
บ้าน 
เลขท่ี

หมู่ท่ี แขวง/ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหัส 

ไปรษณีย์
บ้าน 
เลขท่ี

หมู่ท่ี แขวง/ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหัส 

ไปรษณีย์

1 นายอัษฎา ลามค า 40
นายสุริยา ลามค า            
นางเทียว ลามค า

48/5 1 กุดไห กุดบาก สกลนคร 47180 48/5 1 กุดไห กุดบาก สกลนคร 47180 96

2 นายภาณุเดช  ทอนฮามเเก้ว 39 นายเทพพิทักษ์  ทอนฮามเเก้ว นาง
จีระดา  ทอนฮามเเก้ว

39/1 1 กุดบาก กุดบาก สกลนคร 47180 39/1 1 กุดบาก กุดบาก สกลนคร 47180 60

3 นายรัชชานนท์ ลามค า 40
นายกังวาลย์ ลามค า         
นางมาลินี ลามค า

248 6 กุดไห กุดบาก สกลนคร 47180 248 6 กุดไห กุดบาก สกลนคร 47180 63

4 นายอดิศร ค าวาริ 40
นายบุญเลิศ ค าวาริ         
น.ส.อรษา จิกจักร์

51/1 8 นาม่อง กุดบาก สกลนคร 47180 51/1 8 นาม่อง กุดบาก สกลนคร 47180 36

5 นายปภินวิทย์ กุดวงค์แก้ว 40
นายประจวบ กุดวงค์แก้ว     
นางเรียม กุดวงค์แก้ว

203/3 8 กุดบาก กุดบาก สกลนคร 47180 203/3 8 กุดบาก กุดบาก สกลนคร 47180 78

6 นายชินวัตร ตุพิลา 40
นายสินณกอน ตุพิลา        
นางทองค า ตุพิลา

48 7 กุดไห กุดบาก สกลนคร 47180 48 7 กุดไห กุดบาก สกลนคร 47180 128

7 นายกฤษฎากรณ์  วงศ์ศรีจันทร์ 40
นายค าแสน  วงศ์ศรีจันทร์    
นางมะลิจันทร  วงศ์ศรีจันทร์

54 4 กุดไห กุดบาก สกลนคร 47180 54 4 กุดไห กุดบาก สกลนคร 47180 83

8 นายพิทยา  โถบ ารุง 40
นายประวิด  โถบ ารุง         
นางดวงนภา  ถาปันแก้ว

89 10 นาม่อง กุดบาก สกลนคร 47180 89 10 นาม่อง กุดบาก สกลนคร 47180 103

9 นายศิริวัฒน์ ค าศรีพล 40
นายประโยค ค าศรีพล       
นางค าผัน ค าศรีพล

16 7 กุดไห กุดบาก สกลนคร 47180 16 7 กุดไห กุดบาก สกลนคร 47180 81

10 นายธนวัฒน์ ใจศิริ 40
นาย เกษม ใจศิริ             
นาง วารี ใจศิริ

78 1 กุดบาก กุดบาก สกลนคร 47180 78 1 กุดบาก กุดบาก สกลนคร 47180 203

11 นายอนุชา ทศศะ 40
นายวีระยุทธ ทศศะ        
นางสาวนงค์นุตร์ กุดวงค์แก้ว

2/2 6 กุดบาก กุดบาก สกลนคร 47180 2/2 6 กุดบาก กุดบาก สกลนคร 47180 31

12 นายสุรเดช นักเทศ 40
นายเกษร นักเทศ             
นางทองมี นักเทศ

323 2 กุดบาก กุดบาก สกลนคร 47180 323 2 กุดบาก กุดบาก สกลนคร 47180 137

13 นายปรมัตถ์ โททุมพล 40
นายพรศักด์ิ โททุมพล          
นางวิภา โททุมพล

367 1 กุดบาก กุดบาก สกลนคร 47180 367 1 กุดบาก กุดบาก สกลนคร 47180 210

14 นายเมษา บุราณเหล่า 40
-                               
นางทองปน พิมล

88/3 11 นาม่อง กุดบาก สกลนคร 47180 88/3 11 นาม่อง กุดบาก สกลนคร 47180 26

หมายเหตุ

บัญชีรายช่ือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จังหวัดสกลนคร
ท่ีสมควรได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  ประจ าปี 2560 (คัดเลือก เมษายน 2561)

ล าดับ ช่ือ - สกุล
เกิดปี
 พ.ศ.

ช่ือบิดา-มารดา
ภูมิล าเนาตามมารตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ.รับราชการทหาร ท่ีอยู่ปัจจุบัน

สด.9 
เลขท่ี



บ้าน 
เลขท่ี

หมู่ท่ี แขวง/ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหัส 

ไปรษณีย์
บ้าน 
เลขท่ี

หมู่ท่ี แขวง/ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหัส 

ไปรษณีย์

หมายเหตุ

บัญชีรายช่ือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จังหวัดสกลนคร
ท่ีสมควรได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  ประจ าปี 2560 (คัดเลือก เมษายน 2561)

ล าดับ ช่ือ - สกุล
เกิดปี
 พ.ศ.

ช่ือบิดา-มารดา
ภูมิล าเนาตามมารตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ.รับราชการทหาร ท่ีอยู่ปัจจุบัน

สด.9 
เลขท่ี

15 นายชัยยานนท์ ศิริเกต 40
นาย ไชญา ศิริเกต            
นางสาว อุไร ถาปันแก้ว

88 14 นาม่อง กุดบาก สกลนคร 47180 88 14 นาม่อง กุดบาก สกลนคร 47180 80

16 นายอธิติ ค าต๋ัน 40
นายทองสุข ค าต๋ัน            
นางพรประพา ค าต๋ัน

48/2 4 กุดบาก กุดบาก สกลนคร 47180 48/2 4 กุดบาก กุดบาก สกลนคร 47180 179

17 นายสัตยา โถชารี 40
นายทองชัย โถชารี          
นางหนูทา โถชาร๊

91 11 นาม่อง กุดบาก สกลนคร 47180 91 11 นาม่อง กุดบาก สกลนคร 47180 54

18 นายธนพงษ์ อุ่มสาพล 40
นาย นิรันดร์ อุ่มสาพล       
นางสมวน อุ่มสาพล

53 1 อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร 47230 53 1 อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร 47230 30

19 นายสินทวี บุญรักษา 40
นายสุมิตร บุญรักษา          
นางมะละ บุญรักษา

112 5 อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร 47230 112 5 อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร 47230 50

20 นายเอกพันธ์   ขันติ 40
นายสงัด  ขันติ                
นางรัตรฏาวัน  ขันติ

129 10 อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร 47230 129 10 อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร 47230 94

21 นายเอกพจน์    ขันติ 40
นายสงัด  ขันติ                
นางรัตรฏาวัน  ขันติ

129 10 อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร 47230 129 10 อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร 47230 1027

22 นายณัฐกานต์   บาลโคตรคุณ 40
นายชาญ   มาลโคตรคุณ      
นางมาลัย  ทองสุข

84 2 อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร 47230 84 2 อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร 47230 52

23 นายสุรพล อุ่มสาพล 39
นายวิเชียร อุ่มสาพล          
นางสเถียน อุ่มสาพล

144 7 นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร 47230 144 7 นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร 47230 75

