
ล ำดบัที่ โรงเรียน ชื่อนักเรียน อำจำรย์ทีป่รึกษำ

1 รร.บะฮีวิทยาคม 1) นางสาววกัลยาณี  บุตรจันทร์ 1) นายพัฒน์ชรินทร์ ฮาบสุวรรณ์

ทีอ่ยู่ บ้านนาฮี ต าบลบะฮี 2) นางสาวพินท์สุดา  หล่มราช เบอร์โทร 098-5840637

อ าเภอพรรณานิคม 3) นายวิทยา  วะจีสิงห์

จังหวัดสกลนคร

2 รร.กุดบากพัฒนาศึกษา 1) นางสาวอัญชลี  ข่วงทิพย์ 1) นางสาวนงนุช  หาไชย

ทีอ่ยู่ 279 ต าบลกุดบาก 2) นางสาวสตรีวิช  โภชารี เบอร์โทร 080-1798809

อ าเภอกุดบาก 3) นายอัษฎา  โถบ ารุง

จังหวัดสกลนคร 4) นางสาวสุกฤษตา  กุดวงค์แก้ว

3 รร.ท่านผู้หญิงจันทิมาพึง่บารมี 1)นายประกาศิต  ทะเสนฮด 1)นายธีระพงษ  โคตรพรม

ทีอ่ยู่ หมู่ 12 2)นางสาวพัชรี  บุญลด เบอร์โทร 093-0813107

ต าบลสร้างค้อ 3)นางสาวรัฐติลักษณ์  สมัครการ

อ าเภอภูพาน 4)นางสาวจินตนา  วรสาร

จังหวัดสกลนคร

4 รร.ร่มเกล้า 1)นางสาววัลวิภา  วงศ์เครือศร 1)คุณครูผ่องใสย์  บังบัวบาน

ทีอ่ยู่ หมู่ 14 2)นางสาวจุฑาทิพย์  เชื้อบริบูรณ์ เบอร์โทร 095-6604595

ต าบลตองโขบ 3)นางสาวปวีณา  ทาศรีภู

วันทีแ่ขง่ขนั 18 สิงหำคม 2560    สถำนทีแ่ขง่ขนั ห้องสัตตบงกช ศูนย์คอมพิวเตอร์

งำนสัปดำห์วันวิทยำศำสตร์แห่งชำต ิประจ ำปี 2560

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้ร่วมแขง่ขนักิจกรรม กำรแขง่ขนัเกม SUDOKU  ระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย



อ าเภอโคกศรีสุพรรณ 4)นางสาวประกรศรี  ค าเพชร

จังหวัดสกลนคร

5 รร.บัวขาว 1)นางสาวจิดาภา  ภวการค้าดี 1)นางประสิทธิ ์ ศรีสาพันธ์

ทีอ่ยู่ หมู่ 12 2)นางสาวเขมจิรา  ภวการค้าดี เบอร์โทร 089-2741279

ต าบลบัวขาว 3)นางสาวจรรยา  ใจสู้ศึก

อ าเภอกุฉินารายณ์ 4)นางสาวเบญจมาศ  โพธิส์ามาร

จังหวัดกาฬสินธุ์

6 รร.สกลนครพัฒนาศึกษา 1)นายพงศธร  ประทะมาตย์ 1)นางสาวศศิร์อร  ทิพย์พีรชัย

ทีอ่ยู่ 271 2)นางสาวกัลยารัตน์  อันพันล า เบอร์โทร 091-8630221

ต าบลธาตุเชิงชุม 3)นางสาวเกวลิน  นนสะเกต

อ าเภอเมืองสกลนคร 4)นายสหัสวรรษ ศรีจันทร์แก้ว

จังหวัดสกลนคร

7 รร.พะทายพิทยาคม 1) นางสาวเปรมวดี เขียงจ้อย 1) นายศราวุธ มูลชัย

ทีอ่ยู่ รร.พะทายพิทยาคม หมู่ 6 เบอร์โทร 089-7140593

ต าบล พะทาย

อ าเภอ ท่าอุเทน

จังหวัด นครพนม

8 รร. สามชัย 1) นางสาวสิริสุดา บรรดิษฐ์ 1) นางสาวปุริมปรัชญ์ ค าล าเภา

ทีอ่ยู่ 42 หมู่ 4 2) นางสาวนาตยา ศิริสมุทร เบอร์โทร 097-0050985

ต าบล ส าราญ 3) นายอนุรักษ์ ทองไชย

อ าเภอ สามชัย

จังหวัด กาฬสินธุ์

9 รร.เต่างอยพัฒนศึกษา 1) นางสาวสุดาทิพย์ กุลสอนนาน 1) นางสาวทัศณียื ตองตาสี



ทีอ่ยู่ 5 หมู่ 6 2) นางสาวรัชนีกร เคะนะอ่อน เบอร์โทร 092-1493474

ต าบล เต่างอย 3) นางสาววิยะดา ลาวงศ์เกิด

อ าเภอ เต่างอย 4) นายนนทวัฒน์ ค าสวัสด์ิ

จังหวัด สกลนคร

10 รร.อากาศอ านวยศึกษา 1) นางสาวหทัยรัตน์ แพงศรีทา 1) นางสาวปิยนุช พิมพ์รส

ทีอ่ยู่ 165 หมู่ 17 2) นางสาวกุลิสรา จงใจภักด์ิ เบอร์โทร 099-2394592

ต าบล อากาศ 3) นางสาวอรอุษา เพริศแก้ว

อ าเภอ อากาศอ านวย 4) นางสาวนันธิดา บุญชาญ

จังหวัด สกลนคร

11 รร.บ้านนาสีนวล 1) เด็กชายเสกสรรค์ อันทะเกต 1) นางสาวภาวิณี พลอยพันธ์

ทีอ่ยู่ 8 หมู่ 9 บ้านนาสีนวล 2) เด็กหญิงวรัญญา พินทะ เบอร์โทร 095-1904594

ต าบล หนองแปน

อ าเภอ เจริญศิลป์

จังหวัด สกลนคร

12 รร.เขาวงพิทยาคาร 1) นายกฤษดา ท้าวพา 1) นางวารยาณีย์ เพชรมณี

ทีอ่ยู่ 218 หมู่ 18 ถ.มิ่งเมือง 2) นายวศิน กล่ าพิมาย เบอร์โทร 081-9648075

ต าบล คุ้มเก่า 3) นางสาวอนัญญา ศรีขันซ้าย

อ าเภอ เขาวง 4) นางสาวสิริญานีย์ บุษมงคล

จังหวัด กาฬสินธุ์

13 รร.สกลทวาปี 1) นายธีระพงศ์ ภูจอมเดือน 1) นางวราภรณ์ บุษดี

ทีอ่ยู่ 195 หมู่ 10 2) นางสาวชนกนันท์ ถิ่นตองโขบ เบอร์โทร 089-5766823

ต าบล อากาศ 3) นายเอกเทศ มุลน้อยสุ

อ าเภอ อากาศอ านวย 4) นายกิตติภูมิ สาขันโคตร



จังหวัด สกลนคร


