
ท่ี โรงเรียน ช่ือนักเรียน อาจารย์ท่ีปรึกษา

1  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธ์ุ 1) ด.ญ.ภัทราพร ค าสมนึก 1) นางคิณธนา พุ่มศรี
เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 16 2) ด.ญ.สุพิชญา ลังบุบผา เบอร์โทร 086-8584339
ต าบลคุ้มเก่า 3) ด.ญ.ปานชนก แสงสุวรรณ์ 2) นางสาวอรยา ศรีนิล
อ าเภอเขาวง 4) ด.ช.ณัฏฐากร มีศิลป์ เบอร์โทร 086-8584339
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46160

2  กุดบากพัฒนาศึกษา 1) ด.ช.ธนกร  โถตันค า 1) นางสาวทิพวรรณ  โถชัยค า
297 หมู่ท่ี1 2) ด.ช.วีรยุด  สะภา เบอร์โทร 089-8436342
ต าบลกุดบาก 3) ด.ญ.กัลยรัตน์  แก้วมาตย์ 2) นางศุภัคชญา  ละครพล
อ าเภอกุดบาก 4) ด.ช.ศุทธวีร์  ธนโพธ์ิ เบอร์โทร 064-9720271
จังหวัดสกลนคร

3  ค าเพ่ิมพิทยา 1) ด.ญ.วราภรณ์  ศักด์ิดา 1) นายมณี  ทะนุการ
ต าบลโคกภู 2) ด.ญ.ณัฐรพัฒน์  เอ่ียมศรี เบอร์โทร 083-3410645
อ าเภอภูพาน 3) ด.ญ.กัญญารัตน์  ใสยศาสตร์ 2) นางภัทรวดี  ตรีโอษฐ์
จังหวัดสกลนคร  4) ด.ญ.วรรณภา  งามยะราช เบอร์โทร 085-4542761

4  โคกเลาะวิทยาคาร 1) ด.ช.ธนบูรณ์  ผือฮีเขวา 1) นายศุภรุฒ  อังกิติตระกูล
278 หมู่ 4 เบอร์โทร 089-9379669
ต าบลขม้ิน
อ าเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร  47220

5  เซนต์ยอแซฟสกลนคร 1) ด.ช.ธนัตถ์สิษฐ์ มุสิกะภวัต 1) นายปรีชาณัฏฐ์ วัยเหนิดล่ือ
361 ถ.นิตโย 2) ด.ช.ปิยะนันท์ พรพิรุณโรจน์ เบอร์โทร 086-2409253
ต าบลธาตุเชิงชุม 3) ด.ช.ศุภกร หัดวิมล 2) นางสาววริษา มาลาทอง
อ าเภอเมือง 4) ด.ญ.รมย์ธีรา บุตราช เบอร์โทร -
จังหวัดสกลนคร 47000

6 ดงมะไฟวิทยา 1) ด.ญ.เกวลิน อุตทูล 1) นางสาวสุมาลิน อังมีพิษ
13 บ้านดงมะไฟ 2) ด.ญ.นิติกานต์  ไตรทิพย์ เบอร์โทร  0852741549
ต าบลขม้ิน
อ าเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร   47220

7  ท่าแร่ศึกษา 1) ด.ญ.กมลชนก  วรรณภักดี 1) นางปนัดดา  ภัทรวงศ์วิสูตร

วันท่ีแข่งขัน 15 สิงหาคม 2562   ลงทะเบียนเวลา 09.00 น. 