24 นายธีรวัฒน์ วระโงน 40
นายเหรียญทอง วระโงน      
นางบุญมี วิชัย

59 16 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 47210 59 16 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 47210 187

25 นายณัฐดนัย มงคลสินธ์ุ 40
นายอนุสรณ์ มงคลสินธ์ุ     
นางอรัญญา มวคลสินธ์ุ

152/1 1 กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร 47210 152/1 1 กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร 47210 390

26 นายวินัย  ฮาดปากดี 40
นายเปียง  ฮาดปากดี        
นางมอญ  ฮาดปากดี

98 3 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 47210 98 3 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 47210 131

27 นายเจษฎา  วงศ์กลุ่ม 40
นายวิรัตน์  วงศ์กลุ่ม        
นางวิไลรักษ์  วงศ์กลุ่ม

246 12 ค าตากล้า ค าตากล้า สกลนคร 47250 246 12 ค าตากล้า ค าตากล้า สกลนคร 47250 33

28 นายชัยวัฒน์ ทัศมี 40
นายสาคร ทัศมี               
นางล าไย ทัศมี

23 3 ค าตากล้า ค าตากล้า สกลนคร 47250 23 3 ค าตากล้า ค าตากล้า สกลนคร 47250 293



บ้าน 
เลขท่ี

หมู่ท่ี แขวง/ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหัส 

ไปรษณีย์
บ้าน 
เลขท่ี

หมู่ท่ี แขวง/ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหัส 

ไปรษณีย์

หมายเหตุ

บัญชีรายช่ือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จังหวัดสกลนคร
ท่ีสมควรได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  ประจ าปี 2560 (คัดเลือก เมษายน 2561)

ล าดับ ช่ือ - สกุล
เกิดปี
 พ.ศ.

ช่ือบิดา-มารดา
ภูมิล าเนาตามมารตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ.รับราชการทหาร ท่ีอยู่ปัจจุบัน

สด.9 
เลขท่ี

29 นายพงษกรณ์ นวลภักดี 40
นาย ปรีชา นวลภักดี          
นาง ดวงพร นวลภักดี

68 14 แพด ค าตากล้า สกลนคร 47250 68 14 แพด ค าตากล้า สกลนคร 47250 198

30 นายวรวุฒิ  เสนจันตะ 39
นายอภิสิทธ์  เสนจันตะ        
นางจารุวรรณ์  เสนจันตะ

139 2 ด่านม่วงค า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 47280 139 2 ด่านม่วงค า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 47280 98

31 นายณรงค์ศักด์ิ  นามเสนา 40
นายต่อม  นามเสนา          
นางมณี  นามเสนา

121 2 ด่านม่วงค า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 47280 121 2 ด่านม่วงค า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 47280 165

32 นายวีรศักด์ิ  สูรย์ศร 40
นายเจิดศักด์ิ  สูรย์ศร         
นางสาววนิดา  ค าสงค์

111 15 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 47280 111 15 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 47280 41

33 นายภควัต ขันทีท้าว 40
นายศรีสวัสด์ิ ขันทีท้าว        
นางศิวพร ขันทีท้าว

12 5 เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 47280 12 5 เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 47280 14

34 นายทศพร ค าเพชร 40
นายสวัสด์ิชัย ค าเพชร         
นางดารุณี ค าเพชร

90 1 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 47280 90 1 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 47280 173

35 นายธวัชชัย ชาลีพร 40
นายสฤษด์ิชัย ชาลีพร         
นางเธิญทักษ์ ชาลีพร

18 9 เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 47280 18 9 เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 47280 137

36 นายสุภัทร พิษไพ 40
นายวิมลรักษ์ พิษไพ           
นางพิพวัลย์ พิษไพ

171 11 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 47280 171 11 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 47280 146

37 นายวีระพงศ์ พลราชม 40
นายไพราช พลราชม         
นางสงกรานต์ พลราชม

145 10 เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 47280 145 10 เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 47280 197

38 นายวีระชัย เมืองโคตร 40
นายวิลัย เมืองโคตร          
นางลดาวัลย์ เมืองโคตร

120 13 แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 47280 120 13 แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 47280 121

39 นายธนโชค ปานโต 40
นายรุ่งอรุณ ปานโต         
นางประพิศ ฮอร์ตัน

147 16 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 47280 147 16 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 47280 113

40 นายภานุรุจ ทะนันชัย 40
นาย ภาณุวัฒน์ ทะนันชัย      
นาง อนันญา ทะนันชัย

69 10 เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 47280 69 10 เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 47280 225

41 นายธนากรณ์ แสนหาร 40
นายสมหมาย แสนหาร        
นางอุดมพร แสนหาร

25 8 บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร 47290 25 8 บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร 47290 253

42 นาย ธวัชชัย ดากาวงค์ 40
นาย อ านวย ดากาวงค์        
นาง พรสวรรค์ ดากาวงค์

218 6 เต่างอย เต่างอย สกลนคร 47260 218 6 เต่างอย เต่างอย สกลนคร 47260 58



บ้าน 
เลขท่ี

หมู่ท่ี แขวง/ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหัส 

ไปรษณีย์
บ้าน 
เลขท่ี

หมู่ท่ี แขวง/ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหัส 

ไปรษณีย์

หมายเหตุ

บัญชีรายช่ือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จังหวัดสกลนคร
ท่ีสมควรได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  ประจ าปี 2560 (คัดเลือก เมษายน 2561)

ล าดับ ช่ือ - สกุล
เกิดปี
 พ.ศ.

ช่ือบิดา-มารดา
ภูมิล าเนาตามมารตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ.รับราชการทหาร ท่ีอยู่ปัจจุบัน

สด.9 
เลขท่ี

43 นายธวัชชัย เงินนาม 40
นายธง เงินนาม                
นางอด เงินนาม

142 5 จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร 47260 142 5 จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร 47260 66

44 นายณัฐพงษ์ วงศ์ประชา 40
นาย อภิวัฒน์ วงศ์ประชา      
 นาง วิภารัตน์ วงศ์ประชา

6 1 บึงทวาย เต่างอย สกลนคร 47260 6 1 บึงทวาย เต่างอย สกลนคร 47260 139

45 นายณัฐฐศรัณฐ์  โพธ์ิศรีลา 40
นายธวัฒน์  โพธ์ิศรีลา         
นางอุไรวรรณ โพธ์ิศรีลา

123 4 จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร 47260 123 4 จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร 47260 329

46 นาย ณัฐกร นาลาดทา 40
นาย มนัส นาลาดทา        
นางสาว จุฬาวรรณ งอยภูธร

27 3 เต่างอย เต่างอย สกลนคร 47260 27 3 เต่างอย เต่างอย สกลนคร 47260 95

47 นายนนธวัช อบอุ่น 40
นายนิลพัฒน์ อบอุ่น          
นางมิตรตะกราน งอยภูธร

85 2 เต่างอย เต่างอย สกลนคร 47260 85 2 เต่างอย เต่างอย สกลนคร 47260 331

48 นายไตรภพ สารีนันท์ 40
นายสมเด็จ สารีนันท์        
นางสมเพศ สารีนันท์

6/1 3 สุวรรณคาม นิคมน  าอูน สกลนคร 47270 6/1 3 สุวรรณคาม นิคมน  าอูน สกลนคร 47270 114

