
ล ำดับท่ี โรงเรียน ช่ือนักเรียน อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

1 รร.ท่าแร่ศึกษา 1)เด็กหญิงวิลาวัลย์ กุมภพันธ์ 1) นางสาวบุญยงค์  ตาลวิลาส

ท่ีอยู่ หมู่ 4 2) เด็กชายปริญญา  แสนสิทธ์ เบอร์โทร 0902650015

ต าบลท่าแร่ 3) เด็กหญิงกมลชนก  วรรณภักดี

อ าเภอเมือง 4) เด็กหญิงสุนิสา  จริงสูงเนิน
จังหวัดสกลนคร

2 รร.ค าบกวิทยาคาร 1) เด็กชายอภิสิทธ์   สลางสิงห์ 1) นายมีชัย เกตจุนา

ท่ีอยู่ หมู่ 4 2) เด็กชายเกรียรติศักด์ิ  แสนโสม เบอร์โทร 0812635040

ต าบลค าบก 3) เด็กชายธนพร  เสียงล  า

อ าเภอค าชะอี 4) เด็กชายวงศกร  เอ่ียมสอาด
จังหวัดมุกดาหาร

3 รร.นางวังราษฎร์รังสรรค์ 1) เด็กหญิงเรณุกา  อุสาพรหม 1) นางสาววิไลวรรณ  โกษาแสง

ท่ีอยู่ หมู่ 1 2) เด็กหญิงทาภรณ์  ภาวงกาง เบอร์โทร 0981010360

ต าบลนางัว 3) เด็กหญิงวิลาพรรณ นาโควงค์

อ าเภอนาหว้า 4) เด็กหญิงภัทรชุอร  นาโควงค์
จังหวัดนครพนม

4 รร.บ้านหาดแพง(หาดแพวิทยา) 1) เด็กชายวีรภัทร  ผาอิฐดี 1) นายอริยะศิลป์   สุวรรณอ าไพ

ท่ีอยู่ หมู่ 1 2) เด็กชายนิรุช  โคตรค า เบอร์โทร 0913677746

ต าบลหาดแพง 3) เด็กชายประติมากร  ขออาศัย

อ าเภอศรีสงคราม 4) เด็กชายอภิลักษณ์  พลราชม
จังหวัดนครพนม

5 รร.บัวขาว 1) เด็กหญิงขวัญชนก บุญเรือง 1) นายธนวัฒน์  ศิริปาณี

ท่ีอยู่ หมู่ท่ี 12 2) เด็กหญิงณสุดา  กุลสุวรรณ์ เบอร์โทร 0869977390

ต าบลบัวขาว 3) เด็กหญิงจิตติมา  เรืองชัย

อ าเภอกุฉินารายณ์ 4) เด็กหญิงสิริยากร  ขันธหงส์
จังหวัดกาฬสินธ์ุ

6 รร.พะพายพิทยาคม 1) เด็กหญิงมะลิวรรณ  พลวงค์ นายศาวุธ  มูลชัย

ท่ีอยู่ หมู่ 6 2) เด็กหญิงปยุดา   ไชยสุระ  เบอร์โทร 0987140593

ต าบลพะพาย 3) เด็กหญิงสุทธิดา   บุญก้อน 2) นางสาวนภัสนันท์  ศรีจรูญ

อ าเภอท่าอุเทน 4)เด็กหญิงจันทิมา    แสนสุริวงค์ 3) นายจิรพล  นามมีฤทธ์

จังหวัดนครพนม

วันท่ีแข่งขัน 17 สิงหำคม 2561    สถำนท่ีแข่งขัน ห้องสัตตบงกช ศูนย์คอมพิวเตอร์

งำนสัปดำห์วันวิทยำศำสตร์แห่งชำติ ประจ ำปี 2561
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร

รำยช่ือผู้สมัครเข้ำร่วมแข่งขันเกม SUDOKU  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น



ล ำดับท่ี โรงเรียน ช่ือนักเรียน อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

7 รร.มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1) เด็กชายทินภัทร  จรกรรณ์ 1) นายศรนรินทร์   ปราบงูเหลือม

ท่ีอยู่ หมู่ 18 2) เด็กหญิงสุชาดา  สุขกิจ เบอร์โทร 0862365766

ต าบลสว่างแดนดิน 3) เด็กหญิงศรสวรรค์  ศรีมีชัย

อ าเภอสว่างแดนดิน

จังหวัดสกลนคร

8 รร.ร่มเกล้า 1) เด็กหญิงชญานิศ   เทพบ ารุง 1) นางผ่องไสย์   บังบัวบาน

ท่ีอยู่ หมู่ 14 2) เด็กหญิงอนัญญา  ไกยะฝ่าย 2) นางสาวภานุชรัตน์  ปุ่งค าน้อย

ต าบลตองโขบ 3) เด็กชายธนาธร    แสงวงค์

อ าเภอโคกศรีสุพรรณ 4) เด็กชายสุทธิพงษ์  วงศ์ถามาตร

จังหวัดสกลนคร

9 รร.สกลนครพัฒนศึกษา 1) เด็กชายสุริโย   หลุ่มโสม 1) นายสุทธิชัย  วิดีสา

ท่ีอยู่ 271 2) เด็กชายรัตนมงคล   อาษาดี เบอร์โทร 0872232366

ต าบลธาตุเชิงชุม 3) เด็กชายสุรวุฒิ  ศรีเพียชัย

อ าเภอเมือง 4) เด็กหญิงมรุตา  อุดมศิลป์

จังหวัดสกลนคร

10 รร.สกลทวาปี 1) เด็กชายณัฐศักด์ิ   คาสุภีร์ 1) นางวงเดือน  วงษ์รัตนะ

ท่ีอยู่ หมู่10 2) เด็กชายพัชรพล   ไขไพวัน เบอร์โทร 0985855897

ต าบลโนนหอม

อ าเภอเมือง

จังหวัดสกลนคร

11 รร.นาแกสามัคีวิทยา 1) เด็กหญิงหทัยชนก  ช่วงชัย 1) นางสาวพักตร์พริ ง  เพชรอินทร์

