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1 นายอภิสิทธ์ิ เงินห้วยพระ 39
นายเทวี เงินห้วยพระ    
นางวิจิตร อินเทพ

66 6 หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม 48120 66 6 หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม 48120 36

2 นายรัฐพล อภัยโส 40
นายสมภักด์ิ อภัยโส      
นางนงค์คราญ อภัยโส

59 5 หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม 48120 59 5 หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม 48120 93

3 นายปฐมพร วงศ์กาฬสินธ์ุ 40
นายขวัญตา วงศ์กาฬสินธ์ุ   
 นางส้ัน วงศ์กาฬสินธ์ุ

1 12 โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม 48120 1 12 โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม 48120 442

4 นายภาณุพงค์ พรมเพ็ง 40
นาย ยงยุทธ  พรมเพ็ง        
  นาง บุญ สร้าง สมเพช

64 6 ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม 48120 64 6 ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม 48120 344

5 นายชยานันต์ กาญจนจันทร์ 40
นายทองพูล กาญจนจันทร์ 
น.ส.วรัญญา จันทร์นันท์

9/1 5 ท่าจ าปา ท่าอุเทน นครพนม 48120 9/1 5 ท่าจ าปา ท่าอุเทน นครพนม 48120 121

6 นายนภชา แก้วพิลมย์ 40
นายพงศ์ศรัณย์ แก้วพิลมย์ 
นางรญา แก้วพิลมย์

1 3 ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม 48110 1 3 ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม 48110 475

7 นายพงศกร  ตาบ่อฮุ่ง 40
ด.ต.อุดร ตาบ่อฮุ่ง         
นางบุญร่วม  ตาบ่อฮุ่ง

6/พิเศษ 2 ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 48110 6/พิเศษ 2 ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 48110 342

8 นายภาสกร แสนเยีย 40
นายนพดล แสนเยีย      
น.ส.เสาวนีย์ สายคร้ึมแสง

122 7 ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 48110 122 7 ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 48110 620

9 นายกิตติพันธ์ หน่อเคร่ือง 40
นายมงคล หน่อเคร่ือง      
 นางวนิดา หน่อเคร่ือง

427 11 ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 48110 427 11 ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 48110 525

10 นายอภิสิทธ์ิ โพธ์ิตะนัง 40
นายส ารอง โพธ์ิตะนัง      
นางลัยวรรณ์ โพธ์ิตะนัง

21 18 น้ าก่ า ธาตุพนม นครพนม 48110 21 18 น้ าก่ า ธาตุพนม นครพนม 48110 80

11 นายเมธี ศรีเครือ 40
นายบุญเล้ือน ศรีเครือ      
นางค าผ่อน ศรีเครือ

6 10 นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 48110 6 10 นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 48110 268

12 นายเอกณรงค์ แก้วก่า 40
นายทิพย์พนม แก้วก่า      
 นางดวงลักษณ์ แก้วก่า

15 4 ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม 48110 15 4 ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม 48110 547

13 นายชยสิทธ์ิ พรหมอารักษ์ 40
นายเจษฏา พรหมอารักษ์  
นางดรุณี พรหมอารักษ์

251 1 ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม 48110 71 11 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 213

14 นายศุภเชรษฐ์  ไตรยราช 40
นายหนูเจียม  ไตรยราช    
นางอาพร  ไตรยราช

116 7 นาเเก นาเเก นครพนม 48130 116 7 นาเเก นาเเก นครพนม 48130 379

15 นายพจนาถ พิละมาตย์ 40
นายพงษ์ พิละมาตย์        
นางสาวลักษณ์ น้อยสีมุม

116 9 นาแก นาแก นครพนม 48130 116 9 นาแก นาแก นครพนม 48130 293

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

ล าดับ ช่ือ - สกุล
เกิดปี
 พ.ศ.

ช่ือ-สกุล บิดา
ภูมิล าเนาตามมารตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ.รับราชการทหาร ท่ีอยู่ปัจจุบัน

สด.9 
เลขท่ี



บ้านเลขท่ี หมู่ท่ี แขวง/ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหัส 

ไปรษณีย์
บ้านเลขท่ี หมู่ท่ี แขวง/ต าบล อ าเภอ จังหวัด

รหัส 
ไปรษณีย์

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

ล าดับ ช่ือ - สกุล
เกิดปี
 พ.ศ.

