
ล ำดับที่ โรงเรียน ชื่อนักเรียน อำจำรยท์ีป่รึกษำ

1 รร.บะฮีวิทยาคม 1) เด็กหญิงดวงฤดี  วงจ าปา 1) นายพฒัน์ชรินทร์ ฮาบสุวรรณ์

ทีอ่ยู่ บ้านนาฮี 2) เด็กหญิงนิภาพร  ท่อนสัน เบอร์โทร 098-5840637

ต าบลบะฮี 3) เด็กหญิงบุตรนารี  นิยม

อ าเภอพรรณานิคม

จงัหวัดสกลนคร

2 รร.เซนต์ยอแซฟสกลนคร 1) เด็กชายชัชวาล  ภูยหิวา 1) นางณิชชา  แกว้เสถยีร

ทีอ่ยู่ 361 2) เด็กชายธาดาพงศ์  สายวร เบอร์โทร 093-5383690

ต าบลธาตุเชิงชุม 3) เด็กชายเดชิษฐ์  สุวพงษ์

อ าเภอเมืองสกลนคร 4) เด็กชายธีระยทุธ  บุตโรบล

จงัหวัดสกลนคร

3 รร.ท่านผู้หญิงจนัทิมาพึง่บารมี 1)เด็กหญิงชลธิชา  เขื่อนสันเทียะ 1)นายธีระพงษ  โคตรพรม

ทีอ่ยู่ หมู่ 12 2)เด็กหญิงกญัฐิกา  เหลาเกิ้ม เบอร์โทร 093-0813107

ต าบลสร้างค้อ 3)เด็กหญิงปิยะมาศ  จเูจก็

อ าเภอภูพาน 4)เด็กหญิงสุภาพร  กวยรักษา

จงัหวัดสกลนคร

4 รร.สกลนครพฒันาศึกษา 1)นายนฤเบศน์  พรหมสาขา ฌ สกลนคร 1)นายสุทธิชัย  วิดีสา

ทีอ่ยู่ 271 2)นายธีรภัทร  ไขสาร เบอร์โทร 087-2232366

วันทีแ่ขง่ขนั 17 สิงหำคม 2560    สถำนทีแ่ขง่ขนั ห้องสัตตบงกช ศูนย์คอมพิวเตอร์

งำนสัปดำห์วันวิทยำศำสตร์แห่งชำต ิประจ ำปี 2560

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้ร่วมแขง่ขนักิจกรรม กำรแขง่ขนัเกม SUDOKU  ระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้



ต าบล ธาตุเชิงชุม 3)เด็กชายกติติพงษ์  ศรีเพยีชัย

อ าเภอเมืองสกลนคร 4)นางสาวเพญ็นภา  พงัแสงสุ

จงัหวัดสกลนคร

5 รร.สันตยานันท์ 1)เด็กหญิงภัคจลิา  เนินทราย 1)นางสาวอรทัย  คนยนื

ทีอ่ยู่ 30 2)เด็กหญิงจฑุารัตน์  ธุรารัตน์ เบอร์โทร 091-8655308

ต าบลหนองแสง 3)เด็กหญิงอญัญลักษณ์  บุญชาญ

อ าเภอเมือง 4)เด็กหญิงพรรณสวรส  บุญถนอม

จงัหวัดนครพนม

6 รร.บัวขาว 1)นายรัญญู  สีแพงมนต์ 1)นางสาวอวยชัย  สุขสวาง

ทีอ่ยู่ หมู่ 12 2)เด็กหญิงพมิลพรรณ  กงัฉมิา เบอร์โทร 086-9977390

ต าบลบัวขาว 3)เด็กหญิงสิริมิ่งขวัญ  อะสุชีวะ

อ าเภอกฉุนิารายณ์

จงัหวัดกาฬสินธุ์

7 รร. ค าตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1) เด็กชายชินวัตร ปัตบุตร 1) นางสาวกลัยารัตน์ แกว้มงคล

ทีอ่ยู่ 162 หมู่ 2 บ้านโคกอดุม เบอร์โทร 085-2011933

ต าบล ค าตากล้า

อ าเภอ ค าตากล้า

จงัหวัด สกลนคร

8 รร.พะทายพทิยาคม 1) เด็กหญิงประกายเดือน สีหา 1) นายศราวุธ มูลชัย

ทีอ่ยู่ รร.พะทายพทิยาคม หมู่ 6 2) เด็กหญิงจนัทิมา แสนสุริวงค์ เบอร์โทร 089-7140593