49 นายวิชญ์ ค ามุล 40
นายทรงนเรศ ค ามุล           
นางนิรสัย ค ามุล

36 1 หนองบัว นิคมน  าอูน สกลนคร 47268 36 1 หนองบัว นิคมน  าอูน สกลนคร 47268 52

50 นายฉัตรดนัย มณีบู่ 40
นายวงศ์ศิลป์ มณีบู่          
นางอัศรินทร์ มณีบู่

24 8 หนองปลิง นิคมน  าอูน สกลนคร 47270 24 8 หนองปลิง นิคมน  าอูน สกลนคร 47270 55

51 นายเอกพงศ์  ศรีพรหมทัต 40
นายชัยณรงค์ ศรีพรหมทัต     
 นางอ าไพ ศรีพรหมทัต

118 7 ห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร 47140 118 7 ห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร 47140 385

52 นายเกริกกฤษณ์ ชวดรัมย์ 40
นายทรงศักด์ิ ชวดรัมย์        
นางบุปผาสวรรค์ วรรณทอง

55 11 หนองกว่ัง บ้านม่วง สกลนคร 47140 55 11 หนองกว่ัง บ้านม่วง สกลนคร 47140 548

53 นายฐานันดร  แง่พรหม 40
นายนิสัย  แง่พรหม          
นางประภัสสร  อุ่นวิเศษ

154 5 หนองกว่ัง บ้านม่วง สกลนคร 47140 154 5 หนองกว่ัง บ้านม่วง สกลนคร 47140 414

54 นายวรัญญู สบายดี 40
นายวิชิต สบายดี            
นางมยุริญ ศรีหาทับ

11 3 ดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร 47140 11 3 ดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร 47140 127

55 นายอนุศิษฎ์ สอนซา 40
นาย บุญเกียรติ สอนซา       
นาง สุบรรณ ค าหล้า

250 1 หนองกว่ัง บ้านม่วง สกลนคร 47140 250 1 หนองกว่ัง บ้านม่วง สกลนคร 47140 39

56 นายภานุพงษ์ ระย้าจันทร์ 40
นายบูชิต สมบูรณ์           
นางรัชนี ระย้าจันทร์

59 11 ดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร 47140 59 11 ดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร 47140 314
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57 นายอรรคชัย กล้าหาญ 40
นายวิเชียร กล้าหาญ         
นางปรารถนา กล้าหาญ

119 8 ดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร 47140 119 8 ดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร 47140 134

58 นายวชิระ  อุตศาสตร์ 40
จ.ส.อ.พิเชษฐ์  อุตศาสตร์      
นางพัชรินทร์  อุตศาสตร์

226 1 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 47220 226 1 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 47220 266

59 นายวรุตม์ ทองประภา 40
นายวิชัย ทองประภา       
นางนัชรา ทองประภา

44 14 ช้างม่ิง พรรณานิคม สกลนคร 47130 44 14 ช้างม่ิง พรรณานิคม สกลนคร 47130 38

60 นายทนงศักด์ิ  สังเกตุ 40
นายพิทักษเมษทิน  สังเกตุ    
นางศิริพงษ์  สังเกตุ

14 3 สว่าง พรรณานิคม สกลนคร 47130 14 3 สว่าง พรรณานิคม สกลนคร 47130 215

61 นายตระกูล แก้วดี 40
นายทรงเดช แก้วดี            
นางเพ็ญประภา พลวงศ์ษา

106 7 พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร 47220 139 3 ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร 47160 454

62 นายธนวัฒน์ มุงธิสาร 40
นายสาคร มุงธิสาร           
นางสุรพร มุงธิสาร

456 1 วังยาง พรรณานิคม สกลนคร 47130 456 1 วังยาง พรรณานิคม สกลนคร 47130 190

63 นายปิติพงศ์ ปิยะนันท์ 40
นาย ปริญญา ปิยะนันท์       
นาง วัลภา ปืยะนันท์

108 7 พรรณานิคม พรรณานิคม สกลนคร 47130 108 7 พรรณานิคม พรรณานิคม สกลนคร 47130 216

64 นายพรรษวัฒน์ มาตราช 40
นายสุรศักด์ิ มาตราช          
นางเพชราพร มาตราช

160 3 บะฮี พรรณานิคม สกลนคร 47130 160 3 บะฮี พรรณานิคม สกลนคร 47130 298

65 นายทวีวัฒน์ พรอินทร์ 40
นายประสาน พรอินทร์        
นางมะยุรี พรอินทร์

242 3 สว่าง พรรณานิคม สกลนคร 47130 242 3 สว่าง พรรณานิคม สกลนคร 47130 221

66 นายธิตินันท์  สมแสน 40
นายวิโรจน์  สมแสน        
นางวรรณภา  สมแสน

121 6 พรรณา พรรณานิคม สกลนคร 47130 121 6 พรรณา พรรณานิคม สกลนคร 47130 129

67 นายณรงค์ฤทธ์ิ เชิดชู 40
นายเอนก เชิดชู              
นางดวงดาว เชิดชู

1 5 บะฮี พรรณานิคม สกลนคร 47130 1 5 บะฮี พรรณานิคม สกลนคร 47130 272

68 นายนัฐกานต์ อิ มพัฒน์ 40
นายยงยุทธ อิ มพัฒน์        
นางบุษบา อิ มพัฒน์

2 1 พรรณา พรรณานิคม สกลนคร 47130 2 1 พรรณา พรรณานิคม สกลนคร 47130 26

69 นายจามีกร หอมจันทร์ 40
นายรณรุทธ์ หอมจันทร์        
 นางสายฝน หอมจันทร์

200 1 พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร 47220 200 1 พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร 47220 425

70 นายศิริศักด์ิ ดาษดา 40
นายศักด์ิชาย ดาษดา         
นางระพีพรรณ ดาษดา

115 12 ช้างม่ิง พรรณานิคม สกลนคร 47130 115 12 ช้างม่ิง พรรณานิคม สกลนคร 47130 5
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71 นายจีระวัฒน์ จันทรา 40
นายทันญา จันทรา           
นาง ศิรินุช จันทรา

415 2 พรรณา พรรณานิคม สกลนคร 47130 415 2 พรรณา พรรณานิคม สกลนคร 47130 471

72 นายพัชระ วันสวัสด์ิ 40
นายวารีพร วันสวัสด์ิ         
นางมะลิวรรณ วันสวัสด์ิ

100 8 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 47220 100 8 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 47220 306

73 นายจตุพล แซ่ล่อ 40
นายวรวุฒิ แซ่ล่อ              
นางอรอนงค์ แซ่ล่อ

162 12 พรรณา พรรณานิคม สกลนคร 47130 162 12 พรรณา พรรณานิคม สกลนคร 47130 30

74 นายยุทธศักด์ิ สุทธิโคตร 40
นายยงยุทธ สุทธิโคตร          
นางศิริพัชร สุทธิโคตร

77 3 พรรณา พรรณานิคม สกลนคร 47130 77 3 พรรณา พรรณานิคม สกลนคร 47130 364

75 นายจักรพันธ์ มาตราช 40
นายวิชิต มาตราช             
นางสุภาพ มาตราช

265 5 วังยาง พรรณานิคม สกลนคร 47130 265 5 วังยาง พรรณานิคม สกลนคร 47130 395

76 นายทอง รัตนอาษา 40
นาย นริน รัตนอาษา          
นาง คมข า ทองโส

41 8 เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร 47130 41 8 เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร 47130 71