ท่ีอยู่ 125  หมู่ 9 2) เด็กชายภูมิพัฒน์  เยื อดวงผุย เบอร์โทร 0933243752

ต าบลบ้านแก้ง 3)เด็กหญิงเฟ้ืองฟ้า  พ่อค าไพ

อ าเภอนาแก 4)เด็กชายธีรภัทร สุวรรณ

จังหวัดนครพนม

12 รร.สามชัย 1)เด็กชายวีรวุฒ  ภมิรินทร์ 1) นางสาวปุริมปรัชญ์  ค าล าเภา

ท่ีอยู่ 42  หมู่ 4 2) เด็กหญิงยุภาภรณ์  พันธะลี เบอร์โทร 097-0050985

ต าบลส าราญ 3)เด็กหญิงรดายุ  พลเสน

อ าเภอสามชัย

จังหวัดกาฬสินธ์ุ

13 รร.เซนต์ยอแซฟสกลนคร 1) นายชัชวาล  ภูยิทวา 1) นางณิชชา  แก้วเสถียร

ท่ีอยู่ 361 ถนนนิตโย    2) เด็กชายเดชิษฐ์  สุวพงษ์ เบอร์โทร 093-5383690

ต าบลธาตุเชิงชุม 3) เด็กชายธาดาพงษ์  สายวร

อ าเภอเมือง 4) เด็กชายธีรยุทธ  บุตโลบล



ล ำดับท่ี โรงเรียน ช่ือนักเรียน อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

จังหวัดสกลนคร

14 รร.บ้านฮ่องสิมประชาสรร 1) เด็กชายคงเกียรต์ิ  พรมด้าว 1) นางธีราพร  ศรีแพน

ท่ีอยู่ หมู่ 3   เบอร์โทร 086-4016860

ต าบลหลุมเลา

อ าเภอภูพาน
จังหวัดสกลนคร

15 รร.มัธยมศึกษาเทศบาล ๓"ยุติธรรมวิทยา" 1)เด็กชายวรพันธ์ุ  ค าทะเนตร 1) นางสาวกรรรณิการ์  อุปพงษ์

ท่ีอยู่ 194  ถนนใสสว่าง 2) เด็กหญิงจารุวรรณ  เพชรล้วน เบอร์โทร 089-9445740

ต าบลธาตุเชิงชุม 3)เด็กหญิงนภสร  สายไชสง

อ าเภอเมืองสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

16 รร.พรชัยวิชชาลัย 1) เด็กชายกีรติ  บูชาทิพย์ 1) นายนวพล  สีค าวัน

ท่ีอยู่ 118 หมู่ 11    2) เด็กชายอภิเดช  ค ามะลิ เบอร์โทร 062-1279620

ต าบลนิคมห้วยผึ ง 3) เด็กหญิงอมราวดี  ชินโน

อ าเภอห้วยผึ ง 4) เด็กหญิงนรีรัตน์  ค าสอนจิก

จังหวัดกาฬสินธ์ุ  

17 รร.มัธยมวานรนิวาส 1) เด็กหญิงศุภณัฐ แก้วอุดร 1) นางสาวสุชัญญา  วาปี

ท่ีอยู่  หมู่ 5    2) เด็กหญิงชุติมา  เทวะเส เบอร์โทร 091-0649871

ต าบลวานรนิวาส 3) เด็กหญิงธนพร  ค าหอม

อ าเภอวานรนิวาส 4) เด็กชายจักริน  สุนารัตษ์

จังหวัดสกลนคร

18 รร.บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 1)เด็กหญิงธารารัตน์  ค าสงค์ 1) นางสาวจุรีรัตน์  จอกทอง

ท่ีอยู185  หมู่ท่ี 8 เบอร์โทร 098-6042133

ต าบลโคกก่อง

อ าเภอเมืองสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

19 รร.เซนต์โยเซฟท่าแร่  1)นางสาวกัญญาณี    อุปพงษ์ 1)นายศักด์ิชัย   พาลี  

ท่ีอยู่ 31 หมู่ ท่ี 6  เบอร์โทร

ต าบลท่าแร่

อ าเภอเมืองสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

20 รร.บ้านสีนวล 1)เด็กชายวายุ   เดชา 1)นายภูมิพันธ์  จันทรัตน์

ท่ีอยู่ 8 หมู่ ท่ี 9 2)เด็กชายวุฒิชัย  ดาบไชสง เบอร์โทร 062-1316826

ต าบลหนองแปน 3)เด็กชายก่อตั ง  สัมบาวะ



ล ำดับท่ี โรงเรียน ช่ือนักเรียน อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

อ าเภอเจริญศิลป์

จังหวัดสกลนคร

21 รร.หนองผือเทพนิมิต 1)เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ฤทธิแสน นางสาวอรทัย  ทรงหาค า
หมู่ 7 บ้านเทพนิมิต 2)เด็กหญิงนทีกาญจน์  แพทย์ฤทธ์ิ 862209084
ต.นาแก้ว 3)เด็กหญิงรัชฎาพร  อินธิสิทธ์ิ
อ.โพนนาแก้ว 4)เด็กหญิงปรารถนา  กุลพิน
จ.สกลนคร 47230