ต าบล พะทาย 3) เด็กหญิงหัตทยา นามพะทาย 2) นางสาวนภัสนันท์ ศรีจรูญ

อ าเภอ ท่าอเุทน 4) เด็กหญิงณัฐกานต์ บุตรบุรี 3) นายทรงพล ศรีนวล

จงัหวัด นครพนม

9 รร. สามชัย 1) เด็กหญิงจติรลดา สาระจติร์ 1) นางสาวจรัิชญา จารพนัธ์



ทีอ่ยู่ 42 หมู่ 4 2) เด็กหญิงหนึ่งธิดา เบาราญ เบอร์โทร 088-3688172

ต าบล ส าราญ

อ าเภอ สามชัย

จงัหวัด กาฬสินธุ์

10 รร. เต่างอยพฒันศึกษา 1) เด็กหญิงวรินดา อนิทสิทธิ์ 1) นางสาวทัศณีย ์ตองตาสี

ทีอ่ยู่ 5 หมู่ 6 2) เด็กหญิงมริษา ใยพนัธ์ เบอร์โทร 092-1493474

ต าบล เต่างอย 3) เด็กหญิงนิภากร ฉตัรสูงเนิน

อ าเภอ เต่างอย 4) เด็กหญิงพมิพป์ระภา พลวงศ์ษา

จงัหวัด สกลนคร

11 รร.มารียพ์ทิักษ์สว่างแดนดิน 1) เด็กหญิงกติติกาญจน์ ฤทธิท์านันท์ 1) นายศรนรินทร์ ปราบงูเหลือม

ทีอ่ยู่ 53 หมู่ 18 2) เด็กหญิงวณิชชา ปาระพมิพ์ เบอร์โทร 086-2365766

ต าบล สว่างแดนดิน 3) เด็กชายเดชนะ เสือสา

อ าเภอ สว่างแดนดิน 4) นายอธิวัฒน์ บุญมาก

จงัหวัด สกลนคร

12 รร.อากาศอ านวยศึกษา 1) เด็กหญิงอาทิตยา ศรีครชุม 1) นางสาวปิยนุช พมิพร์ส

ทีอ่ยู่ 165 หมู่ 17 2) เด็กชายธนพงศ์ ฮาบสุวรรณ เบอร์โทร 099-2394592

ต าบล อากาศ 3) เด็กหญิงวราลักษณ์ คุณสิงห์

อ าเภอ อากาศอ านวย 4) เด็กหญิงสรัลรัตน์ เจนิท า

จงัหวัด สกลนคร

13 รร.สกลทวาปี 1) เด็กหญิงพรทิพย ์ง้ิวพรม 1) นางวงเดือน วงษ์รัตนะ

ทีอ่ยู่ 195 หมู่ 10 2) เด็กหญิงศศิวิมล ชาวบ้านกร่าง เบอร์โทร 098-5855897

ต าบล อากาศ 3) เด็กหญิงอมลธีรา ชาชุมวงศ์

อ าเภอ อากาศอ านวย 4) เด็กหญิงรุจกิาญจน์ ค าปิตะ

จงัหวัด สกลนคร



14 รร.บ้านนาสีนวล 1) เด็กชายวาย ุเดชา 1) นายภูมิพนัธ์ จนัทร์คช

ทีอ่ยู่ 8 หมู่ 9 บ้านนาสีนวล 2) เด็กชายกอ่ต้ัง สัมพาวะ เบอร์โทร 062-1314526

ต าบล หนองแปน 3) เด็กชายนันทวัฒน์ ร่วมบุญ

อ าเภอ เจริญศิลป์ 4) เด็กชายธัญเทพ ศรีเมืองช้าง

จงัหวัด สกลนคร

15 รร.บ้านบึงโน 1) นายทินกร แน่นอดุร 1) นางสาววิไลพร อาจณะรงค์

ทีอ่ยู่ บ้านบึงโน หมู่ 7 2) นายไชยวัฒน์ วรสุทธิ์ เบอร์โทร 087-2293718

ต าบล โคกสี 3) นายณัชพล สาริยา

อ าเภอ สว่างแดนดิน 4) เด็กชายพยคัฆ์ สิงห์น้อย

จงัหวัด สกลนคร

16 รร.เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ 1) เด็กหญิงกญัญาณี อปุพงษ์ 1) นายศักด์ิชัย พาลี

ทีอ่ยู่ 31 หมู่ 6 2) เด็กหญิงเฟือ้งฟา้ ปานทอง เบอร์โทร 089-3989862

ต าบล ท่าแร่ 3) เด็กชายศุภกร ปราโมทยจ์ติร

อ าเภอ เมือง 4) เด็กหญิงชนิตภา เหง้าน้อย

จงัหวัด สกลนคร

17 รร.นาแกสามัคคีวิทยา 1) เด็กชายวโรดม ภูมิประเสริฐ 1) นางสาวพรักตร์พร้ิง เพชรอนิทร์

ต าบล บ้านแกง้ 3) เด็กหญิงพชัรพร อาจวิชัย

อ าเภอ นาแก

จงัหวัด นครพนม


