
ล ำดับท่ี โรงเรียน ช่ือนักเรียน อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

1 รร.เขาวงวิทยา 1) เด็กชายนฤบดินทร์  จ าปาแดง 1) นายเกษมสุข  พลกล้า

ท่ีอยู่ 197 หมู่ 14    2) เด็กชายณภัทร์  วิชาสาร เบอร์โทร 061-1164404

ต าบลคุ้มเก่า 3) เด็กชายคงเดช  บุษดี

อ าเภอเขาวง 4) เด็กชายเนติศักด์ิ  เผ่าพันธ์ุ
จังหวัดกาฬสินธ์ุ  

2 รร.ไพศาลวิทยาคม 1) เด็กหญิงพิริยา  ไมวงศ์แสน 1) นางสาวลัดดาวรรณ  ว่องไว

ท่ีอยู่ 212 หมู่ 3 2) เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ปรีเจริญ เบอร์โทร 088-3296360

ต าบลไพธิศาล 3) เด็กชายศรัณย์  ฮาดทักษ์วังศ์

อ าเภอกุสุมาลย์ 4) เด็กชายปริญญากร  รันพิศาล
จังหวัดสกลนคร

3 รร.เทศบาล ๒ (ถนนบ ารุงเมือง) 1) เด็กหญิงกรรฑิมา  พนมนันทวัฒน์ 1) นางศิริพร  ภูนาคพันธ์

ท่ีอยู่ 253 ถนนบ ารุงเมือง    2) เด็กชายบารมี  จ านงค์นอก เบอร์โทร 088-7370171

ต าบลในเมือง 3) เด็กชายก้องภพ  กลางค า

อ าเภอเมือง 4) เด็กชายใจภักด์ิ  จูมศิลป์
จังหวัดนครพนม

4 รร.มารีย์พิทักษ์พังโคน 1) เด็กชายภาณุวัฒน์  จีนาวงค์ 1) นางตุลยา  เต็งวัฒนโชติ

ท่ีอยู่ 338 หมู่ 1    2) เด็กชายภัทรชัย  ไชยเชษฐ์ เบอร์โทร 087-2359566

ต าบลพังโคน 3) เด็กชายปุญญพัฒน์  ตระกูลเจริญ

อ าเภอพังโคน 4) เด็กหญิงรวิภาสรณ์   เจนถาวรกุลศักด์ิ
จังหวัดสกลนคร

5 รร.เต่างอยศึกษา 1) เด็กหญิงสุจิรา  ฮาดดา 1) นางสาวทัศณีย์  ตองดาวส์
ท่ีอยู่ 5 หมู่ 6    2) เด็กหญิงปานชนก  งอยหล้า เบอร์โทร 062-4453562
ต าบลเต่างอย 3) เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  น้อยสุวรรณ
อ าเภอเต่างอย 4) เด็กหญิงจิตติมา  เงินนาม
จังหวัดสกลนคร

6 รร.เซนต์ยอแซฟสกลนคร 1) เด็กหญิงวรวลัญช์  วงศ์อามาตย์ 1) นายวุฒินันต์  สาโยธา
ท่ีอยู่ 361 ถนนนิตโย    2) เด็กชายรัฐภูมิ  วีระสัย เบอร์โทร 085-7490488
ต าบลธาตุเชิงชุม 3) เด็กหญิงณัฐชนัญ  เมฆกกตาล
อ าเภอเมือง 4) เด็กชายยศกร  สิงไกร
จังหวัดสกลนคร

7 รร.พรชัยวิชชาลัย 1) เด็กชายนรศรษฐ์  ดวงวงษา 1) นางสาวเอกนรี  สามสี

งำนสัปดำห์วันวิทยำศำสตร์แห่งชำติ ประจ ำปี 2561
วันท่ีแข่งขัน 16 สิงหำคม 2561   สถำนท่ีแข่งขัน ห้องสัตตบงกช ศูนย์คอมพิวเตอร์

รำยช่ือผู้สมัครเข้ำร่วมแข่งขันเกม SUDOKU ระดับประถมศึกษำ

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร



ล ำดับท่ี โรงเรียน ช่ือนักเรียน อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

ท่ีอยู่ 118 หมู่ 11    2) เด็กชายวายุภักด์ิ  ถือมาลา เบอร์โทร 083-7220310
ต าบลนิคมห้วยผ้ึง 3) เด็กชายนนทวัฒน์  กล่ินหอม
อ าเภอห้วยผ้ึง 4) เด็กหญิงประภัสสร  อโนศรี
จังหวัดกาฬสินธ์ุ  

8 รร.บ้านฮ่องสิมประชาสรร 1) เด็กหญิงจุฬารัตน์  พรมด้าว 1) นางธีราพร  ศรีแพน
ท่ีอยู่ หมู่ 3   2) เด็กหญิงอรปรียา  ท้าวมา เบอร์โทร 086-4016860
ต าบลหลุมเลา 3) เด็กหญิงภัทราพร  ค าสมนึก
อ าเภอภูพาน
จังหวัดสกลนคร

9 รร.วิธีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร1) เด็กหญิงญานิศา  เจริญรัตน์ 1) นางจริญา  ต้นสา
ท่ีอยู่ 680/11 ถนนนิตโย    2) เด็กชายธนดล  วรรัตนธรรม นางพิมพ์พร  ภิญโญ
ต าบลธาตุเชิงชุม 3) เด็กชายสรวิศ  เอ้ือก่ิงเพร เบอร์โทร  083-5998432
อ าเภอเมือง 4) เด็กหญิงธนวรรณณ์  วงศ์จิรัติ
จังหวัดสกลนคร

10 รร.บ้านสีนวล 1)เด็กหญิงเกวลิน  ศรีพรหม 1)นางสาวสรารัตน์  แก้วโสภา

ท่ีอยู่ 8 หมู่ ท่ี 9 2)เด็กชายเรืองศักด์ิ  แก้วมะดัน เบอร์โทร 080-2588627

ต าบลหนองแปน

อ าเภอเจริญศิลป์
จังหวัดสกลนคร


