
ผลการประกวด แข่งขัน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี ๒๕๖๐ 

“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” 

ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

วันที่ ๑๖ สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

กิจกรรม รางวัล โรงเรียน 
การแข่งขันเกมSUDOKU  
ระดับประถมศึกษา 

 

ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ (ถนนบ ารุงเมือง) 
         เด็กหญิงรุจิรา เพชรสุวรรณ 
ท่ีปรึกษา นางศิริพร ภุนาคพันธ์ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ (ถนนบ ารุงเมือง) 
         เด็กชายศักดิ์ระพี ภูวงศ์ 
ท่ีปรึกษา นายไสว ภูนาคพันธ์ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ โรงเรียนไพศาลวิทยา 
         เด็กชายพุฒิพงษ์ ฮาดทักษ์วงศ์ 
ท่ีปรึกษา นางสาวกมลฉัตร สิงห์ไชย 

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์  
ระดับมัธยมตอนต้น 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบัวขาว  
          เด็กชายทักษ์ศรณ์ ยุระตา  
          เด็กหญิงภัทธราภรณ์ กว้างสวาสด์ิ  
          เด็กหญิงมณีวรรณ หนองห้าง 
ท่ีปรึกษา 
          นางนุช เข็มรัมย์ 
          นางพนารินทร์ สวัสด์ิตระกูล 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 
           เด็กหญิงรัตนาภรณ์ หวังประเสริฐ 
           เด็กหญิงอรกริยา แก้วใส 
          เด็กหญิงปฏิมากร คุณมี 
 ท่ีปรึกษา 
          นางสาวลภาขวัญ เพ็งเวลุน 
          นางสาวกุลธิดา แก้วพิมพา 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  
          เด็กชายชัยนันท์ นาโคกุล 
          เด็กหญิงณัฏฐกานต์ บัณฑิตเสน 
          เด็กหญิงศสิทา วงศ์ศรีชา 
 



กิจกรรม รางวัล โรงเรียน 
  ท่ีปรึกษา 

          นางสาวจารุณี ปะทะโก 
          นางสาววิชุดา นามหงษา 

การประกวดการแสดง
วิทยาศาสตร์(Science Show)
ระดับประถมศึกษา 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอเซฟสกลนคร  
        เด็กหญิงธิดารัตน์ ปิยจิตรไพรัช 
        เด็กหญิงณิชาภัทร แสงบุญ 
        เด็กหญิงปารมี ล้ิมเจริญ 
  ท่ีปรึกษา  
        นางสาวพัชญา แสงมะณี 

รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ 
 

 โรงเรียนอนุบาลนครพนม  
        เด็กหญิงขวัญข้าว นนเลาพล 
        เด็กหญิงฐาปนีย์ วิวัฒน์ปรีชานนท์  
        เด็กหญิงศรุตยา มิ่งวงศ์  
        เด็กหญิงปภาวุส มูลทองสุข 
ท่ีปรึกษา 
         นางสิริวรรณ โอฆะพนม 
         นางสาวชนนิกานต์ บุญแข็ง 

รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ 
 

โรงเรียนชุมชนเทศบาล๒(ถนนบ ารุงเมือง) 
          เด็กหญิงชยุดา ศรีวันทา 
          เด็กหญิงศิราชินี สาแดง 
          เด็กหญิงพลอยแก้ว ดวงสีจันทร์ 
 ท่ีปรึกษา  
          นางสุปราณี สระแก้ว 

การประกวดวาดภาพ 
ระดับประถม 

ชนะเลิศ 
 

 โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) 
                เด็กหญิงกานต์พิชชา พิมพา 
ท่ีปรึกษา 
            นางจารุณี วงศ์งาม  
            นายกฤษฏา วงศ์งาม 
 

รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พงัโคน 
            เด็กหญิงกมลชนก งาทิพย์  
 ท่ีปรึกษา 
            นายสุริยนต์ นนทะขันธ ์
 



กิจกรรม รางวัล โรงเรียน 
 รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน  

            เด็กหญิงวรินทร ก้อนค า  
ท่ีปรึกษา  
            นายสุเนตร วรบุตร 

รางวัลชมเชย  โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 
            เด็กหญิงพริมา ทองเลิศ 
       ท่ีปรึกษา 
            นายไพรวัลย์ ค าลุน 

รางวัลชมเชย 
 

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย  
            เด็กหญิงฐิติพร กาฬหว้า 
       ท่ีปรึกษานายชวลิต พิมพิสาร 

รางวัลชมเชย  
 

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร  
             เด็กหญิงกัลยรัตน์ โลหะสาร 
       ท่ีปรึกษา 
             นายวุฒิวัตน์ ศรีสกลวงศ์ 

การแข่งขันกิจกรรมวาดภาพ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

รางวัลชนะเลิศ  
 

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร  
         เด็กหญิงอัญมณี ถนอมทรัพย์  
 ท่ีปรึกษา  
         นายสมศักดิ์ อุปพงษ์ 

รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนเทศบาล๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) 
       นายกิตติภพ เนานงค์  
ท่ีปรึกษา 
        นายกฤษฏา วงศ์งาม 

รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ 
 

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกุล  
        เด็กชายรติพล สุค าภา 
 ท่ีปรึกษา 
        นางแก้วตา วรโชติ 

รางวัลชมเชย  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
       เด็กหญิงธิติพร โจเอื้อ  
ท่ีปรึกษา 
      นายภูมินทร ขันเงิน 

รางวัลชมเชย  
 

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
     เด็กหญิงสุกัญญา มือกุศล         
 



กิจกรรม รางวัล โรงเรียน 
การแข่งขันกิจกรรมวาดภาพ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 ท่ีปรึกษา 
       นางพรนิษา ศิริบุรี 

รางวัลชมเชย  โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่  
        นางสาวเกษราภรณ์ ดีระดา  
ท่ีปรึกษา 
         นายวีรพัฒน์ศรีวรกุล 

     

วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

กิจกรรม รางวัล โรงเรียน 
การแข่งขันเกมSUDOKU 
ระดับมัธยมตอนต้น   

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพะทายพิทยาคม 
     เด็กหญิงประกายเดือน สีหา 
ท่ีปรึกษา 
     นายศราวุธ มูลชัย 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลนครพัฒนาศึกษา 
      เด็กหญิงศรินทร์ญา จูมสีสิงห์ 
ท่ีปรึกษา 
      นายสุทธิชัย วิดีสา 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ โรงเรียนพะทายพิทยาคม 
      เด็กหญิงจันทิมา แสนสุริวงค์ 
ท่ีปรึกษา 
           นางสาวนภัสนันท์ สรีเจริญ 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

รางวัลชนะเลิศ 
 

โรงเรียนบ้านนาสีนวล  
      เด็กหญิงณัฐชยา บุญเฮ้า  
      เด็กชายสิทธิชัย ภูมิพันธ์ 
      เด็กชายวโยธิน สุริโย 
ท่ีปรึกษา 
      นางสาวจินตระวี บุตระ 
      นางสาวศิริพร ใจหลัก 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา  
       นายนวพล ป้องสุข 
       นายศรายุทธ สารีนันท์ 
       นายกิตติศักดิ์ ขวัญตา  
 



กิจกรรม รางวัล โรงเรียน 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 ท่ีปรึกษา 
       นายนราดล นวลมณี 
       นางหทัย พลนา 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ 
 

โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 
       นางสาวประภัสสร พลลาภ  
       เด็กหญิงชนันท์ กล้าหาญ 
       เด็กหญิงฟทัยชนก สมสนุก 
 ท่ีปรึกษา 
        นางนวลศรี ยศพรรษา 
        นางสาวนิตยา กาฬสุวรรณ 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รางวัลชนะเลิศ 
 

โรงเรียนเต่างอยพฒันศึกษา 
        นายประสิทธ์ พรมจ าปา 
        นายจักรพันธ์ งอยจันทร์ศรี 
        นายธนพล วิเศษสม 
ท่ีปรึกษา 
        นางประกายทิพย์ อุปพงษ์ 
        นายอุพงษ์ ยุรชัย                                                                                                                                                                    

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา 
 นางสาวเจนจิรา โคตะมา 
 นางสาวชุติมา ทองคงหาญ 
 นางสาวชนาภา สุกแก้ว 
ท่ีปรึกษา 
 นายนราดล นวลมณี 

นางหทัย พลนา 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ 
 

โรงเรียนห้วยผ้ึงพิทยา 
 นางสาวฐิติมา แสวงผล 
 นางสาวพรทิพย์ เตรียมกรม 
 นายเกียรติศักดิ์ ชัชวาล 
ท่ีปรึกษา 
 นางลัดดา กิ่งภูเขา 
 นางกัญญาภัทร สุดานิช 

- 

  



กิจกรรม รางวัล โรงเรียน 
การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รางวัลชนะเลิศ - 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่๑ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม  

     นางสาวกฤตินาภรณ์ แสนสุข 
     นายพงษ์เทพ คนหาญ  
     นางสาวสุมิตรา นามภา 
ท่ีปรึกษา 
     นางสาวปุณยาพร ผิวข า 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
 

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  
      นางสาวมยุรฉัตร นันตะสุข 
      นางสาวนุชจิรา อุภพจิตร 
      นางสาวทัศนีย์ ศรีประสงค์ 
ท่ีปรึกษา 
     นางนุชจเรตร์ ศรีนา 

รางวัลชมเชย 
 

โรงเรียนแวงพิทยาคม 
      นางสาวปภารินทร์ แสงทาดา 
      นางสาวทรรศนีย์ แสนสุวรรณ 
      นางสาวรัตนา สีมี  
ท่ีปรึกษา 
นางสุทธิพร วงศ์ค า 