ช่ือ-สกุล บิดา
ภูมิล าเนาตามมารตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ.รับราชการทหาร ท่ีอยู่ปัจจุบัน

สด.9 
เลขท่ี

16 นายวรวิทย์ ยอดวงค์ษา 40 ร.ต.วิไล ยอดวงค์ษา          
นางรัตนาภรณ์ ยอดวงค์ษา

111 7 หนองบ่อ นาแก นครพนม 48130 111 7 หนองบ่อ นาแก นครพนม 48130 228

17 นายจิระวัฒน์ ไกยะฝ่าย 40
นายสมศักด์ิ ไกยะฝ่าย      
นางไพบูรณ์ ไกยะฝ่าย

84 8 หนองบ่อ นาแก นครพนม 48130 84 8 หนองบ่อ นาแก นครพนม 48130 220

18 นายเลิศชัย  ทองเช้ือ 40
นายพงษ์พล  ทองเช้ือ      
นางฐิตาพร  ทองเช้ือ

2 6 พุ่มแก นาแก นครพนม 48130 2 6 พุ่มแก นาแก นครพนม 48130 193

19 นายจีรวิทย์ ยะไชยศรี 40
นายผันเพชร ยะไชยศรี    
นางจงจิต  ยะไชยศรี

308 3 นาแก นาแก นครพนม 48130 308 3 นาแก นาแก นครพนม 48130 450

20 นายอภิวัฒน์ วงค์ศรีชา 40
นายท่าสะอาด วงค์ศรีชา   
นางดาวรุ่ง วงค์ศรีชา

33 8 นาคู่ นาแก นครพนม 48130 33 8 นาคู่ นาแก นครพนม 48130 55

21 นายไชยา จิตรประสงค์ 40
นายบัณฑิต จิตรประสงค์   
น.สบ ารัตน์ พ่อขันชาย

18 16 พุ่มแก นาแก นครพนม 48130 18 16 พุ่มแก นาแก นครพนม 48130 94

22 วีระพงษ์ ไชยต้นเทือก 40
นายชัยณรงค์ ไชยต้นเทือก  
นางบุญน้อม ยตะโคตร

122 7 นาคู่ นาแก นครพนม 48130 122 7 นาคู่ นาแก นครพนม 48130 54

23 นายอนุวัฒน์ แก้วดวงดี 40
นายโสภณ แก้วดวงดี      
นางวลัย แก้วดวงดี

118 4 หนองซน นาทม นครพนม 48140 118 4 หนองซน นาทม นครพนม 48140 88

24 นายนาคินทร์ ขอบไชยแสง 40
นายวัลลภ ขอบไชยแสง    
นางวนิดา ค าใหล

99 1 นาทม นาทม นครพนม 48140 99 1 นาทม นาทม นครพนม 48140 -

25 นายธวัชชัย สินธร 40
นายพนมกรณ์ สินธร       
นางไพมะณีย์ วิบรรณ์

24 2 ดอนเตย นาทม นครพนม 48140 24 2 ดอนเตย นาทม นครพนม 48140 182

26 นายชัยศิริ สุนันตา 40
นายสมพงษ์ สุนันตา    
นางสาวพรรณภา นาสิงเตา

4 4 นาหว้า นาหว้า นครพนม 48180 4 4 นาหว้า นาหว้า นครพนม 48180 257

27 นายณัชชา วะสาร 40
นายพงษ์ศักด์ิ วะสาร      
นางเพ็ญนภา ไชยมงค์

1 5 นาหว้า นาหว้า นครพนม 48180 1 5 นาหว้า นาหว้า นครพนม 48180 239

28 นายทนง พันธ์ุเมือง 40
นายพิทธี พันธ์ุเมือง       
นางปราณี พันธ์ุเมือง

186 2 นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม 48180 186 2 นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม 48180 317

29 นายกิตติพงศ์ มะเสนัย 40
นายสมรฤทธ์ิ มะเสนัย      
 นางนก ทันบุญ

193 10 บ้านเสียว นาหว้า นครพนม 48180 193 10 บ้านเสียว นาหว้า นครพนม 48180 166

30 นายชาญชัย ผ้ึงศรี 40
นายสุรพล ผ้ึงศรี            
นางช านาญ ผ้ึงศรี

57 6 นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม 48180 57 6 นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม 48180 221
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บัญชีรายช่ือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จังหวัดนครพนม
ท่ีสมควรได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  ประจ าปี 2560 (คัดเลือก เมษายน 2561)

ล าดับ ช่ือ - สกุล
เกิดปี
 พ.ศ.

