
ล ำดับท่ี โรงเรียน ช่ือนักเรียน อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

1 รร.บัวขาว 1) นางสาวอนุสา  ประสิทธ์ินอก 1) นางนุชนาท  โชติบุญ

ท่ีอยู่ 250 หมู่ 12 2) นายกรินทร์  อัฐนาค เบอร์โทร 089-9419675

ต าบลบัวขาว 3) นางสาวฐิติรัตน์  ดลฤทธ์ิ

อ าเภอกุฉินารายณ์ 4)นางสาวธัญวรรณ  เฉยฉิว
จังหวัดกาฬสินธ์ุ

2 รร.สกลพัฒนาศึกษา 1) นางสาวศรินทร์ญา  จูมสีสิงห์ 1) นางสาวศศิร์อร  ทิพย์พีรชัย

ท่ีอยู่ 271 ถนนไอซียู 2) นางสาวชิติพร  ใจเอ้ือ เบอร์โทร 091-8630221

ต าบลธาตุเชิงชุม 3) นายพงศธร  ประทะมาตร์

อ าเภอเมือง 4)นายณัฐวุฒิ  ยตะโคตร
จังหวัดสกลนคร

3 รร.พะพายพิทยาคม 1) นางสาวประกายเดือน  สีหา 1) นายศราวุธ  มูลชัย

ท่ีอยู่  หมู่ 6 2) นางสาวเปรมวดี  เขียงจ้อย เบอร์โทร 089-7140593

ต าบลพะทาย

อ าเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม

4 รร.กุดบากพัฒนาศึกษา 1) นางสาววรินยุพา  ค าโคตร 1) นายปรีดา  มองเพชร

ท่ีอยู่ 279 หมู่ 1 2) นางสาวภาวิตา  พองพรหม เบอร์โทร 087-2284541

ต าบลกุดบาก 3) นางสาวสุกฤษตา  กุดวงศ์แก้ว

อ าเภอกุดบาก 4)นายอัษฎา  โถบ ารุง
จังหวัดสกลนคร

5 รร.สกลทวาปี 1) นางสาวพรทิพย์  จ้ิวพรม 1) นางวงเดือน  วงช์รัตนะ

ท่ีอยู่ 195 หมู่ 10 2) นางสาวศศิวิมล  ชาวป้านกร่าง เบอร์โทร 098-5855897

ต าบลโพนยางค า 3) นายธีระพงศ์  ภูจอมเดือน

อ าเภอโนนหอม 4)นายกิตติภูมิ  สาขันโคตร
จังหวัดสกลนคร

6 รร.ท่าแร่ศึกษา 1) นางสาวจันทิกา  โสมศรีค า 1) นางปนัดดา  ภัทรวงศ์วิสูตร

ท่ีอยู่ 55 หมู่ 4 2) นางสาวจุฑามาศ  ชัยวังราช เบอร์โทร 084-7970022

ต าบลท่าแร่ 3) นางสาวชลธิชา  เกาะกันหา

อ าเภอเมือง 4)นางสาวอติกานต์  แดงลีท่า
จังหวัดสกลนคร

วันท่ีแข่งขัน 18 สิงหำคม 2561    สถำนท่ีแข่งขัน ห้องสัตตบงกช ศูนย์คอมพิวเตอร์

งำนสัปดำห์วันวิทยำศำสตร์แห่งชำติ ประจ ำปี 2561
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร

รำยช่ือผู้สมัครเข้ำร่วมแข่งขันเกม SUDOKU  ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย



ล ำดับท่ี โรงเรียน ช่ือนักเรียน อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

7 รร.ร่มเกล้า 1) นางสาวชนิกา  วงศ์เครือศร 1) นางผ่องใสย์  บังบัวบาน

ท่ีอยู่ 140 หมู่ท่ี 14 2) นางสาวภาวิณี  อุปถานา นางสาวภานุชรัตน์  ปุ่งค าน้อย

ต าบลตองโขบ 3) นายคณิน  เสนจันตะ เบอร์โทร 

อ าเภอโคกสีสุพรรณ 4)นางสาวโยธิกา  เสาร์วงศ์
จังหวัดสกลนคร

8 รร.นาแกสามัคคีวิทยา 1) นางสาวแก้วหทัย  ไชยตะมาตย์ 1) นางสาวปราณี  แสนสามารถ

ท่ีอยู่ 125  หมู่ 9 2) นางสาวปรียารัตน์  ศรีนา เบอร์โทร 093-3243752

ต าบลบ้านแก้ง 3)นางสาวปีย์วรา  วงศ์ตาช่ี

อ าเภอนาแก 4)นางสาวธมนวรรณ  วงศ์ศรีชา

จังหวัดนครพนม

9 รร.เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1) นางสาวสิริลักษณ์  ทองประมูล 1) นางสาวปัทมา  ใจคุ้มเก่า

ท่ีอยู่ 121  หมู่ 12 เบอร์โทร 099-4056645

ต าบลสว่างแดนดิน

อ าเภอสว่างแดนดิน

จังหวัดสกลนคร

10 รร.สามชัย 1) นางสาวนาตยา  ศิริสมุทร 1) นางสาวปุริมปรัชญ์  ค าล าเภา

ท่ีอยู่ 42  หมู่ 4 2) นางสาวสิริสุดา  บรรดิษฐ์ เบอร์โทร 097-0050985

ต าบลส าราญ 3)นายปานเทพ  ศรีสุจารย์

อ าเภอสามชัย

จังหวัดกาฬสินธ์ุ

11 รร.เต่างอยพัฒนศึกษา 1) นางสาวรัชนีกร   เคะนะอ่อน 1) นางสาวทัศณีย์     ตองตาสี

ท่ีอยู่ 5  หมู่ 6 2) นายนนทวัฒน์   ค าสวัสด์ิ เบอร์โทร 0624453562

ต าบลเต่างอย 3)นางสาวเอมิกา    การะเสาร์

อ าเภอเต่างอย 4)นางสาวสุดาทิพย์  กุลสอนนาน

จังหวัดสกลนคร

12 รร.มัธยมศึกษาเทศบาล๓''ยุติธรรมวิทยา''1) นางสาวจิรัฏฐ์  บรเพชร 1) นางณัญฌา  พันธ์ุสุวรรณ

ท่ีอยู่ 194 2)นางสาววรดา  ท ามาน้อย เบอร์โทร 0819544299

ต าบลธาตุเชิงชุม 3)นางสาวแพรวา  แสงวงค์

อ าเภอเมือง 4)นางสาววรรณชลี  แก้วมงคุณ

จังหวัดสกลนคร

13 รร.มัธยมวานรนิวาส 1) นางสาวมนัสนันท์  แซ่ซี 1) นายปติพล   มานิสสรรณ์

ท่ีอยู่  หมู่ 5    2) นาวสาวนิษฐา    พรมอินทร์ เบอร์โทร0872316364

ต าบลวานริวาส 3) เนางสาวศศิธร   แสงโพธ์ิ

อ าเภอวานรนิวาส 4) นายธีรพงศ์     สังกะ



ล ำดับท่ี โรงเรียน ช่ือนักเรียน อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

จังหวัดสกลนคร

14 รร.บ้านม่วงพิทยาคม 1) นางสาวจุฬาวรรณ  พันธ์ุทอง 1) นางกิติยา  ทองไสย     

ท่ีอยู่ 172 หมู่ 2 2) นายณัฐพล  อุ่นวิเศษ  เบอร์โทร 0878625161         

ต าบล ม่วง

อ าเภอ บ้านม่วง
จังหวัดสกลนคร


