
ท่ี โรงเรียน ช่ือนักเรียน อาจารย์ท่ีปรึกษา

1  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธ์ุ 1) นางสาวหงส์ฟ้า  สิงหเสน  1) นายประยงค์  จันทยุทธ
เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 16 2) นางสาวชุติมา  รุ่งแพน    เบอร์โทร 087 - 2160244
ต าบลคุ้มเก่า 3) นางสาวสุทธิตา  บุญเรืองวัตร  2) นางอัญญาภร  จันทยุทธ
อ าเภอเขาวง 4) นางสาวศิวาการ  แสงชาติ  เบอร์โทร 082 - 1170358
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46160

2  กุดบากพัฒนาศึกษา 1) นางสาววรินยุพา  ค าโคตร 1) นางนงนุช  สีวาดมา
297 หมู่ท่ี1 2) นางสาวปาริชาต ดาบชัย เบอร์โทร 080-1798809
ต าบลกุดบาก 3) นางสาวยมล  รัตนติสร้อย
อ าเภอกุดบาก
จังหวัดสกลนคร

3  กุดเรือค าพิทยาคาร 1) นางสาวณัฐวดี  ศรีสถาน 1) นายธนธรรม  กรุณาน า
ท่ีอยู่ 96 หมู่ 9    2) นางสาวศุภลักษณ์  พิมเสน เบอร์โทร 087-2248947
ต าบลกุดเรือค า
อ าเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร  47120

4  ค าเพ่ิมพิทยา 1) นายธีระพล  เช้ือค าเพ็ง 1) นางขวัญยืน  อธิศิริกุล
ต าบลโคกภู 2) นายณรงค์ยศ  เพราะนาไร่ เบอร์โทร 098-2832552
อ าเภอภูพาน 3) นางสาววชุดา  วงสาสนธ์ุ 2) นางศรีสุฎา  ชิณโน
จังหวัดสกลนคร  4) นางสาวอารียา  พองพรหม เบอร์โทร 085-2888211

5  เซนต์โยเซฟท่าแร่ 1) นางสาวกัญญาณี  อุปพงษ์ 1) นายศักด์ิชัย  ทาลี
ท่ีอยู่ 31 หมู่ 6 2) นางสาวภัคจิรา  เนินทราย เบอร์โทร 094-5427678
ต าบลท่าแร่ 2) นางสาวอรทัย  ศรีคูณแสน
อ าเภอเมือง เบอร์โทร 065-3159641
จังหวัดสกลนคร

6  ท่าแร่ศึกษา 1) นางสาวชลธิชา  เกาะกัณหา 1) นางปนัดดา  ภัทรวงศ์วิสูตร
ท่ีอยู่ 55 หมู่ 4 2) นางสาวจุฑามาศ  ชัยวังราช เบอร์โทร 084-7970022
ต าบลท่าแร่ 3) นางสาวกัญญาณัฐ  โสภารัตน์ 2) นางสาวบุญยงค์  ตาลวิลาส
อ าเภอเมือง 4) นางสาวเบญจมาศ  ค าสีเขียว เบอร์โทร 090-2650015
จังหวัดสกลนคร

7  นาแกสามัคคีวิทยา 1) นางสาววีร์สุดา บุญทศ 1) นางสาวปราณี แสนสามารถ

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2562

วันท่ีแข่งขัน 15 สิงหาคม 2562   ลงทะเบียนเวลา 09.00 น. 

รายช่ือผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม การแข่งขันเกม SUDOKU ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สถานท่ีแข่งขัน ห้องสัตตบงกช ช้ัน 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) 
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125 หมู่ 9 2) นางสาวปีย์วรา วงค์ตาข่ี เบอร์โทร 093-3243752
ต าบลบ้านแก้ง 3) นางสาวแก้วฤทัย ไชยตะมาตย์ 2) นางสาวรัฐวรรณ ชัยธนาราวิสิฐ
อ าเภอนาแก 4) นางสาวปราณชลี โคตรพรม เบอร์โทร 093-3243752
จังหวัดนครพนม 48130

8  นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1) นางสาวธนพร  บุญงอก 1) นางสาวบุญญภรณ์  พรพรหม
หมู่ 1 2) นางสาวปิยธิดา  ค าจิตร เบอร์โทร 0900269796
ต าบลบ้านโคก 3) นางสาวกนกรัตน์  ดินวงศ์
อ าเภอเมือง 4) นางสาวรัตติยาพร  ตาลสมรส
จังหวัดมุกดาหาร 49000

9  นาหว้าพิทยาคม 1) นางสาวนภาพร  อินอุเทน 1) นายกิตติณัฐ    ทิสาวรรณ
"ธาตุประสิทธ์ิประชานุเคราะห์" 2) นางสาวกัญญารัตน์  โตสุวรรณ์ เบอร์โทร 088-5635870
ท่ีอยู่ 147 หมู่ 3 ต าบลนาหว้า 3) นางสาวกัญญาณัฐ  ไชยบิน
อ าเภอนาหว้า 4) นางสาวชลิตา  วะเกิดเป้ม
จังหวัดนครพนม