ช่ือ-สกุล บิดา
ภูมิล าเนาตามมารตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ.รับราชการทหาร ท่ีอยู่ปัจจุบัน

สด.9 
เลขท่ี

31 นายสินธนา ดีแสง 40
นายสมเกียรติ ดีแสง        
นางสมจิต ดีแสง

267 2 นางัว นาหว้า นครพนม 48180 267 2 นางัว นาหว้า นครพนม 48180 202

32 นายอภิวัฒน์  มัชฌิมรัตน์ 40
นายสุดใจ  มัชฌิมรัตน์      
นางปวริศา พวงพ้ัว

147 2 บ้านเสียว นาหว้า นครพนม 48180 147 2 บ้านเสียว นาหว้า นครพนม 48180 246

33 นายราชัน วะชุม 40
นายชินยากร วะชุม         
 นางวัลภา วะชุม

350 4 นาหว้า นาหว้า นครพนม 48180 350 4 นาหว้า นาหว้า นครพนม 48180 287

34 นายธีรภัทร สัจจมณี 40
นายสมสมัย สัจจมณี        
 นางนิภารัตน์ สัจจมณี

169/8 4 นาหว้า นาหว้า นครพนม 48180 169/8 4 นาหว้า นาหว้า นครพนม 48180 32

35 นายกันต์ธร นาขมิน 40
นายนุติพงษ์ นาขมิน        
 นางลภัส นาขมิน

118 1 นางัว นาหว้า นครพนม 48180 118 1 นางัว นาหว้า นครพนม 48180 33

36 นายสิรภพ หิรัญกุลบวร 40
นายสุพัฒน์ สนส ารวย      
 นางชุ่มจิต หิรัญกุลบวร

299 4 นาหว้า นาหว้า นครพนม 48180 299 4 นาหว้า นาหว้า นครพนม 48180 264

37 นายฐิติโชติ ศรีมุลตรี 40
นายสง่า ศรีมุลตรี         
นางนวลจันทร์ วงษาเนาว์

30 15 เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม 48180 82 15 เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม 48180 105

38 นายฐิติวุฒิ  ศรีมุลตรี 40
นายสง่า ศรีมุลตรี         
นางนวลจันทร์ วงษาเนาว์

30 15 เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม 48180 82 15 เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม 48180 104

39 นายณัฐฤทธ์ิ พันธุกาง 40
นายสมศรี โพธิสาราช     
นางวรัทยา พันธุกาง

23 15 เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม 48180 23 15 เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม 48180 112

40 นายกุศลชัย บุพศิริ 40
นายเดชชัย บุพศิริ          
นางแล่ บุพศิริ

124 2 เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม 48180 124 2 เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม 48180 196

41 นายรัตน์ธกร เสนสุข 40
นายประกรณ์ เสนสุข       
นาง ล าไพ รัตนะ

184 11 เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม 48180 184 11 เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม 48180 107

42 นายอภิวัฒน์ พิลาศรี 40
นายธณภัทร พิลาศรี        
นางเบญจพร อ้ือสกุล

71 1 บ้านแพง บ้านแพง นครพนม 48140 71 1 บ้านแพง บ้านแพง นครพนม 48140 152

43 นายอานนท์  ราชสีวงศ์ 40
นายสัว  ราชสีวงศ์       
นางนงนุช  ราชสีวงศ์

79 17 หนองแวง บ้านแพง นครพนม 48140 79 17 หนองแวง บ้านแพง นครพนม 48140 49

44 นายชินวัฒน์ พ่อลีละ 40
นายดนตรี พ่อลีละ        
นางถาวร ศรีสุธรรม

39 8 ปลาปาก ปลาปาก นครพนม 48160 39 8 ปลาปาก ปลาปาก นครพนม 48160 36

45 นายธนายุทธ พ่อลีละ 40
นายสังคม พ่อลีละ         
นางสังวาร นันทะแสง

41 10 กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม 48160 101/16 8 ปลาปาก ปลาปาก นครพนม 48160 39



บ้านเลขท่ี หมู่ท่ี แขวง/ต าบล อ าเภอ จังหวัด
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บัญชีรายช่ือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จังหวัดนครพนม
ท่ีสมควรได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  ประจ าปี 2560 (คัดเลือก เมษายน 2561)

ล าดับ ช่ือ - สกุล
เกิดปี
 พ.ศ.

