
ท่ี โรงเรียน ช่ือนักเรียน อาจารย์ท่ีปรึกษา
1  เขาวงวิทยา ด.ช.ปุณญาภัทร สุทธวงค์ นางสาวจีรนันท์  เพ็งค า

เลขท่ี 197  ด.ช.ปุณพจน์ แสงนิกุล เบอร์โทร 098-1857351
ต าบลคุ้มเก่า
อ าเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46160

2  เซนต์ยอแซฟนาแก ด.ญ.ปารมี เนืองนอง นางมยุรี สูญราช
เลขท่ี 585 ถนนมัธยมจันทร์ ด.ญ.นิภาพร วงศ์อินพ่อ เบอร์โทร 083-3573830
อ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม

3  เซนต์ยอแซฟสกลนคร ด.ญ.ลลิดา ค าเรืองศรี นางจิญาภัทร หงษ์สิงห์
เลขท่ี 361 ถนนนิตโย ด.ช.กฤตพล สุบิน เบอร์โทร 080-3164820
ต าบลธาตุเชิงชุม 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร 47000

4  เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ ด.ช.ปิยะพงษ์  อุปพงษ์ นางสาวรัศมี  พุดชา
เลขท่ี 31  หมู่ 6 ถนน นิตโย ด.ช.พุฒิพัฒน์   ชุ่มช่ืน เบอร์โทร 082-1989038
ต าบลท่าแร่
อ าเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร  47230

5  เทศบาล 2 (ถนนบ ารุงเมือง) ด.ช.พัทธพล กองพลศรีศิริ นางศิริพร ภูนาคพันธ์
เลขท่ี 253 ถนนบ ารุงเมือง ด.ช.ธนารักษ์ แก้วเงิน เบอร์โทร 088-7370171
ต าบลในเมือง
อ าเภอเมือง
จังหวัดนครพนม 48000

6  เทศบาล 5 (สมพรอภัยโส) ด.ช.เจษฎา  คันทะสิทธ์ิ นางสาวลริศรา  โพธิวัฒน์
เลขท่ี 61 ถนนสารภาณนิมิตร  ด.ช.ชอชัชวาลย์  พ่อบ ารุง เบอร์โทร 096-4455653
ต าบลหนองญาติ
อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม

7  บ้านทุ่งโพธ์ิ ด.ญ.กฤติกานต์  สุขจิตต์ นางสุนันทา  ก้อนแพง

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2562

วันท่ีแข่งขัน 16 สิงหาคม 2562   ลงทะเบียนเวลา  08.30 น. 

รายช่ือผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม การแข่งขันเกม 24   ระดับประถมศึกษา

สถานท่ีแข่งขัน หอประชุมจามจุรี 2 
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หมู่ 9  ด.ช.ธนิกสร  แสงค า เบอร์โทร 080-1909393
ต าบลหนองสนม  
อ าเภอวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร  47120

8  บ้านนาสีนวล ด.ญ.ณัชชา ถนอมจิตต์ นางสาวสรารัตน์  แก้วโสภา
8 หมู่ 9 ด.ช.เมธาวี ค ามนิตย์ เบอร์โทร 080-2588627
ต าบลหนองแปน 
อ าเภอเจริญศิลป์ 
จังหวัดสกลนคร 47290

9  บ้านส้มป่อย ด.ญ.ชลิตา อัยวรรณ นางปิยะมาศ บุตรสุริย์
หมู่ 4 ด.ญ.ปทุมพร วรรณทอง เบอร์โทร 095-6492794
ต าบลสระพังทอง
อ าเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธ์ุ

10  บ้านฮ่องสิมประชาสรร ด.ช.ธนวัฒน์ นาโสบิน นางธีราพร ศรีแพน
อ าเภอภูพาน ด.ญ.อรอนงค์ ภูบังดาว เบอร์โทร 086-4016860
จังหวัดสกลนคร

11  ประชาสนธ์ินุสรณ์ ด.ช.กฤษณะ สุขวิพัฒน์ นางสาวแสงเดือน วะยะลุน
หมู่ 5 ด.ญ.สุธีมา แสนโท เบอร์โทร 084-7433201
ต าบลโพนสว่าง  
อ าเภอศรีสงคราม  
จังหวัดนครพนม

12  พรชัยวิชชาลัย ด.ญ.ประภัสสร   อโนศรี นางสาววรัญญา   ดอนแสง
เลขท่ี 118  หมู่  11  เบอร์โทร 061-1194238
ต าบลนิคมห้วยผ้ึง  
อ าเภอห้วยผ้ึง  
จังหวัดกาฬสินธ์ุ

13  มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ด.ช.เสฏฐวุฒิ ปะโกทะสังข์ นางสาวกิตศิริ กายราช
53 หมู่ 18 ด.ช.ณัฐภูมิ ราชไชย เบอร์โทร 092-8916592
ถนนนิตโย ต าบลสว่างแดนดิน
อ าเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร

14  เมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) ด.ช.กุลนันท์   สานุทัศน์ นายจินดาบุตร   วิชาคุณ
ต าบลธาตุเชิงชุม ด.ญ.ลลิตา   มะโนภัย เบอร์โทร 081-2601675
อ าเภอเมืองสกลนคร
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จังหวัดสกลนคร

15  ราชประชานุเคราะห์ 53 ด.ญ.พรไพลิน สิงห์เสนา นายณัฐพล  วงษ์ยอด
จังหวัดสกลนคร ด.ญ.พัชราวดี  แจ่มเท่ียงตรง เบอร์โทร 086-2097853
ต าบลนาหัวบ่อ 
78 หมู่ 12  อ าเภอพรรณานิคม 
จังหวัดสกลนคร

16  ราษฎร์สามัคคี ด.ช.กวินภพ ชัยบิล นางสาวกิตติกา มาตชัยเคน
63 หมู่5 ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ ค่องอ้อย เบอร์โทร 092-9251825
ต าบลท่าเรือ 
อ าเภอนาหว้า 
จังหวัดนครพนม 48180

17  อนุบาลโคกศรีสุพรรณ ด.ญ.ณัฐวรรณ พรมประศรี นางรัตนพร ทองสวัสด์ิ
เลขท่ี 96 หมู่ 10 ด.ญ.ศศิวรรณ ผาใต้ เบอร์โทร 085-6829709
ต าบลตองโขบ
อ าเภอโคกศรีสุพรรณ
จังหวัดสกลนคร

18  อนุบาลนครพนม ด.ญ.วรัทยา คูสกุล นางดาริกา ไชยมงค์
เลขท่ี 6 ถนนอภิบาลบัญชา  เบอร์โทร 097-0682139
ต าบลในเมือง
อ าเภอเมือง
จังหวัดนครพนม 48000