77 นายเอกชัย สุนาพรม 40
นายเวิน สุนาพรม             
นางบุญโน้ม สุนาพรม

277 10 เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร 47130 277 10 เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร 47130 279

78 นายธานีวัฒน์ ศรีไทย 40
นายธวัชชัย ศรีไทย         
นางสาวจันทร์เพ็ญ ชิดชิง

192 10 พรรณา พรรณานิคม สกลนคร 47130 192 10 พรรณา พรรณานิคม สกลนคร 47130 320

79 นายกฤษดา ฮมแสน 40
นายศรีไทย ฮมแสน           
นางสาวไมล์ตรี พิศสุวรรณ

83 9 พรรณา พรรณานิคม สกลนคร 47130 103 1 บะฮี พรรณานิคม สกลนคร 47130 128

80 นายธนากร แก้วก่า 40
นายนภาวัฒน์ แก้วก่า         
นางบุระพา แก้วก่า

337 4 ช้างม่ิง พรรณานิคม สกลนคร 47130 337 4 ช้างม่ิง พรรณานิคม สกลนคร 47130 319

81 นายศักด์ิศรี นรสาร 40
นายสมใจ นรสาร             
นางพิศสมัย นรสาร

186 8 พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร 47220 186 8 พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร 47220 185

82 นายวีระพันธ์  ค าทะเยตร 40
นายเด่น  ค าทะเนตร      นาง
สายยนต์ ค านะเนตร

132 8 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 47220 132 8 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 47220 211

83 นายอธิพงษ์ ค าปัง 40
นาย เพทาย ค าปัง            
นาง อนง ค าปัง

228 12 แร่ พังโคน สกลนคร 47160 228 12 แร่ พังโคน สกลนคร 47160 39

84 นายมงคล   สุวรรณชัยรบ 40
นายไวพจน์   เหง้าละคร    
นางสาวรจนา  สุวรรณชัยรบ

90 2 ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร 47160 90 2 ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร 47160 344
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85 นายสิริศักด์ิ บุตเพ็ง 40
นายล าพงค์ บุตเพ็ง            
นางสมพิศ บุตเพ็ง

123 2 ต้นผึ ง พังโคน สกลนคร 47160 123 2 ต้นผึ ง พังโคน สกลนคร 47160 11

86 นายนครินทร์ รสธรรม 40
นายนิคม รสธรรม             
นางค าคิด รสธรรม

31/1 8 ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร 47160 31/1 8 ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร 47160 227

87 นายดนัย ฮุงหวน 40
นาย กาบิน ฮุงหวน           
นาง สุน ฮุงหวน

21/2 6 แร่ พังโคน สกลนคร 47160 21/2 6 แร่ พังโคน สกลนคร 47160 115

88 นายอนันตศักด์ิ ฮุงหวน 40
นายถาวร ฮุงหวน            
นางสมแดง ฮุงหวน

38 7 แร่ พังโคน สกลนคร 47160 38 7 แร่ พังโคน สกลนคร 47160 286

89 นายอิศรานุวัฒน์ แก้วบังวัน 40
นายเกริกชัย แก้วบังวัน        
นางนภาวดี แจ้งสว่าง

71 8 ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร 47160 71 8 ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร 47160 321

90 นายอภิเชษฐ์ รันละโคตร 40
นาย ธนวัต รันละโคตร        
นาง เพ็งจันทร์ รันละโคตร

131 5 บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร 47230 131 5 บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร 47230 175

91 นายอรรถสิทธ์ิ ไชยวงศ์คต 40
นาย ประสพ ไชยวงศ์คต      
นาง วันเพ็ญ ไชยวงศ์คต

193 7 เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร 47230 193 7 เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร 47230 12

92 นายบุญธิกานต์ วรรณพรม 39
นายบุญไทย วรรณพรม         
 -

277 12 นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร 47230 277 12 นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร 47230 209

93 นายทศพล จันทะรังษี 40
นายสมพร จันทะรังษี         
นางกายน  จันทะรังษี

159 7 นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร 47230 159 7 นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร 47230 106

94 นายภาคภูมิ นารถชมสา 40
นายสมพาน นารถชมสา      
นาง ช่อมาศ โสบุญ

19 2 กกปลาซิว ภุพาน สกลนคร 47180 19 2 กกปลาซิว ภุพาน สกลนคร 47180 76

95 นายอัฐพล พรมพลัด 40
นายเร่ิม พรมพลัด             
นางต๋ิม พรมพลัด

37/2 11 หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 47180 37/2 11 หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 47180 157

96 นายจตุพล โทรัตน์ 40
นายสมบัตร โทรัตน์          
นางพร้อมใจ โทรัตน์

391 6 หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 47180 391 6 หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 47180 12

97 นายนิคม ศรีหนองแสง 40
นายเลียบ ศรีหนองแสง        
 นางขวัญใจ ศรีหนองแสง

73/1 5 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 47180 73/1 5 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 47180 415

98 นายธนากร  เทียนเรียง 40
นายสมศักด์ิ  เทียนเรียง    
นางอัจฉรา  วีระพันธ์

130/1 14 โคกภู ภูพาน สกลนคร 47180 130/1 14 โคกภู ภูพาน สกลนคร 47180 237
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99 นายกิตติวัตร พงษ์ศิริ 40
นายวิรัตน์ พงษ์ศิริ            
นางวนิช พงษ์ศิริ

55 - ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 151/6 - ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 1112

100 นายกิตกร กาญจนสมบัติ 40
นายสุวรรณ กาญจนสมบัติ   
นางผ่องสรี ปานโพจารย์

32 7 หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร 47220 32 7 หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร 47220 486

101 นายชนินทร วิเศษสา 40
สิบเอกหนูแก้ว วิเศษสา        
นางอภิญญา วิเศษสา

97 2 ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 97 2 ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 566

102 นาย รวีวัฒน์ ไกยพาย 40
นาย ศิรินา ไกยพาย          
นาง ประพิศ ไกยพาย

892 13 ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร 47220 892 13 ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร 47220 752

103 นายธนพล  ไขลายหงษ์ 40
นายแถมพร  ไขลายหงษ์      
นางค ากอง  ไขลายหงษ์

52 7 ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 52 7 ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 451

104 นายภูริทัต ลาดมูน 40
นาย ชานนท์ ลาดมูน           
   -

466 - ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 466 - ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 14

105 นายจักรกฤษณ์ มีลาดค า 40
นายสุริยา มีลาดค า           
นางสมมิตร มีลาดค า

219 7 เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 219 7 เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 755

106 นายถิรวัฒน์ นาคะบุตร 40
นายจันลอน บัวทอง           
นางจันทร์จิรา นาคะบุตร

1164 1 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 1164 1 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 975

107 นายรุ่งโรจน์ รักษากลาง 40
นายชาติชาย รักษากลาง      
นางมลิวัลย์ รักษากลาง

360 11 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 360 11 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 259

108 นายภาณุพงศ์ อุระภา 40
นายประสาท อุระภา         
นาง สาริกา อุระภา

3 14 งิ วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 3 14 งิ วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 734

109 นายบุญผ่อง  แก้วชุมภู 40
นายอรุณ  แก้วชุมภู           
นางสาวขัวญจิต บัวหรพม

52 4 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 52 4 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 517