ช่ือ-สกุล บิดา
ภูมิล าเนาตามมารตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ.รับราชการทหาร ท่ีอยู่ปัจจุบัน

สด.9 
เลขท่ี

46 นายทวีศักด์ิ  อุปคิ 40
นายเริงศักด์ิ  อุปคิ           
 นางดาวสวรรค์  อุปคิ

127 5 โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม 48160 127 5 โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม 48160 73

47 นายศุภณัฐ ตาลีชัย 40
นายแสนชัย ตาลีชัย         
 นางสุขสรร นามราช

100/1 3 โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม 48160 100/1 3 โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม 48160 322

48 นายเจษฎา อ้วนพรมมา 40
นายพนมไพร อ้วนพรมมา  
 นางสุภาวดี  ไวส์

39/1 4 โคกสูง ปลาปาก นครพนม 48160 39/1 4 โคกสูง ปลาปาก นครพนม 48160 70

49 นายอธิวัฒน์ วารี 40
นายมนตรี  วารี           
นางสมรรัตน์ วารี

1 10 นามะเขือ ปลาปาก นครพนม 48160 1 10 นามะเขือ ปลาปาก นครพนม 48160 2

50 นายบุรินทร์ พ่อสิงห์ 40
นายมาณะ พ่อสิงห์          
นางวาสนา พ่อสิงห์

41/2 5 หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 48160 41/2 5 หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 48160 169

51 นายธีรพงษ์ อนุญาหงษ์ 40
นายเรียน อนุญาหษ์       
นางมวน อนุญาหงษ์

21 7 บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 48190 21 7 บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 48190 82

52 นายภานุพงษ์ โทรัตน์ 40
นายเทียน โทรัตน์          
นางสมจิตร โทรัตน์

200 19 บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 48109 200 19 บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 48109 79

53 นายทวิชาติ เสนากัง 40
นายเพียร เสนากัง         
นางค าดี เสนากัง

85 6 นาหัวบ่ โพนสวรรค์ นครพนม 48190 85 6 นาหัวบ่ โพนสวรรค์ นครพนม 48190 165

54 นายภูริภัทร ภูก่ิงนา 40
นายวินัย ภูก่ิงนา           
นางสาวคณิถา วงษาศรี

228 2 โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม 48190 228 2 โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม 48190 325

55 นายศุภกิต โพติยะ 40
นายศักดา โพติยะ           
 นางชนัชชา โพติยะ

65 7 นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม 48190 65 7 นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม 48190 328

56 นายชโรธร  วันดี 40
นายสหรัฐ วันดี              
นางอุบล ดวงดูสัน

3 13 โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม 48190 3 13 โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม 48190 206

57 นายภูธเนศ วันดี 40
นายสหรัฐ วันดี              
 น.ส.อุบล ดวงดูสัน

3 13 โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม 48190 3 13 โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม 48190 139

58 นายสิทธิโชค เพียแสง 40
นายบุญมา เพียเเสง         
นางราตรี พูลมาตย์

162 7 โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม 48190 162 7 โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม 48190 190

59 นายณัฏฐกิตต์ิ ไชยพันธ์ 40
นาย วิเชียร ไชยพันธ์        
 นาง มันลิกา ไชยพันธ์

123 9 บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 48190 123 9 บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 48190 246

60 นายจิรภัทร เเสงพรม 40
นายสมหวัง เเสงพรม        
 นางสาววารินทร์ ค ามูล

8 10 ค าเตย เมือง นครพนม 48000 8 10 ค าเตย เมืองนครพนม นครพนม 48000 446
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บัญชีรายช่ือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จังหวัดนครพนม
ท่ีสมควรได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  ประจ าปี 2560 (คัดเลือก เมษายน 2561)
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สด.9 
เลขท่ี

61 นายพนมศักด์ิ  ดีลา 40
นายพองคูณ ดีลา            
นางไพรวัลย์ ดีลา

70 6 ขามเฒ่า เมือง นครพนม 48000 70 6 ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม 48000 56

62 นายปริญญา ศรีลา 40
นายสมัย ศรีลา             
นางมยุรี ศรีลา

152 5 วังตามัว เมือง นครพนม 48000 152 5 วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม 48000 337

63 นายดุสิทธ์ิ กฤษเนตร 40
นายแสวง กฤษเนตร     
น.ส.รัตนาปราณี สุวรรณ
เพชร

43 18 บ้านผ้ึง เมือง นครพนม 48000 43 18 บ้านผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม 48000 989