สถานท่ีแข่งขัน ห้องสัตตบงกช ช้ัน 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) 

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2562

รายช่ือผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม การแข่งขันเกม SUDOKU ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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55 หมู่ 4 2) ด.ญ.นฤทธ์ิศรา  วิชัย เบอร์โทร 084-797022
ต าบลท่าแร่ 3) ด.ญ.รุ่งทิพย์  ค าพิษงู 2) นางสาวบุญยงค์  ตาลวิลาส
อ าเภอเมือง 4) ด.ช.ปริญญา  แสนสิทธ์ิ เบอร์โทร 090-2650015
จังหวัดสกลนคร  

8  นาแกสามัคคีวิทยา 1) ด.ช.ศิวเทพ สุขพันธ์ 1) นางสาวพักตร์พร้ิง เพชรอินทร์
125 หมู่ 9 2) ด.ญ.จิราพร วงค์จันดี เบอร์โทร 093-3243752
ต าบลบ้านแก้ง 2) นางวงค์พยอม ทองชัย
อ าเภอนาแก เบอร์โทร 093-3243752
จังหวัดนครพนม 48130

9  นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1) ด.ช.นฤวัฒน์ อ่อนสิน 1) นางสาวศิรินญา ศรีลาศักด์ิ
หมู่ 1 บ้านป่าไร่ 2) ด.ญ.ศศิยา ลาด า เบอร์โทร 090-3267533
ต าบลบ้านโคก 2) นางสาวบุญญาภรณ์  พรพรหม
อ าเภอเมือง เบอร์โทร 093-4922198
จังหวัดมุกดาหาร 49000

10  นาหว้าพิทยาคม 1) ด.ญ.เพชรนภา  ปานแก้ว 1) นายศุภากร  พิมพ์แพง
"ธาตุประสิทธ์ิประชานุเคราะห์" 2) ด.ญ.สาวิตรี  เรืองประโคน เบอร์โทร 089-5718729
147 หมู่ 3 ต าบลนาหว้า 3) ด.ญ.อินทุอร  พันทู
อ าเภอนาหว้า 4) ด.ญ.วิลาสินี  อุสาพรหม
จังหวัดนครพนม

11  นิคมน้ าอูนเจริญวิทยา 1) ด.ญ.ณัฐณิชา  รอดชมภู 1) นายอนุพงศ์  ไชยบุตร
หมู่ 5 2) ด.ช.ธนพล  จ าวงค์ลา เบอร์โทร 088-7440095
ต าบลหนองปลิง
อ าเภอนิคมน้ าอูน
จังหวัดสกลนคร  47270

12  บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 1) ด.ญ.สาลิกา อินธิแสง 1) นางสาวจุรีรัตน์ จอกทอง
185 หมู่ 8 เบอร์โทร 098-6042133
ต าบลโคกก่อง
อ าเภอเมืองสกลนคร
อ าเภอจังหวัดสกลนคร

13  บ้านนาสีนวล 1) ด.ช.ธีรวัวัฒน์ สุวรรณโคตร 1) นางสาวภาวิณี พลอยพันธ์
8 หมู่ 9 2) ด.ช.ธนพล มะณี เบอร์โทร 095-1904594
ต าบลหนองแปน 2) นางสาวสรารัตน์ แก้วโสภา
อ าเภอหนองแปน เบอร์โทร 080-2588627
จังหวัดสกลนคร 47290

14  บ้านม่วงพิทยาคม 1) ด.ญ.ฐิรญา  นิระปะกะ 1) นางกิติยา  ทองไสย
172 หมู่ 2 เบอร์โทร 087-8625161
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ต าบลม่วง
อ าเภอบ้านม่วง
จังหวัดสกลนคร

15  บ้านหาดแพง ( หาดแพงวิทยา ) 1) ด.ช.ปวินวิธ  รบศึก 1) นายอริยะศิลป์  สุวรรณอ าไพ
95 หมู่ 1 2) ด.ช.นิรุช  โคตรค า เบอร์โทร 091-3677746
ต าบลหาดแพง 3) ด.ช.ประติมากร  ขออาศัย 2) นายวีระพงษ์  จันทสิทธ์ิ
อ าเภอศรีสงคราม 4) ด.ช.อภิลักษณ์  พลราชม เบอร์โทร 086-4532629
จังหวัดนครพนม