110 นายเกียรติศักด์ิ โทษาธรรม 40
นายประวัติ โทษาธรรม        
 นางฉลาด กอนพันธ์

44 1 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 44 1 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 487

111 นายคฑาวุธ  ยะวงค์คะ 40
นายตุ๋ย ยะวงค์คะ            
นางอาทิตติยา  ปริวัตร์

442 4 เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 442 4 เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 914

112 นายภานุพงศ์  เมืองทุงคุณ 40
นาย เรียงสิทธ์ิ  เมืองมุงคุณ   
นาง เอื องฟ้า  เมืองมุงคุณ

15 2 ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 15 2 ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 1312
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113 นายกฤษณพล ค าตั งหน้า 40
นาย สุนทร ค าตั งหน้า        
นางสุรารักษ์ อินทรดม

765/1 - ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 765/1 - ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 254

114 นายสุรวิทย์ อินรสิทธ์ิ 40
นายสมชัย อินทรสิทธ์ิ    
นางสาวบัวจันทร์ สัมพันธพงษ์

572 4 ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 572 4 ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 771

115 นายกิตติพันธ์ ศรีนัครินทร์ 40
นายสืบศักด์ิ ศรีนัครินทร์      
นางจตุพร ศรีนัครินทร์

100 - ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 100 - ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 912

116 นายกิตติพงษ์ ศรีนัครินทร์ 40
นายสืบศักด์ิ ศรีนัครินทร์      
นางจตุพร ศรีนัครินทร์

100 - ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 100 - ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 913

117 นาย พรพรหม สีหาคม 40
นาย พีระพงษ์ สีหาคม       
นาง พรทิพย์ สีหาคม

116 5 ธาตุนาเวง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 116 5 ธาตุนาเวง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 209

118 นายศรุติพงศ์ วัฒนาธนะวัฒน์ 39
นายอภิชาติ ศรีส าอางค์       
นางรพีพัทธ์ วัฒนาธนะวัฒน์

896/2 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 896/2 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 299

119 นายภานุวัฒน์ ถาพิลา 40
นายสถิตย์ ถาพิลา            
นางสาวปัณณภรณ์ บัวเพชร

705/4 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 705/4 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 786

120 นายกชกร พลศักด์ิขวา 40
นายปิติพงษ์ พลศักด์ิขวา      
นางนันท์นภัส พลศักด์ิขวา

162 9 ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร 47220 162 9 ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร 47220 874

121 นายวัชรพล งอนลาด 40
นายสมทบ งอนลาด           
นางสาวจันเพ็ญ มังสาหุต

307 10 ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร 47220 307 10 ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร 47220 899

122 นายจิรานุวัฒน์ พรมพิลาด 40
นายเรืองศักด์ิ พรมพิลาด      
นางส่งศรี พรมพิลาด

4 3 โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 4 3 โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 759

123 นายธนวัฒน์ แสนชนม์ 40
นายสุเชษฐ์ เนินสุด           
นางสาวรัศมี แสนชนม์

38 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 38 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 158

124 นายธัญเชษฐ์ อึ งสกุล 40
นายบุญรัตน์ อึ งสกุล         
นางอรชร อึ งสกุล

530/3 ธุาตเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 530/3 ธุาตเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 1207

125 นายจณกร กรพันธ์ุ 40
นายยุทธนา กรพันธ์ุ           
นางจันจิรา กรพันธ์ุ

47 2 งิ วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 47 2 งิ วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 4

126 นายกฤษณะ สุริโย 40
นายสงกรานต์ สุริโย          
นางสาวจิราพร พรมกาวงค์

261/1 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 261/1 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 962
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127 นายชัยวัฒน์ ดงภูยาว 40
นายย้อย ดงภูยาว           
นางหลี ดงภูยาว

7 11 ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 7 11 ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 391

128 นายศุภเศรษฐ์ ปัญญาประเสริฐศีล 40
นายสรรเสริณ ศิริมาศ         
นางนุชจรินทร์ วงค์กลาง

649/41 - ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 8/39 - ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 996

129 นายปิยวัฒน์ พงษ์ไพบูลย์ 40
นายอภิสิทธ์ิ พงษ์ไพบูลย์      
นางมยุรี วงศ์มีแก้ว

100 9 ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 100 9 ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 171

130 นายธีระวิทย์ เติมทานาม 40
นายประวิทย์ เติมทานาม     
นางสาวเกศร ทัศคร

917/1 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 917/1 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 1169

131 นายประทักษ์ ปัญญาไว 40
นายพนม ปัญญาไว       
นางสาวศิริอร โพธิยา

9 1 ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 9 1 ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 578

132 นายกฤษกร ใยวังหน้า 40
นายสมบัติ ใยวังหน้า          
นางอัจฉรา ใยวังหน้า

401 2 โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 401 2 โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 925

133 นายณัฐวัฒน์ แสนเกตุ 40
นาย ทวิส แสนเกตุ          
นาง ลลิตา แสนเกตุ

1175/2 - ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 1175/2 - ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 1143

134 นายเจนณรงค์ แสงชาติ 40
นายวิรัตน์ แสงชาติ          
นางเชียรศรี แสงชาติ

355 12 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 355 12 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 1322

135 นายเอกพล สลับสี 40
นายหนูแดง สลับสี            
นางดนตรี สลับสี

298 3 ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 298 3 ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 724

136 นายภูวดล กงลีมา 40
นายสมปอง กงลีมา         
นางสมพล กงลีมา

2 - ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 2 - ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 38

137 นายกีรติ สุวรรณโพธ์ิศรี 40
นายโสภณ สุวรรณโพธ์ิศรี     
นางนัยนา สุวรรณโพธ์ิศรี

103/3 - ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 103/3 - ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 5

138 นายรัตน์ติกร ชาคุณ 40
นายเป้ลเร็จ ชาคุณ          
นางสุริยา ชาคุณ

105 12 เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 105 12 เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 519

139 นายวิชญ์โภคิน ศรียศ 40
พ.ต.ท. สังเวียน ศรียศ       
นางสาว จุลพัฒน์ นวลภักด์ิ

202/5 - ธาตเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 202/5 - ธาตเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 50

140 นายศุภาวัลย์ อุสาหพันธ์ 40
นายทรัพย์ อุสาหพันธ์        
นางพิศมัย อุสาหพันธ์

7 1 ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 7 1 ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 342
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ท่ีสมควรได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  ประจ าปี 2560 (คัดเลือก เมษายน 2561)
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ภูมิล าเนาตามมารตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ.รับราชการทหาร ท่ีอยู่ปัจจุบัน

สด.9 
เลขท่ี

141 นายธนายุทธ  ชุมปัญญา 40
นายณัฐพงศ์  ชุมปัญญา      
นางวรากร  ชุมปัญญา

337 13 ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร 47220 337 13 ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร 47220 930

142 นายเอกชัย ไชยหงษ์ 40
นาย คมสันต์ ไชยหงษ์         
นาง ไทยรัตน์ ไชยหงษ์

324 1 ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร 47220 324 1 ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร 47220 708

143 นายกฤตภาส พลพัฒน์ 40
นายสมบัติ พลพัฒน์         
นางลัดดาวัลย์ พลพัฒน์

67/3 - ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 384 - ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 844

144 นายกิตติณัฐ พิลาวรรณ 40
นายสุจินต์ พิลาวรรณ        
นางวรินฐ์ญา พิลาวรรณ

409 - ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 423/3 - ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 1036