รางวัลชมเชย 
 

  โรงเรียนพัฒนศึกษา  
     นางสาวกัญญาณัฐ สอนสูญ 
     นางสาวกิตติภรณ์ สอนคร้าม 
     นางสาวสุชาดา ค าเพชร 
ท่ีปรึกษา  
     นางรัตนา ขันเงิน 
     นายสันติชัย ปีทาลาด 

 

 

 

 

   



วันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

กิจกรรม รางวัล โรงเรียน 
การแข่งขันเกมSUDOKU  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
      นางสาววชิญากรณ์ อุสังหาร 
ท่ีปรึกษา 
      นางเกศินี เช้ือเอียมพันธ์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  ๑ โรงเรียนพะทายพิทยาคม 
        นางสาวเปรมวดี เขียงจ้อย 
ท่ีปรึกษา 
         นายศราวุธ มูลชัย 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดบากพัฒนศึกษา 
          นางสาวอัญชลี ข่วงทิพย์ 
ท่ีปรึกษา 
           นางสาวนงนุช หาไชย 

การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์  
ระดับมัธยมตอนต้น 

รางวัลชนะเลิศ 
 

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์ 
         เด็กหญิงอริสา  นนท์สุข 
         เด็กหญิงเพชร  สีวัน 
         เด็กหญิงศุภรักษณ์  แสงพรมชารี 
ท่ีปรึกษา 
        นายวิทยา  เมฆวัน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
 

โรงเรียนบ้านนาสีนวล 
        เด็กหญิงนิลภรณ์  ดีปุกเปียง 
        เด็กหญิงธันย์ชนก  บุราโส 
ท่ีปรึกษา 
       นางสาวนิลาวรรณ  สิงห์นาม 
       นางทศพล  ถึงค าภู 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกกตูม 
       เด็กชายอดิเทพ  สุขพันธ์ 
       เด็กชายอนุพงศ์  เช้ือคมตา 
       เด็กชายพรธนา  เช้ือคนแข็ง 
ท่ีปรึกษา 
        นายวุฒิพงษ์  เช้ือคมตา 
        นางอรพรรณ  เช้ือคมตา 
 



กิจกรรม รางวัล โรงเรียน 
การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์  
ระดับมัธยมตอนต้น 

รางวัลชมเชย 
 

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย 
        เด็กชายชาติชาย   แพงดวงแก้ว 
        เด็กหญิงสุพรรษา  บุญญะรัตน ์
        เด็กหญิงทิพย์สุดา  ลีลาสาร 
ท่ีปรึกษา 
        นางอาภรณ์  ซองทุมมินทร์ 
        นายวัฒนศักดิ์  นนธิราช 

รางวัลชมเชย 
 

โรงเรียนบ้านป่าเตย 
       เด็กหญิงเบญจวรรณ  สียางนอก 
       เด็กหญิงรดามณี  ผ่องแผ่ว 
       เด็กหญิงณิชนันทน์  สายวร 
ท่ีปรึกษา 
       นายณรงค์เดช  ปุณขันธุ์ 
       นางสาวนิลุบล  วาปี 

การแข่งขันการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  SNRU 
Computer Programming 
Contest 2017 

รางวัลชนะเลิศ 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

นายกาญจนเทพ  ถาโท 
นายจักรวรรดิ โสนาเรือ 

นางสาวกิริยา ทิพมาตย์   
ท่ีปรึกษา 
            นางสาวกิริยา ทิพมาตย์ 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  
             นายเปรม ซุนซัง 
             นางสาวพัศพิชชา ยังตรง 
ท่ีปรึกษา 
            นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณรงค์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
 

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
          นายจัตุมงคล สุขศรีนวล 
          นายภทรพล ศูนย์จันทร์  
ท่ีปรึกษา 
           นายวันเฉลิม โสตะวงศ์ 

รางวัลชมเชย 
 

โรงเรียนพะทายพิทยาคม 
           นางสาววิลัยรัตน์ พุทธกัง 
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            นางสาวนิสา กองเสลา 
ท่ีปรึกษา 
          นางรัชนียา มูลชัย 

รางวัลชมเชย โรงเรียนพะทายพิทยาคม 
         นายชนินทร์ เสนจันทร์ฆิไชย 
         นางสาวนิภาภรณ์ อันธิราช  
ท่ีปรึกษา 
         นางสาวปานใจ สุนา 

การประกวดร้องเพลง  
อายุระหว่าง ๑๐-๑๕ ปี 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา 
      เด็กหญิงเกณิกา ผาอินทร์ 
ท่ีปรึกษา 
      นายมานา ช่ืนใจ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา 
       เด็กชายสุวิจิตร ศรีคูณราช 
ท่ีปรึกษา 
       นายมานา ช่ืนใจ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร  
        เด็กหญิงรมิดา แก้วเสถียร  
ท่ีปรึกษา 
        นายกฤษณะ แก้วเสถียร 

 

 

 

 

 

  

             