64 นายฤกษ์ดี วังพาน 40
นายสมยงค์ ราชาเมือง   
นางบุญเลิศ พิลาน

124 5 ค าเตย เมืองนครพนม นครพนม 48000 124 5 ค าเตย เมืองนครพนม นครพนม 48000 114

65 นายกฤษณะ ชุมพล 40
นายกฤษดา ชุมพล          
 นางรัชนีกรณ์ แสนวงษา

82 ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม 48000 82 ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม 48000 900

66 นายกฤษฎา เขตบ้าน 40
นายสราวุธ เขตบ้าน         
นางละมุล เขตบ้าน

88/1 7 ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม 48000 88/1 7 ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม 48000 580

67 นาย กิติศักด์ิ อินทวงค์ 40
นายกิตโมทย์ ประสาททแง 
 นางนิสา อินทวงค์

134 4 เรณู เรณูนคร นครพนม 48170 67 2 นาคู่ นาแก นครพนม 48130 331

68 นายมนต์สวรรค์ แพนสิงห์ 40
นายศักด์ิสิทธ์ิ แพนสิงห์   
นางสาวแววตา แสนสุภา

55 8 เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม 48170 55 8 เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม 48170 24

69 นายราชันย์ สุวรรณรงค์ 40
ร้อยตรีธนเสรี สุวรรณรงค์ 
นางอรรชาลี สุวรรณรงค์

30 2 หนองย่างช้ิน เรณูนคร นครพนม 48170 30 2 หนองย่างช้ิน เรณูนคร นครพนม 48170 332

70 นายวรวิชญ์ โนนสุรัส 40
นายเวหา โนนสุรัส         
นางสุขขี โนนสุรัส

121 4 ท่าลาด เรณูนคร นครพนม 48170 121 4 ท่าลาด เรณูนคร นครพนม 48170 308

71 นายธนพล มหาราช 40
นายสมยศ มหาราช         
นางพิกุลรัตน์ มหาราช

92 10 นางาม เรณูนคร นครพนม 48170 92 10 นางาม เรณูนคร นครพนม 48170 17

72 นายเก้ือกูล เกตุจุนา 40
นายสมชัย เกตุจุนา        
นางไฝจิต เกตุจุนา

74 1 เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม 48170 74 1 เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม 48170 244

73 นายตรีภพ นันทจักร์ 40
นายน าโชค นันทจักร์      
นางชาฤทธ์ิ นันทจักร์

28 7 เรณู เรณูนคร นครพนม 48170 28 7 เรณู เรณูนคร นครพนม 48170 257

74 นายศรราม  เพียโคตร 40
นายโชคดี  เพียโคตร      
นางใบศรี  เพียโคตร

37 1 นาขาม เรณูนคร นครพนม 48170 37 1 นาขาม เรณูนคร นครพนม 48170 39

75 นายรัฐศาสตร์  เตโช 40
นายพิทักษ์  เตโช           
นางนิตติญา  เตโช

24 9 เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม 48170 24 9 เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม 48170 22



บ้านเลขท่ี หมู่ท่ี แขวง/ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหัส 

ไปรษณีย์
บ้านเลขท่ี หมู่ท่ี แขวง/ต าบล อ าเภอ จังหวัด

รหัส 
ไปรษณีย์

บัญชีรายช่ือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จังหวัดนครพนม
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76 นายภัสกร วงค์ชาชม 40
นายเดช วงค์ชาชม          
 นางสิริรัตน์ วงค์ชาชม

86 7 นาขาม เรณูนคร นครพนม 48170 86 7 นาขาม เรณูนคร นครพนม 48170 147

77 นายสมศักดา  สมสะอาด 40
ส.อ.สมจิตร  สมสะอาด     
นางพนมพร  สมสะอาด

119 6 โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม 48170 119 6 โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม 48170 282

78 นายจักรพรรณ  ศรีหาเศษ 40
นายศาสตรา  ศรีหาเศษ    
 นางเพลินจิต  ศรีหาเศษ

36 1 เรณู เรณูนคร นครพนม 48170 36 1 เรณู เรณูนคร นครพนม 48170 1206

79 นายสมชาย ญาติสมบูรณ์ 40
นายสมหมาย ญาติสมบูรณ์
 นางวัณตะณะชัย สอนลี

7 1 นาขาม เรณูนคร นครพนม 48170 7 1 นาขาม เรณูนคร นครพนม 48170 146

80 นายวงศกร ครโสภา 38
นายภูมินันท์ ครโสภา     
นางทรงพร ครโสภา

131 2 หนองย่างช้ิน เรณูนคร นครพนม 48170 131 2 หนองย่างช้ิน เรณูนคร นครพนม 48170 248