145 นายธรรมรัตน์  ธรรมเจริญ 40
นายสเกษ  ธรรมเจริญ        
นางสาวมาลัย  อุปพงค์

96 2 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 96 2 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 1131

146 นายสถาพร เมืองมุงคุณ 40
นายเฉลิม เมืองมุงคุณ         
นางนุช เมืองมุงคุณ

127/2 - ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 127/2 - ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 1159

147 นายกานต์ ภูกองสังข์ 40
นายสมจิตร ภูกองสังข์        
นางเนาวรัตน์ ภูกองสังข์

71 4 ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 71 4 ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 46

148 นายเจษฎากร ธุรารัตน์ 40
นายชัยยงค์ ธุรารัตน์          
นางอมรรัตน์ ธุรารัตน์

91/3 - ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 91/3 - ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 1118

149 นายรัชชานนท์ พัชรเนตร 40
นายกฤษฎา พัชรเนตร      
นางรัตนา พัชรเนตร

32 1 ธาตุนาเวง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 32 1 ธาตุนาเวง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 1093

150 นายอนุวัฒน์ วรนิตย์ 40
นายสมฤกษ์ วรนิตย์         
นางวิภาดา หนังไทยสงค์

29 13 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 29 13 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 751

151 นายเจนณรงค์ ศิริฟอง 40
นายอภินันท์ ศิริฟอง          
นางลดาวรรณ ศิริฟอง

686/296 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 686/296 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 1194

152 นายวศิน อินหนอง 40
นายสมศักด์ิ อินหนอง         
นางสร้อยสุดา อินหนอง

111 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 111 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 973

153 นายวิญญู เสนาไชย 40
นายวิเชียร เสนาไชย         
นางทองม้วน บุลาลม

112 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 112 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 1004

154 นายปิติภัทร ไกยพาย 40
นายเทศถา ไกยพาย         
นางสุวรรณ ไกยพาย

156 13 ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร 47220 156 13 ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร 47220 71
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155 นายเกริกพล พุดน้อย 40
นายจรูญศักด์ิ พุดน้อย        
นางกนกวรรณ พุดน้อย

162 2 ธาตุนาเวง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 162 2 ธาตุนาเวง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 1347

156 นายกมลเทพ พอพระ 40
นายสมใจ พอพระ          
นางบัญชา พอพระ

97 8 ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร 47220 97 8 ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร 47220 263

157 นายณรงค์ ชัยมะรัตน์ 40
นายทะเนตร ชัยมะรัตน์       
นางรัดดา ชัยมะรัตน์

143 3 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 143 3 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 567

158 นายธนวุฒิ  ยอจ าปา 40
นายไพวรรณ์  ยอจ าปา       
นางอรวัน  ยอจ าปา

36 3 งิ วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 36 3 งิ วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 104

159 นายอนุชิต ไชยวงศ์ษา 40
นายสมชาย ไชยวงศ์ษา       
นางสุดใจ ไชยวงศ์ษา

231/1 - ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 231/1 - ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 7

160 นายธีระพงค์ ม่อมพะเนาว์ 40
นายสาด ม่อมพะเนาว์        
นายสาวบุญธรรม สารหงษ์

81 8 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 81 8 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 536

161 นายทินวัฒน์ แสงพรหมชาลี 40
นายอนุพงษ์ แสงพรหมชาลี   
นางทิพากร แสงพรหมชาลี

117/38 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 117/38 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 728

162 นายอภิชาต ลาติ 40
จ.ส.อ.ชาตรี ลาติ             
นางพิมพ์วิไล ลาติ

300/68 - ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 300/68 - ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 970

163 นายถิรวัฒน์ สังกฤษ 40
นายไพบูลย์ สังกฤษ           
นางอรัญญา สังกฤษ

439 1 ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 439 1 ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 426

164 นายจักรกฤษ์ พรมสุพรรณ 40
นาย หงษ์ทอง เกวใจ         
นาง รัตนพร หลี แซม

52 8 งิ วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 52 8 งิ วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 1114

165 นายพงศธร จันดาวัน 40
นายโอกาส จันดาวัน          
นางพิไลพร จันดาวัน

183/1 14 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 183/1 14 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 161

166 นายคณิศร มีจินดา 40
นายส าคัญ มีจินดา           
นางวิไลลักษ์ เดชาเลิศ

352 4 ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 352 4 ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 214

167 นายกิตติพงษ์ กงลีมา 40
นาย มานิตย์ กงลีมา        
นางสาว พนม ชาแสง

106/1 - ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 106/1 - ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 978

168 นายสุทธวิชญ์ พรหมมา 40
นายสมจิต พรหมมา         
นางพิกุล พรหมมา

420 1 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 420 1 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 431



บ้าน 
เลขท่ี

หมู่ท่ี แขวง/ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหัส 

ไปรษณีย์
บ้าน 
เลขท่ี

หมู่ท่ี แขวง/ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหัส 

ไปรษณีย์

หมายเหตุ

บัญชีรายช่ือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จังหวัดสกลนคร
ท่ีสมควรได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  ประจ าปี 2560 (คัดเลือก เมษายน 2561)

ล าดับ ช่ือ - สกุล
เกิดปี
 พ.ศ.

ช่ือบิดา-มารดา
ภูมิล าเนาตามมารตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ.รับราชการทหาร ท่ีอยู่ปัจจุบัน

สด.9 
เลขท่ี

169 นายวรพล  พันธ์ุไชย 40
นายวิทยา พันธ์ุไชย          
นางกนกพร พันธ์ุไชย

45 12 ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร 47220 45 12 ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร 47220 733

170 นายกฤตยชญ์ วิพรมหา 40
นายธงทรัพย์  วิพรมหา       
นางทับทิม  วิพรมมา

19 16 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 19 16 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 707

171 นายศุภกร  ขจรวุฒินันท์ 39
นายประทวน ขจรวุฒินันท์  
นางสุรีย์ ขจรวุฒินันท์

106/9 3 บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร 66140 75/50 - ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 166 ย้ายภูมิล าเนา

172 นาย	ยอดรัก	สุพันธ์  40
นาย	เปรียบ 	สุพันธ์             
นางสุภัตตา  สุพันธ์ 

25 1 หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร 47120 25 1 หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร 47120 545

173 นายธีรพล หนูพันธ์ 40
นายป่ินทอง   หนูพันธ์         
นางบัวไข  หนูพันธ์

135 3 ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร 47120 135 3 ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร 47120 582

174 นายคฑาวุธ ทัศนิวาส 40
นายนภาดล ทัศนิวาส          
นางสุจินดา ทัศนิวาส

140 1 วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร 47120 140 1 วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร 47120 540

175 นายสัญญา โมระดา 40
นายถนอม  โมระดา        
นางดวงฤดี โมระดา

522 5 วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร 47120 522 5 วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร 47120 183

176 นายจีรศักด์ิ  จันทะเลิง 40
นายสังข์ทอง  จันทะลิง       
นางจิตรา  จันทะเลิง

261/2 5 วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร 47120 261/2 5 วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร 47120 742

177 นายไพพนา ฤกษ์งาม 40
นายดารา ฤกษ์งาม            
นางสมจิตร ฤกษ์งาม

154 19 ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร 47120 154 19 ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร 47120 361