10  บัวขาว 1) นางสาวอนุสรา  ประสิทธ์ินอก 1) นางนุชนาท  โชติบุญ

250 หมู่ 12 2) นางสาวเขมจิรา  ภวดารค้าดี เบอร์โทร 089-9419675

ต าบลบัวขาว 3) นางสาวขวัญชนก  บุญเรือง  2) นางสาวอวยชัย  สุขสวาง

อ าเภอกุฉินารายณ์ 4) นางสาวจิตติมา  เรืองชัย เบอร์โทร 086-9977390

จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46110
11  บ้านนาสีนวล 1) นางสาวสุนิษา ค าหาญ 1) นางสาวภาวิณี พลอยพันธ์

8 หมู่ 9 2) นางสาววรัญญา พินทะ เบอร์โทร 095-1904594
ต าบลหนองแปน 2) นางสาวสรารัตน์ แก้วโสภา
อ าเภอหนองแปน เบอร์โทร 080-2588627
จังหวัดสกลนคร 47290

12  โพนแพงพิทยาคม 1) นางสาวหน่ึงฤทัย  หลาบโสภา 1) นางลัดดาวัลย์  ศรีวรชัย
213 หมู่ 1 2) นางสาวภัทราภรณ์  หูมแพง เบอร์โทร 089-9436106
ต าบลโพนแพง 3) นางสาวธดาพรณ์  แสนค า 2) นายจุลศักด์ิ  ก๊อกพิมพ์
อ าเภอธาตุพนม 4) นางสาวพรรณภา  ปุ้ม เบอร์โทร 082-1048611
จังหวัดนครพนม

13  มัธยมวานรนิวาส 1) นายโธทนิก  ค าผาสุข 1) นายปติพล มานิสสรณ์
400 ถ.เด่ือเจริญ 2) นางสาวพรชิตา  ดาวเรือง เบอร์โทร 087-2316364
ต าบลวานิวาส 3) นายอภิรัตน์  เมืองสูน
อ าเภอวานรนิวาส 4) นายวุฒิชัย  ธรรมกุล
จังหวัดสกลนคร

14  มัธยมวาริชภูมิ 1) นางสาวชรินรัตน์  ทองอินที 1) นายชิรพล  เวียงสมุทร
90 หมู่ 9 2) นางสาวศิรประภา  ภาวงศ์ เบอร์โทร 097-1161011
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ต าบลปลาโหล 3) นางสาวกมลวรรณ  ลับมณี 2) นางสาวสุพิชชา  วะสาร
อ าเภอวาริชภูมิ 4) นางสาวเพชรลดา  พรไชยา เบอร์โทร 085-4509540
จังหวัดสกลนคร

15  มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" 1) นางสาวกมลวรรณ   แสนดวง 1) นางสาวกรรณิการ์  อุปพงษ์
194 ถนนใสสว่าง 2) นางสาวฉัฐมณฑน์  ท้างฤทธ์ิพิเชฐ เบอร์โทร  089-9445740
ต าบลธาตุเชิงชุม 3) นางสาวเกศกนก  วงค์สีดา
อ าเภอเมือง 4) นางสาวสุภาวรี   วงษ์รัตนะ
จังหวัดสกลนคร

16  ร่มเกล้า 1) นางสาวชญานิศ  เทพบ ารุง 1) นางผ่องใสย์  บังบัวบาน
190 หมู่ท่ี14 2) นายจตุพร  เทอ ารุง เบอร์โทร 095-6604595
ต าบลตองโขบ 3) นายศุภกร  เสาะแสวง
อ าเภอโคกศรีสุพรรณ 4) นางสาวโยษิตา  ขันนาเลา
จังหวัดสกลนคร 47280

17  ราชประชานุเคราะห์ 53 1) นางสาวนิตยา  สืบวงค์ 1) นายจักรกฤษ  จิตรเท่ียง
จังหวัดสกลนคร 2) นางสาวรัตนาภรณ์  เบญจพิทักษ์วงศ์ เบอร์โทร 086-2839497
ท่ีอยู่ 78 หมู่ 12 ต าบลนาหัวบ่อ 3) นางสาวศิริกัญญา  ค าภูเงิน 2) นางสาวปิยรัตน์  พันธุขันธ์
อ าเภอพรรณานิคม 4) นายทักษิณ  วงศ์แสงน้อย เบอร์โทร -
จังหวัดสกลนคร

18  สามชัย 1) นายปานเทพ  ศรีสุจารย์ 1) นางสาวปุริมปรัชญ์ ค าล าเภา
42 หมู่ 4 2) นางสาวศุภิสรา  จุฑานิช เบอร์โทร 097-0050985
ต าบลส าราญ 3) นางสาวผริตา  มานพ 2) นางสาวจิรัชญา  จารพันธ์
อ าเภอสามชัย 4) นางสาวปิยฉัตร  นรินทร์ เบอร์โทร 088-3688172
จังหวัดกาฬสินธ์ุ


