวน้ าฝน มาลาศร ี ศรีโคตรบูรณ์ นครพนม 
12 EDS057 นายณัฐพล ริยะบุตร ท่าบ่อ หนองคาย 
13 EDS056 นายพัสกร โคตรชมพ ู ท่าบ่อ หนองคาย 
14 EDS054 นายสิทธิศักดิ์ ไพบูลย์กุลกร ท่าบ่อ หนองคาย 
15 EDS055 นายสิทธิชัย ไพบูลย์กุลกร ท่าบ่อ หนองคาย 
16 EDS019 นายสุริยา สุขวัญ ค้อวิทยาคม นครพนม 
17 EDS039 นางสาวปัญวรรธน ์ประกอบส าเนียง ไชยวานวิทยา อุดรธานี 
18 EDS169 นายธีรวัฒน ์เอกวงษา อุดรพิชัยรักษ์วิทยา อุดรธานี 
19 EDS035 นายอนุสรณ์ จันทร์ล้วน เชียงเพ็งวิทยา อุดรธานี 
20 EDS052 นางสาวรุจีรา ชมภูราช ท่าคันโทวิทยาคาร กาฬสินธุ์ 
21 EDS168 นายวุฒิพงษ์ คามะดา อุดรพัฒนาการ อุดรธานี 
22 EDS045 นางสาวณัฐรินีย์ บุญสุนีย์ เดื่อศรีไพรวัลย์ สกลนคร 
23 EDS114 นางสาวปนัดดา จันพูน โพนงามศึกษา สกลนคร 
24 EDS076 นางสาวอริสา ไม้พ่วง น้ าสวยพิทยาสรรพ์ เลย 
25 EDS027 นางสาวโชติกา คุณมี ชัยนาค าวิทยา อุดรธานี 
26 EDS041 นางสาวณัฐฐิรา สมสะอาด เซกา บึงกาฬ 
27 EDS104 นายปริวัฒน์ ดาวสว่าง พันดอนวิทยา อุดรธานี 

 
 
 
 
 



~ ๘ ~ 
 

 
 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
ประเภทโควตา  (ผลการเรียนดี) 

 
ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 SC001 นายพีรพัฒน์ ไชยมาตย์ กุดจับประชาสรรค์ อุดรธานี 
2 SC002 นายธนธรณ์ เวียงพรรษา กุมภวาปี อุดรธานี 
3 SC003 นางสาวธิดาพร วงค์ครูสอน ค าตากล้าราชประสงเคราะห์ สกลนคร 
4 SC004 นายธนาวุฒิ ทองน้อย เจ็ดสีวิทยาคาร บึงกาฬ 
5 SC005 นางสาววณิชญาดา ปิดตะ นครพนมวิทยาคม นครพนม 
6 SC006 นางสาวกิตติยา ศรเต็ม น้ าโสมพิทยาคม อุดรธานี 
7 SC007 นายพิพัฒน์ พลซา ประชารัฐพัฒนาการ ขอนแก่น 
8 SC008 นางสาวพิมพิกา พรมวัง แวงพิทยาคม สกลนคร 
9 SC009 นางสาวพิไลวรรณ ดวงศรี กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ยโสธร 

 
 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
ประเภทโควตา  (ผลการเรียนดี) 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 ED006 นายบารมี โสดี เชียงคาน เลย 
2 ED009 นายอรรถชัย งามชื่น เชียงพังพัฒนวิช อุดรธานี 
3 ED011 นายปราณสิทธิ์ สารีสิงห์ เซนต์จอห์นท่าบม เลย 
4 ED012 นางสาวอินทุกร พรหมปัญญา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี อุดรธานี 
5 ED015 นายณัฐชนนท์ ภูสมศรี ธรรมบวรวิทยา สกลนคร 
6 ED016 นายอัษฎายุธ ไชยโคตร ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร 
7 ED021 นายฐิตกานต์ วรวะลัย พันดอนวิทยา อุดรธานี 
8 ED028 นางสาวพัทธนันท์ พินิจ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี 
9 ED032 นางสาวกุลธิดา บุษราคัม หนองหานวิทยา อุดรธานี 

10 ED033 นายพุฒิเธียร วัฒนจินดา พานพร้าว หนองคาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๙ ~ 
 

 
 

รายช่ือผู้ที่สอบได้ล าดับส ารอง คณะศึกษาศาสตร์  
ประเภทโควตา  (ผลการเรียนดี) 

ล าดับส ารอง เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 ED008 นายศราวุธ พิมพ์นาทม เชียงคาน เลย 
2 ED004 นายเศกสรร บุดดาค า เชียงคาน เลย 
3 ED018 นางสาวปรียา ยลละออ โนนสูงพิทยาคาร อุดรธานี 
4 ED030 นายกิตติศักดิ์ แสงภักดิ์ สีออศิลปศาสตร์ อุดรธานี 
5 ED031 นางสาวพิมพ์ลภัส ศรีเสาวงค์ สีออศิลปศาสตร์ อุดรธานี 
6 ED020 นางสาวเทียนพรรษา สนิทชน พันดอนวิทยา อุดรธานี 
7 ED023 นางสาววรรธนา พลเวียง โพนงามศึกษา สกลนคร 
8 ED017 นายรามาพงษ์ คงทน น้ าโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) อุดรธานี 
9 ED005 นายชวิศ เสริฐศรี เชียงคาน เลย 

10 ED003 นางสาวธนธรณ์ อ่อนทอง โคกคอนวิทยาคม หนองคาย 
11 ED002 นายชาญตะวัน เหลาเหล็ก กุมภาวาปี อุดรธานี 
12 ED014 นางสาวจริยา จันคูหา เทคโนโลยีบ้านจั่น อุดรธานี 
13 ED022 นายชาคริต ภูมิมิตร พิชญบัณฑิต หนองบัวล าภู 
14 ED013 นายศุภกิจ นันตะสูตร ทุ่งฝนวิทยาคาร อุดรธานี 
15 ED029 นายวัชราภรณ์ ธรรมรักษา สมสนุกพิทยาคม บึงกาฬ 
16 ED007 นายธีระพัฒน์ มะยา เชียงคาน เลย 
17 ED024 นายภูมินทร์ บุญเย็น มัธยมวานรนิวาส สกลนคร 
18 ED019 นายรัชชานนท์ ศรีสุวรรณ บึงกาฬ บึงกาฬ 
19 ED026 นางสาววิลาวัณย์ พรศิลปกุล สกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร 
20 ED027 นางสาวขวัญนภา สุพินิจ สกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร 
21 ED025 นางสาวชลณิชา สีเพียไทย สกลทวาปี สกลนคร 

 
 