178 นายวีระพงษ์ เคนสิลา 40
นายสมร เคนสิลา              
นางไพเราะ เคนสิลา

139 9 หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร 47120 139 9 หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร 47120 265

179 นายปิยะนัฐ โคตะบิน 40
นายแดง โคตะบิน            
นางทัศพร โคตะบิน

170 5 ขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร 47120 170 5 ขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร 47120 639

180 นายศรัณย์ สุทธวงค์ 40
นายศักด์ิ สุทธวงค์            
นางดวงสุดา สุทธิวงค์

76 7 ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร 47120 76 7 ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร 47120 214

181 นายณัฐวัฒน์ มาตราช 40
นายครรชิต  มาตราช         
นางมยุรี  มาตราช

65 1 คอนสวรรค์ วานรนิวาส สกลนคร 47120 65 1 คอนสวรรค์ วานรนิวาส สกลนคร 47120 177

182 นายจิรภัทร  เหล่า 40
นายฟุกหย่ิน เหล่า            
นางกนกพร ธรรมรังษี

93 16 วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร 47120 93 16 วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร 47120 872



บ้าน 
เลขท่ี

หมู่ท่ี แขวง/ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหัส 

ไปรษณีย์
บ้าน 
เลขท่ี

หมู่ท่ี แขวง/ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหัส 

ไปรษณีย์

หมายเหตุ

บัญชีรายช่ือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จังหวัดสกลนคร
ท่ีสมควรได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  ประจ าปี 2560 (คัดเลือก เมษายน 2561)

ล าดับ ช่ือ - สกุล
เกิดปี
 พ.ศ.

ช่ือบิดา-มารดา
ภูมิล าเนาตามมารตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ.รับราชการทหาร ท่ีอยู่ปัจจุบัน
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183 นายโชติชัย  จอมค าสิงห์ 40
นายโชติ  จอมค าสิงห์         
นางจรรยา  ศรีหาพุฒ

69 14 ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร 47120 69 14 ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร 47120 375

184 นายสุธาธรรม สุปินะ 40
นายมนชัย สุปินะ             
นพรัตน์ สุปินะ

414 4 วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร 47120 414 4 วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร 47120 687

185 นายภานุวัฒน์ ส านึก 40
นายสมพร ส านึก            
นางรัตนา ส านึก

9 8 หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร 47150 9 8 หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร 47150 85

186 นายภาณุวัฒน์ ราชค า 40
นายโชคชัย ราชค า          
นางรัตนา ราชค า

49 4 ค าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร 47150 49 4 ค าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร 47150 59

187 นายบดินทร์ แก้วอุ่นเรือน 40
นายอดุลย์ศักด์ิ  แก้วอุ่นเรือน 
นางบุญเลิศ  แก้วอุ่นเรือน

119 6 ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร 47150 119 6 ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร 47150 332

188 นายวรวิทย์ เรืองศรีม่ัน 40
นายพศวัต เรืองศรีม่ัน        
นางวารี เรืองศรีม่ัน

212 7 วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร 47150 212 7 วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร 47150 149

189 นายเทพปัญญา ชุมภูแสง 40
นายสุพจน์ ชุมภูแสง        
นางกาญจนา ชุมภูแสง

238 1 หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร 47150 238 1 หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร 47150 162

190 นายราชวัตร ดาวเศรษฐ 40
นายสันติ ดาวเศรษฐ         
นางสาวราตรี พรหมสุวรรณ

7 1 ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร 47150 7 1 ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร 47150 748

191 นายวรานนท์ ล่ าสูง 40
นายวิชาติ ล่ าสูง               
นางก่ิงแก้ว เจริญชัย

213 6 ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร 47150 213 6 ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร 47150 229

192 นายบัณฑิต ทับอักษร 40
นายสุทัศน์. ทับอักษร         
นางรุ่งทิพย์  ทับอักษร

70 5 หนองหลวง สว่างเเดนดิน สกลนคร 47110 70 5 หนองหลวง สว่างเเดนดิน สกลนคร 47110 623

193 นายดนัย จันลา 40
นายวิไล จันลา                 
นางสมปอง จันลา

96 8 ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร 47240 96 8 ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร 47240 659

194 นายวรกานต์ สุวรรณเพชร 40
นายจรัญ สุวรรณเพชร        
นางจันเพ็ญ  สุวรรณเพชร

149 6 โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 47110 149 6 โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 47110 1140

195 นายจีรวัฒน์  นามนนท์ 40
นายณัชพล  นามนนท์        
นางดารา  นามนนท์

35 6 พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร 47240 35 6 พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร 47240 254

196 นายอภิสิทธ์ิ สุวรรณเขต 40
นายอุ่นใจ สุวรรณเขต         
นางสุรพี สุวรรณเขต

73 2 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 47110 73 2 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 47110 527
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197 นานวิชเยนทร์  ทิพย์มาตร์ 40
นายประมวล  ทิพย์มาตร์      
นางเพชรอุบล  ทิพย์มาตร์

162 7 ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร 47110 162 7 ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร 47110 395

198 นายเรืองศักด์ิ ชัยพงศ์ 40
นายจ าปา ชัยพงศ์             
นางเนาวรัตน์ ชัยพงศ์

66 9 แวง สว่างแดนดิน สกลนคร 47240 66 9 แวง สว่างแดนดิน สกลนคร 47240 461

199 นายปัญญา มูลเพ็ญ 40
นายสุริยา มูลเพ็ญ           
นางจิตตรา มูลเพ็ญ

167 3 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 47110 167 3 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 47110 820

200 นายรุจจิระ ผักบัวแก้ว 40
นายสุริยา ผักบัวแก้ว         
นางสาวจินตนา ตาสว่าง

101 2 ตาลเนิ ง สว่างแดนดิน สกลนคร 47240 101 2 ตาลเนิ ง สว่างแดนดิน สกลนคร 47240 702

201 นายศรันย์ ศรีโยธา 40
พ.ต.อ.ชัยสิทธ์ิ ศรีโยธา        
นางวิวรรณยา ศรีโยธา

893/1 11 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 47110 29/36 11 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 105

202 นายธนวรรษ มุสิกะพันธ์ 37
นายเสน่ห์ มุสิกะพันธ์          
นางอรพินท์ มุสิกะพันธ์

601 20 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 47110 601 20 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 47110 696

203 นายชินดนัย ชินวงศ์ 40
พันตรีฉลาด ชินวงศ์          
นางวรรณธนา ชินวงศ์

9019 6 แวง สว่างแดนดิน สกลนคร 47240 9019 6 แวง สว่างแดนดิน สกลนคร 47240 35

204 นายกฤษฎา ล  าลอง 40
นาย ทองมี ล  าลอง           
นาง สมรักษ์ ล  าลอง

116 2 ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร 47110 116 2 ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร 47110 463

205 นายนวรัตน์ เสนงาม 40
นายธาดา เสนงาม           
นางศศิธร เสนงาม

98 11 พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร 47240 98 11 พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร 47240 871

206 นายธนากรณ์ กติการ 40
นายสาคร กติการ           
นางนิตย์นภา กติการ

5 2 ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร 47190 5 2 ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร 47190 155

