
ภาพ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา คณะ สถาบัน 

 

1.นายจักรพันธ์    ชนะชัย ไฟฟ้าก าลัง  - วิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร 

 

2.นายวชิราวุฒิ    สมน้อย รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

 

3.นายโสภณวิชญ์    จันทร์
แก้ว 

1. วิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์                

วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์        

มหาวิทยลัยเกษตร
ศาตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติจังหวัด
สกลนคร        

2. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

 

4.นายเจษนุวัฒน์    ด่านลา
พล 

ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

 

5.นายสันติสุข    พรหม
เมือง 

1. เคร่ืองกล  - วิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร 

2. เทคโนโลยีการ
ผลิต 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

 

6.นายจักรพันธุ์    วงษ์ยะลา 1. วิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์ 

วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยลัยเกษตร
ศาตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติจังหวัด
สกลนคร 

2. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

 

7.นายฤทธิชัย    คงบุรินทร์ สาธารณสุขชุมชน วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 
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8.น.ส.ปนัดดา    บาลโคตร
คุณ 

การท่องเที่ยว ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

 

9.น.ส.พรวิภา    เดชธิสา วิศวกรรมโยธา
และสิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยลัยเกษตร
ศาตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติจังหวัด
สกลนคร 

 

10.น.ส.พิมพ์ชนก    น้อย
น้ าค า 

เคมีประยุกต์ วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยลัยเกษตร
ศาตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติจังหวัด
สกลนคร 

 

11.น.ส.ไอลดา    อ่อนจง
ไกร 

1. วิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์                                                                                                                        

วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์                                                                                 

มหาวิทยลัยเกษตร
ศาตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติจังหวัด
สกลนคร                           

2. นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

 

12.น.ส.จุฑามาศ    ศรี
หนองห้าง 

สาธารณสุข
โภชนาการและ
การจัดการความ
ปลอดภัยในอาหาร 

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

 

13.น.ส.วิยะดา    กาภูมิเนาว์ 1.สาธารณสุข
ศาสตร์ 

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยลัยเกษตร
ศาตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติจังหวัด
สกลนคร 

2.กายภาพบ าบัด วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พะเยา 

 

14.น.ส.คนึงนิตย์    นามเพ็ง การโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

ศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ 

มหาวิทยลัยเกษตร
ศาตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติจังหวัด
สกลนคร 
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15.น.ส.วราภรณ์    กิ้วลาดแยง 1. วิศวกรรมโยธา
และสิ่งแวดล้อม                                                                                                          

วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์                                                                                                 
ครุศาสตร์ 

มหาวิทยลัยเกษตร
ศาตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติจังหวัด
สกลนคร                            

2. การศึกษา
ปฐมวัย 

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

 

16.น.ส.อิงอร    นามตาแสง เคมีประยุกต์ วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยลัยเกษตร
ศาตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติจังหวัด
สกลนคร 

 

17.น.ส.ทิพวรรณ    ภูมิกาล เกษตรชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรม
การเกษตร 

มหาวิทยลัยเกษตร
ศาตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติจังหวัด
สกลนคร 

 

18.น.ส.พัชรี    ลีโคตะ  ศิลปะการแสดง ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

 

19.น.ส.พนิดา    งามชมภู เคมีประยุกต์ วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยลัยเกษตร
ศาตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติจังหวัด
สกลนคร 

 

20.นายโกมล    ลาดประมา ไฟฟ้าก าลัง  - วิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร 

 

21.นายสราวุธ    พรมน้อย เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
(แขนงเทคโนโลยี
โยธา) 

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 
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22.นายทรงศักดิ์    ภูมิเพชร เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
(แขนงเทคโนโลยี
โยธา) 

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

 

23.นายแสงมณี    ลาดประมา เทคโนโลยีการ
ผลิต 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

 

24.นายเอกพล    งอยแพง เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
(แขนงเทคโนโลยี
โยธา) 

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

 

25.นายวสันต์    อุดรทักษ์ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
(แขนงเทคโนโลยี
โยธา) 

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

 

26.น.ส.ทิพยา    ศรีตะวัน วิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์ 

วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยลัยเกษตร
ศาตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติจังหวัด
สกลนคร 

 

27.น.ส.สุนิสา    บาลวงค์ษา การพัฒนาชุมชน ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

 

28.น.ส.ดารุณี    ศรีเพียชัย ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

 
 

29.น.ส.อรอุมา    แผงนาวิน การพัฒนาชุมชน ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 
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30.น.ส.ธณาทิพย์    ค าปิตะ 1. การจัดการ
โรงพยาบาล 

สาธารณะสุข วิทยาลัยพนมวันท์ 

2. เทคโนโลยีการ
อาหาร 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรม
การเกษตร 

มหาวิทยลัยเกษตร
ศาตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติจังหวัด
สกลนคร 

 

31.น.ส.พรรณทิพย์    
จันทรังษี 

การเงินการ
ธนาคาร 

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

 

32.น.ส.นรินทร์    ศรีเชษฐา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  - วิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร 

 

33.น.ส.อรุณรัศมิ ์   แก้วสนิท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  - วิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร 

 

34.น.ส.มีนา    เทียมดวง 1. การท่องเที่ยว
และการโรงแรม 

การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

2. การท่องเที่ยว
และการโรงแรม 

การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

มหาวิทยลัยเกษตร
ศาตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติจังหวัด
สกลนคร 

 

35.น.ส.อ าภา    พันธ์กง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  - วิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร 

 

36.นายนัฐพงษ์  ไชยวงค์ การตลาด บริหาร มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 

 