81 นายจงรัก  สุขรี 40
นายเวนิตร์  สุขรี          
นางศิริลักษณ์  สุขรี

140 4 หนองโพธ์ิ วังยาง นครพนม 48130 140 4 หนองโพธ์ิ วังยาง นครพนม 48130 307

82 นายชาญฤทธ์ิ  ลาดบาศรี 40
นายชาญไชย  ลาดบาศรี   
นางนิตย์  ลาดบาศรี

113 3 หนองโพธ์ิ วังยาง นครพนม 48130 113 3 หนองโพธ์ิ วังยาง นครพนม 48130 15

83 นายธนากรณ์ พ่อแก้ว 40
นายเวียง พ่อแก้ว           
นางไผ่ทอง พ่อแก้ว

4 2 หนองโพธ์ิ วังยาง นครพนม 48130 4 2 หนองโพธ์ิ วังยาง นครพนม 48130 9

84 นายเกษม เพ็ชรดีคาย 40
นายสนชัย เพ็ชรดีคาย    
นางนิดพวรรณ์ เพ็ชรดีคาย

112 3 หนองโพธ์ิ วังยาง นครพนม 48130 112 3 หนองโพธ์ิ วังยาง นครพนม 48130 12

85 นายศตวรรษ ชมภูทอง 40
นายพอย ชมภูทอง          
 นางฉวีวรรณ จะโนภาส

88 4 หนองโพธ์ิ วังยาง นครพนม 48130 88 4 หนองโพธ์ิ วังยาง นครพนม 48130 10

86 นายพรชัย อินธิราช 40
นายสาคร อินธิราร       
นางปราณี แสนแก้ว

79 1 ยอดชาด วังยาง นครพนม 48130 79 1 ยอดชาด วังยาง นครพนม 48130 67

87 นายไวชยา  นิสสาวรรณ 40
นายสมบูรณ์  นิสสาวรรณ
นางสุวรรณี  นิสสาวรรณ

ป.8/18-1 5 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 48150 ป.8/18-1 5 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 48150 365

88 นายชัยนคร ค าหงษา 40
นายวงศกร หิรัตพรหม    
นางกัลยา ค าหงษา

19 7 หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม 48150 19 7 หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม 48150 636

89 นายคุณานนต์ โพธ์ิสุ 40
นายนพพร โพธ์ิสุ          
นางอุบล โพธ์ิสุ

135 6 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 48150 135 6 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 48150 634

90 นายกฤษดา ต้นกันยา 40
นายปุ้ม ต้นกันยา           
นางเรียน ต้นกันยา

8 8 บ้านเอ้ือง ศรีสงคราม นครพนม 48150 8 8 บ้านเอ้ือง ศรีสงคราม นครพนม 48150 176
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91 นายวีรภัทร เหล่าเจริญ 40
นายทรงศิลป์ เหล่าเจริญ    
 นางสาวนิตยา ไชยริบูรณ์

48 3 หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม 48150 48 3 หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม 48150 4

92 นายกฤษฎา บุรณรังษี 40
นายบุยส่ง บุรณรังษี         
 นางพิกุล บุรณรังษี

166 16 นาค า ศรีสงคราม นครพนม 48150 166 16 นาค า ศรีสงคราม นครพนม 48150 250

93 นายกิตติวัฒน์ แสนศรี 40
นายสินชัย แสนศรี           
 นางสงวน แสนศรี

140 6 ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 48150 140 6 ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 48150 320

94 นายบดินทร์ ศรีเจริญ 40
นายทองดี ศรีเจริญ        
นางบุษบา ศรีเจริญ

121 6 สามผง ศรีสงคราม นครพนม 48150 121 6 สามผง ศรีสงคราม นครพนม 48150 84

95 นายชนธี ราชภูมี 40
นายศรีทน ราชภูมี          
 นางอุบลรัตน์ นะคะจัด

5 3 สามผง ศรีสงคราม นครพนม 48150 5 3 สามผง ศรีสงคราม นครพนม 48150 375

96 นายอานนท์  บุพศิริ 40
นายวีระ บุพศิริ             
นางอุทิศ  บุพศิริ

185 9 หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม 48150 185 9 หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม 48150 11

97 นายตะวัน หินด า 40
นายสุริยนต์ โกมารเดช    
นางณัชชา โล

471 7 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 48150 471 7 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 48150 88

98 นายกรรชัย กองเสลา 40
นายปีใหม่ กองเสลา       
นางจอมศรี รูปงาม

149 2 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 48150 149 2 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 48150 123