16  บ้านอีกุด 1) นายณัฐวุฒิ  อุ่นกลม 1) นางสาวพิราวรรณ  หร่ิงส าโรง
หมู่ 13 2) ด.ญ.สุภาวดี  วระกัน เบอร์โทร 087-8047941
ต าบลกุสุมาลย์ 3) ด.ญ.เกศราภรณ์  สุมาลย์
อ าเภอกุสุมาลย์
จังหวัดสกลนคร

17  บ้านฮ่องสิมประชาสรร 1) ด.ช.คงเกียรต์ิ  พรมด้าว 1) นางธีราพร  ศรีแพน
หมู่ 3 เบอร์โทร 086-4016860
ต าบลหลุบเลา
อ าเภอภูพาน
จังหวัดสกลนคร

18  บัวขาว 1) นางสาวสิริยากร  ขันธหงส์ 1) นางนุชนาท  โชติบุญ
250 หมู่ 12 2) นางสาวสิรินยา  ศรีภูมิ เบอร์โทร 089-9419675
 ต าบลบัวขาว 3) นางสาววิภาวี  สาขา 2) นางสาวอวยชัย  สุขสวาง
อ าเภอกุฉินารายณ์ 4) นางสาววนมน  ไชยโสดา เบอร์โทร 086-9979390
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46110

19  พรชัยวิชชาลัย 1) ด.ช.กีรติ  บูชาทิพย์ 1) นางสาวจุไรรัตน์   แก้วภูมิแห่
118  หมู่  11 2) ด.ช.ณัฐพงษ์  สิงหดี เบอร์โทร 080-4035119
ต าบลนิคมห้วยผ้ึง 3) ด.ช.จัตตุพล   โคตรพัฒน์
อ าเภอห้วยผ้ึง 4) ด.ช.แผ่นดิน   บุญชัยโย
จังหวัดกาฬสินธ์ุ

20  พะทายพิทยาคม 1) ด.ญ.ปนัดดา  ยงเพชร 1) นายศราวุธ  มูลชัย
หมู่ 6 2) ด.ญ.มะลิวรรณ  พลวงค์ เบอร์โทร 089-7140593
ต าบลพะทาย 3) ด.ญ.ปยุดา  ไชยสุระ 2) นางสาวนภัสนันท์  ศรีจรูญ
อ าเภอท่าอุเทน 4) ด.ญ.สุทธิดา  บุญก้อน
จังหวัดนครพนม

21  โพนแพงพิทยาคม 1) ด.ญ.ฐิติวรดา  แพงศรีฮัก 1) นางสาวลัดดาวัลย์  ศรีวรชัย
213 หมู่ 1 2) ด.ญ.ปวีณา  สุโพธ์ิ เบอร์โทร 089-9436106
ต าบลโพนแพง  3) ด.ญ.เสาวลักษณ์  โพธิรุจ 2) นายจุลศักด์ิ  ก๊อกพิมพ์
อ าเภอธาตุพนม  4) ด.ญ.รุ่งรัตน์  อินาลา เบอร์โทร 082-1048611
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จังหวัดนครพนม

22  มัธยมวานรนิวาส 1) ด.ช.ธนกฤต สีพ่ัว 1) น.ส.สุชัญญา วาปี
400 ถ.เด่ือเจริญ 2) ด.ช.เอกลาภ สุขกาย เบอร์โทร 091-0649871
ต าบลวานิวาส 3) ด.ช. วัฒนชัย ศรีสมบัติ
อ าเภอวานรนิวาส 4) ด.ญ. ชุติมา เทวะเส
จังหวัดสกลนคร

23  มัธยมวาริชภูมิ 1) ด.ญ.ฐิตาพร  ศรีเจริญ 1) นายชิรพล  เวียงสมุทร
90 หมู่ 9 2) ด.ญ.ศุภากร  เมืองขันธ์ เบอร์โทร 097-1161011
ต าบลปลาโหล 3) ด.ญ.สุณัฎฐา  ประดับศิลป์ 2) นางสาวสุพิชชา  วะสาร
อ าเภอวาริชภูมิ 4) ด.ญ.ธันชนก  สุริยัน เบอร์โทร 085-4509540
จังหวัดสกลนคร

