
ล ำดบัที่ โรงเรียน ชื่อนักเรียน อำจำรย์ทีป่รึกษำ

1 รร.บ้านดงหม้อทอง 1) เด็กชายณัฐพงษ์  กลมเกล้ียง 1) นางสาววารินท์  นิลมาตร

ทีอ่ยู่ หมู่ 6   ต าบลดงหม้อทองใต้ 2) เด็กชายสิทธิพล  สวัสเอื้อ เบอร์โทร -

อ าเภอบ้านม่วง 3) เด็กชายเขมรินทร์  ก่อขันธ์

จังหวัดสกลนคร 4) เด็กชายภานุวัฒน์  ฤาชาพันธ์

2 รร.เซนต์ยอแซฟสกลนคร 1) เด็กหญิงชนัยชนก  ขันเงิน 1) นางจิญาภัทร  หงษ์สิงห์

ทีอ่ยู่ 361 2) เด็กหญิงสชาวลี  ทองอุทัยศรี เบอร์โทร 080-3164820

ต าบลธาตุเชิงชุม 3) เด็กชายปัญญวัฒน์  ขันแก้ว

อ าเภอเมืองสกลนคร 4) เด็กหญิงธัญชนก  สิงหกรรม

จังหวัดสกลนคร

3 รร.สันตยานันท์ 1)เด็กชายปัญญากร  สิทธิเ์สรี 1)นางทัศนี  คล่องขยัน

ทีอ่ยู่ 30 2)เด็กหญิงเบญญาภา  พ่อยันต์ เบอร์โทร 087-2361924

ต าบลหนองแสง 3)เด็กชายรณกร  นิวงหา

อ าเภอเมือง 4)เด็กชายชัชชน  พันแสน

จังหวัดนครพนม

4 รร.ไพศาลวิทยา 1)เด็กหญิงอาลีนา  ไมอักรี 1)นางสาวลัดดาวรรณ  ว่องไว

ทีอ่ยู่ หมู่ 3 2)เด็กชายสากล  ศรีวรรณ์ เบอร์โทร 088-3296360

งำนสัปดำห์วันวิทยำศำสตร์แห่งชำต ิประจ ำปี 2560

วันทีแ่ขง่ขนั 16 สิงหำคม 2560   สถำนทีแ่ขง่ขนั ห้องสัตตบงกช ศูนย์คอมพิวเตอร์

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้ร่วมแขง่ขนักิจกรรม กำรแขง่ขนัเกม SUDOKU ระดบัประถมศึกษำ

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร



ต าบลโพธิไพศาล 3)เด็กชายธีระพันธ์  กงสะกาง

อ าเภอกุสุมาลย์ 4)พุฒิพงษ์  ฮาดทักษ์วงศ์

จังหวัดสกลนคร

5 รร.โพนทองวิทยาคาร 1)เด็กชายจักริน  ด้วงพันล า 1)นางสาวนภาพร  มาตราช

ทีอ่ยู่ หมู่ 9 2)เด็กชายสวพล  เล้ียงเสรี เบอร์โทร 095-9504007

ต าบลโพนทอง 3)เด็กชายทีปกร  เจริญโลก

อ าเภอเรณูนคร 4)เด็กชายพีรพัฒน์  ยอดมงคล

จังหวัดนครพนม

6 รร.มารีย์พิทักษ์พังโคน 1)เด็กชายชนาธิป  ทรงตระกูล 1) นางตุลยา เต็งวัฒนโชติ

ทีอ่ยู่ หมู่ 1 2)เด็กชายเสกสกุล  แตงทอง เบอร์โทร 087-2359566

ต าบลพังโคน 3)เด็กชายพัชรพล  ไพศาลกิจรุ่งเรือง

อ าเภอพังโคน 4)เด็กหญิงเบญญาภา  หูชัยภูมิ

จังหวัดสกลนคร

7 รร.เทศบาล ๒ (ถนนบ ารุงเมือง) 1) เด็กหญิงวิรดา ศาลางาม 1) นางศิริพร ภูนาคพันธ์

ทีอ่ยู่ 253 ถนนบ ารุงเมือง 2) เด็กหญิงรุจิรา เพชรสุวรรณ เบอร์โทร 088-7370171

ต าบล ในเมือง 3) เด็กชายสุรวุฒิ เดชสอน 2) นายไสว ภูนาคพันธ์

อ าเภอ เมือง 4) เด็กชายศักด์ิระพี ภูวงค์ เบอร์โทร 086-6384295

จังหวัด นครพนม

8 รร.มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1) เด็กชายเมธาวิน สุขกุล 1) นายอภิชาติ ประสุมพัว้

ทีอ่ยู่ 53 หมู่ 18 2) เด็กชายอรรถกฤต พุฒิปัญญากุล เบอร์โทร 085-0110423

ต าบล สว่างแดนดิน 3) เด็กชายชยกร สานุศิษย์

อ าเภอ สว่างแดนดิน 4) เด็กหญิงศุภเอม นันทลักษณะ

จังหวัด สกลนคร



9 รร.เทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) 1) เด็กชายธนศักด์ิ ชินส ารี 1) นางสาวรัตนฤทัย วังทะพันธ์

ทีอ่ยู่ 231/1 2) เด็กชายก้องภพ ทิพอุต เบอร์โทร 094-2943655

ต าบล ในเมือง 3) เด็กหญิงนันชภร วงค์ล่าม 2) นางสมใจ อินธะนู

อ าเภอ เมือง 4) เด็กหญิงพรธิดี เจริญมิตร

จังหวัด นครพนม

10 รร.บ้านหัวบึงทุง่ "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3"1) เด็กชายกรณัฏฐ์ ราชวัตร 1) นายณัฐวุฒิ สุผาวัน

ทีอ่ยู่ 119 หมู่ 3 2) เด็กชายพงศภัคร นาโสม เบอร์โทร 080-1930411

ต าบล ธาตุพนมเหนือ 3) เด็กหญิงพรทิพย์ บุรรุ่งโรจน์

อ าเภอ ธาตุพนม 4) เด็กหญิงณัฐธิดา สุยะ

จังหวัด นครพนม

11 รร.บ้านนาสีนวล 1) เด็กหญิงเกวลิน ศรีพรหม 1) นางสาวสรารัตน์ แก้วโสภา

ทีอ่ยู่ 8 หมู่ 9 บ้านนาสีนวล 2) เด็กชายเรืองศักด์ิ สีนนเคน เบอร์โทร 080-2588627

ต าบล หนองแปน

อ าเภอ เจริญศิลป์

จังหวัด สกลนคร