207 นายวันเฉลิม พลรัตน์ 40
นายวิลัย พลรัตน์            
นางประกาย พลรัตน์

70 7 โพนแพง อากาศอ านวย สกลนคร 47170 70 7 โพนแพง อากาศอ านวย สกลนคร 47170 196

208 นายวัชรพล  กองสุวรรณ์ 40
นายวัชรพร  กองสุวรรณ์      
นางบุญนา  กองสุวรรณ์

226 8 อากาศ อากาศอ านวย สกลนคร 47170 226 8 อากาศ อากาศอ านวย สกลนคร 47170 174

209 นายอรรถพล  อัมวงค์ 40
นายเตียง  อัมวงค์           
นางสาวอารี  บงบุตร

244 7 วาใหญ่ อากาศอ านวย สกลนคร 47170 244 7 วาใหญ่ อากาศอ านวย สกลนคร 47170 498

210 นายพิชิตชัย ไชยเทศ 40
นายรุ่นภา ไชยเทศ            
นางเถาะ ไชยเทศ

196 4 สามัคคีพัฒนา อากาศอ านวย สกลนคร 47170 196 4 สามัคคีพัฒนา อากาศอ านวย สกลนคร 47170 347
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211 นายศรัณย์ภัทร ไตรโยธี 40
นายเอกพจน์ ไตรโยธี          
นางเพียงใจ ไตรโยธี

239 2 บะหว้า อากาศอ านวย สกลนคร 47170 239 2 บะหว้า อากาศอ านวย สกลนคร 47170 75

212 นายนนธวัชร์  เปาวนา 40
นายวัฒนา  เปาวนา        
นางฉรอนงค์  เปาวนา

234 3 สามัคคีพัฒนา อากาศอ านวย สกลนคร 47170 234 3 สามัคคีพัฒนา อากาศอ านวย สกลนคร 47170 532

213 นายยุทธนา แก้วฝ่าย 40
นายยอด แก้วฝ่าย            
นางสาวสมฤษ คุณบุราณ

46 9 สามัคคีพัฒนา อากาศอ านวย สกลนคร 47170 46 9 สามัคคีพัฒนา อากาศอ านวย สกลนคร 47170 63

214 นายจิตรภาณุ คิดโสดา 40
นายวียะนัน คิดโสดา          
นางพิศมัย คิดโสดา

76 2 สามัคคีพัฒนา อากาศอ านวย สกลนคร 47170 76 2 สามัคคีพัฒนา อากาศอ านวย สกลนคร 47170 476

215 นายณัฐพล บุญเนาว์ 40
นาย ทองใคร บุญเนาว์        
นาง ประยงค์ เทพโยธา

65 1 ท่าก้อน อากาศอ านวย สกลนคร 47170 65 1 ท่าก้อน อากาศอ านวย สกลนคร 47170 60

216 นายธีระยุทธ ชัยบูรณ์ 40
นายค าสอน ชัยบูรณ์          
นางมงคล ช่วยรักษา

71 1 สามัคคีพัฒนา อากาศอ านวย สกลนคร 47170 71 1 สามัคคีพัฒนา อากาศอ านวย สกลนคร 47170 380

217 นายสุขวิช ฤาเดช 40
นายประสิทธิชัย ฤาเดช        
 นางลักษณ์ ฤาเดช

123 15 อากาศ อากาศอ านวย สกลนคร 47170 123 15 อากาศ อากาศอ านวย สกลนคร 47170 265

218 นายสุรชาติ จังคุณดี 40
นายสมพาน จังคุณดี           
 นางปักใจ จ้งจันศรี

95 13 อากาศ อากาศอ านวย สกลนคร 47170 95 13 อากาศ อากาศอ านวย สกลนคร 47170 123

219 นายศักด์ิชาย ศักดาราช 40
นายวิโรจน์ ศักดาราช          
นางสุภาพร ศักดาราช

41 8 อากาศ อากาศอ านวย สกลนคร 47170 41 8 อากาศ อากาศอ านวย สกลนคร 47170 374

220 นายพิริยกร แง่มสุราช 40
นายอาคม แง่มสุราช           
นางสุดตา แง่มสุราช

13 14 อากาศ อากาศอ านวย สกลนคร 47170 13 14 อากาศ อากาศอ านวย สกลนคร 47170 323

221 นายกฤตนัย ศรีเสน 40
นายเดชา ศรีเสน             
นางอาภาพร ไตรโยธี

136 9 บะหว้า อากาศอ านวย สกลนคร 47170 136 9 บะหว้า อากาศอ านวย สกลนคร 47170 458

222 นายวชิรวิทย์ คิดโสดา 39
นายพรชัย คิดโสดา         
นางปราณี คิดโสดา

115 9 สามัคคีพัฒนา อากาศอ านวย สกลนคร 47170 115 9 สามัคคีพัฒนา อากาศอ านวย สกลนคร 47170 582

223 นายพนธกร อินทรพุฒ 40
นายบัณฑิต อินทรพุฒ        
นางใจพิษ ตุ่ยไชย

20 3 โพนงาม อากาศอ านวย สกลนคร 47170 20 3 โพนงาม อากาศอ านวย สกลนคร 47170 240

224 นายวัชระพร กัญญะศิลป์ 40
นายทองอรุณ กัญญะศิลป์   
นางเพียร กัญญะศิลป์

252 2 บะหว้า อากาศอ านวย สกลนคร 47170 252 2 บะหว้า อากาศอ านวย สกลนคร 47170 320
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ล าดับ ช่ือ - สกุล
เกิดปี
 พ.ศ.

ช่ือบิดา-มารดา
ภูมิล าเนาตามมารตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ.รับราชการทหาร ท่ีอยู่ปัจจุบัน

สด.9 
เลขท่ี

225 นายสัจจา  เขยไชย 40
นาย สุบัน เขยไชย          
นางบุญมี บันทครุท

114 1 นาฮี อากาศอ านวย สกลนคร 47170 114 1 นาฮี อากาศอ านวย สกลนคร 47170 283

226 นายชินพงษ์ กุลอัก 40
นายบุญช่วย กุลอัก            
นางรัญจวน กุลอัก

70 2 อากาศ อากาศอ านวย สกลนคร 47170 70 2 อากาศ อากาศอ านวย สกลนคร 47170 70

227 นายวัชรพงษ์ บุตรสุวรรณ์ 40
นายลักคนา บุตรสุวรรณ์       
 นางเนตร บุตรสุวรรณ์

149 7 สามัคคีพัฒนา อากาศอ านวย สกลนคร 47170 149 7 สามัคคีพัฒนา อากาศอ านวย สกลนคร 47170 14

228 นายสิทธิศักด์ิ แก้วฝ่าย 40
นายมงคล แก้วฝ่าย          
นางอวยพร แก้วฝ่าย

135 7 สามัคคีพัฒนา อากาศอ านวย สกลนคร 47170 135 7 สามัคคีพัฒนา อากาศอ านวย สกลนคร 47170 -

229 นายพีระพล ไพสีขาว 40
นาย นพพร ไพสีขาว           
นาง จันทร์เพ็ญ ไพสีขาว

133 12 โพนแพง อากาศอ านวย สกลนคร 47170 133 12 โพนแพง อากาศอ านวย สกลนคร 47170 511

230 นายสมชัย โอชา 40
นายบน ค าผาย               
นางบุญทม โอชา

26 3 บะหว้า อากาศอ านวย สกลนคร 47170 26 3 บะหว้า อากาศอ านวย สกลนคร 47170 143