24  มารีย์พิทักษ์พังโคน 1) ด.ช.ศุภกร  สุขสร้อย 1) นายรณฤทธ์ิ  นาใต้
338 หมู่ 1 ถนนรอบเมือง 2) ด.ช.สรวิศ  วรเพชรภิญโญ เบอร์โทร 098-1043842
ต าบลพังโคน 3) ด.ญ.วันวิสา  ศรียวน
อ าเภอพังโคน 4) ด.ญ.ลักษิกา  บุญค้ า
จังหวัดสกลนคร

25  มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1) ด.ช.สาริษฐ์  คุณารักษ์ 1) นางไขนภา   เพริศแก้ว
58 หมู่ท่ี 18 2) ด.ช.ภูมิ   ทาณะระ เบอร์โทร 058-4528162
ต าบลสว่างแดนดิน 3) ด.ญ.พิรดา   บุญทวีไพศาล 2) นายศรนรินทร์   ปราบงูเหลือม
อ าเภอสว่างแดนดิน 4) ด.ช.ศรสรรค   ศรีมีชัย เบอร์โทร 086-2365766
จังหวัดสกลนคร

26  มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"1) ด.ญ.พรทิพย์   โง่นลุน 1) นางสาวกรรณิการ์   อุปพงษ์
194 ถนนใสสว่าง 2) ด.ญ.กุลธิดา   เหล่าผาเหล้ียง เบอร์โทร  089-9445740
ต าบลธาตุเชิงชุม
อ าเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร

27  ร่มเกล้า 1) ด.ช.สุทธิพงษ์  วงศ์ถามาตย์ 1) นางผ่องใสย์  บังบัวบาน
190 หมู่ท่ี14 2) ด.ช.ธนาธร  แสงวงศ์ เบอร์โทร 095-6604595
ต าบลตองโขบ 3) ด.ญ.ศศิกานต์  ไชยโคตร
อ าเภอโคกศรีสุพรรณ 4) ด.ญ.รัชนีภรณ์  เพียสา
จังหวัดสกลนคร 47280

28  ราชประชานุเคราะห์ 53 1) ด.ญ.ศิรินทิพย์  มุดผา 1) นายจักรกฤษ  จิตรเท่ียง
จังหวัดสกลนคร 2) ด.ญ.เกตุแก้ว  จอมค าศรี เบอร์โทร 086-2839497
78 หมู่ 12 ต าบลนาหัวบ่อ 3) ด.ช.เหมวิทย์  สีหล่ิง 2) นางสาวปิยรัตน์  พันธุขันธ์
อ าเภอพรรณานิคม 4) ด.ช.ศราวุธ  อุทามนตรี เบอร์โทร 089-2275841
จังหวัดสกลนคร

29  ราษฎร์สามัคคี 1) ด.ญ.นิลดา เปาวะนา 1) นางสาวศิริลักษณ์ ศิริเดชไชยวงศ์
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42 หมู่ท่ี1 บ.ท่าเรือ 2) ด.ญ.ณัฐนิชา ป้องปาน เบอร์โทร 081-7992908
ต าบลท่าเรือ 3) ด.ญ.สุริวิภา แก้วอินธิ 2) นางสาวคัทลียา ศรีชาหลวง
อ าเภอนาหว้า เบอร์โทร 061-0898095
จังหวัดนครพนม 48180

30  สามชัย 1) ด.ช.วีรวุฒิ ภูมิรินทร์ 1) นางสาวปุริมปรัชญ์ ค าล าเภา
42 หมู่ 4 2) ด.ญ.ยุภาภรณ์  พันธะลี เบอร์โทร 097-0050985
ต าบลส าราญ 3) ด.ญ.นภัสสร  ทรัพย์พงษ์ 2) นางสาวจิรัชญา  จารพันธ์
อ าเภอสามชัย 4) ด.ช.ดิสรณ์  มุขรักษ์ เบอร์โทร 088-3688172
จังหวัดกาฬสินธ์ุ


