
ท่ี โรงเรียน ช่ือนักเรียน อาจารย์ท่ีปรึกษา
1  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธ์ุ ด.ญ.สุกัลยา  ภูธรเลิศ นางอัญญาภร  จันทยุทธ

เลขท่ี 99  หมู่ 16  ด.ช.ศาสวัติ  บุตรศรีรักษ์ เบอร์โทร 082-1170358
ต าบลคุ้มเก่า 
อ าเภอเขาวง  
จังหวัดกาฬสินธ์ุ  46160

2  กุดเรือค าพิทยาคาร ด.ช.วรากร เคนภูทา นายธนธรรม กรุณาน า
ต าบลกุดเรือค า ด.ญ.ปริยาภรณ์ ศิริดล เบอร์โทร 087-2248947
อ าเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร

3  ค าบกวิทยาคาร ด.ช.อภิสิทธ์ิ   สลางสิงห์ นายมีชัย  เกตจุนา
ต าบลค าบก ด.ช.นิวัตร   ปากหวาน เบอร์โทร 081-2635040
อ าเภอค าชะอี
จังหวัดมุกดาหาร
49110

4  ค าเพ่ิมพิทยา เด็กญิงชญาณี ค าโฮง นางขวัญยืน อธิศิริกุล
ต าบลโคกภู ด.ช.ดรันภพ มีเท เบอร์โทร 098-2832552
อ าเภอภูพาน
จังหวัดสกลนคร 
47310

5  เซนต์ยอแซฟนาแก ด.ญ.สิริโสภา แสงเช้ือพ่อ นางนิตยา วังทะพันธ์
เลขท่ี 585 ถ.มัธยมจันทร์ ด.ญ.จิรัชยา ยตะโคตร เบอร์โทร 083-3514792
อ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม

6  เซนต์ยอแซฟสกลนคร ด.ช.ธนัตถ์สิษฐื มุสิกะภวัต นางจิญาภัทร หงษ์สิงห์
เลขท่ี 361 ถ.นิตโย ด.ช.ปิยะนันท์ พรพิรุณโรจน์ เบอร์โทร 080-3164820
ต าบลธาตุเชิงชุม 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร 47000

7  เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ ด.ญ.ภัทรภร  มลทาเย็น นางสาวอรทัย  ศรีคูณแสน

วันท่ีแข่งขัน 16 สิงหาคม 2562   ลงทะเบียนเวลา 12.00 น. 

สถานท่ีแข่งขัน หอประชุมจามจุรี 2 

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2562

รายช่ือผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม การแข่งขันเกม 24   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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เลขท่ี 31  หมู่ 6 ถนน นิตโย ด.ญ.จิตรานุช  สลางสิงห์ เบอร์โทร 065-3159649
ต าบลท่าแร่
อ าเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร  47230

8  นาแกสามัคคีวิทยา ด.ช.สุภศิน แสงพันธ์ นางสาวรัฐวรรณ ชัยธนาราวิสิฐ
เลขท่ี 125 หมู่ 9 ด.ญ.จุฑามณี ทองชัย เบอร์โทร 093-3243752
ต าบลบ้านแก้ง
อ าเภอนาแก 
จังหวัดนครพนม 48130

9  นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ ด.ช.ฐิติวัสส์  ภาคภูมิ นายชิติพงษ์  ซาเสน
หมู่ 1 ด.ญ.จิรัชญา  ดินวงศ์ เบอร์โทร 090-0269796
ต าบลบ้านโคก 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดมุกดาหาร 49000

10  นาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธ์ิประชานุเคราะห์" ด.ญ.อลิสรา สิทธิ นายศุภากร พิมพ์แพง
เลขท่ี 147 หมู่ 3 ด.ช.ฐิติพันธ์ วะเศษสร้อย เบอร์โทร 089-5718729
ต าบลนาหว้า
อ าเภอนาหว้า
จังหวัดนครพนม

11  บรรดิษฐ์ศึกษา ด.ช.ธวัทชัย ดิษฐวุฒิ นายเทิดศักด์ิ สุวรรณไตร
เลขท่ี 142 หมู่ 11 ด.ญ.ดาริน กิจสิงห์ เบอร์โทร 064-4584542
บ้านโนนคูณ ต าบลปลาปาก
อ าเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม 48160

12  บัวขาว นางสาวชุมพูนุท อัยวรรณ นางนุชนาถ โชติบุญ
ต าบลบัวขาว นางสาวชยาดา งาดี เบอร์โทร 089-9419675
อ าเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธ์ุ
46110

13  บ้านทุ่งโพธ์ิ ด.ช.ชัยวัฒน์  เจริญสุข นางสุนันทา  ก้อนแพง
หมู่ 9  ด.ช.วายุ  บุตรสา เบอร์โทร 080-1909393
ต าบลหนองสนม  
อ าเภอ วานรนิวาส  
จังหวัดสกลนคร

14  บ้านนาสีนวล ด.ญ.เกตุวดี ทิมเมฆ นางสาวภาวิณี พลอยพันธ์
เลขท่ี 8 หมู่ 9 ด.ช.กฤษดา ป่าหวาย เบอร์โทร 095-1904594
 ต าบลหนองแปน 
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อ าเภอเจริญศิลป์ 
จังหวัดสกลนคร 47290

15  พรชัยวิชชาลัย ด.ญ.ผกาวรรณ   ตาลวาวแวว นางสาวจุไรรัตน์   แก้วภูมิแห่
เลขท่ี 118  หมู่  11  เบอร์โทร 080-4035119
ต าบลนิคมห้วยผ้ึง  
อ าเภอห้วยผ้ึง  
จังหวัดกาฬสินธ์ุ

16  พะทายพิทยาคม นางสาวปณิตา จารุสาร นางสาววนัดดา แสงผา พรประทาน
หมู่ 6 นางสาวธัญญารัตน์ เศรษฐาไชย เบอร์โทร 094-5236324
ต าบลพะทาย นายศราวุธ มูลชัย
อ าเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม

17  มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ด.ญ.อนุสรา   โกกิลารัตน์ นางไขนภา   เพริศแก้ว
53 หมู่ 18 ด.ญ.ธนพร   นาคนิน เบอร์โทร 0854528162
ถนนนิตโย ต าบลสว่างแดนดิน
อ าเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร

18  มัธยมวานรนิวาส นายจักรนรินทร์  โสมสิทธ์ิ นายปติพล มานิสสรณ์
เลขท่ี 400 ถ.เด่ือเจริญ นายอัจฉริยะ  ชมภูพ้ืน เบอร์โทร 087-2316364
ต าบลวานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร

19  มัธยมวาริชภูมิ ด.ญ.ประนัสดา  บ าเพ็ญผล นางเนาวรัตน์  ประครองญาติ
เลขท่ี 90 หมู่ 9 ด.ช.ธีปกร  เจริญชัย เบอร์โทร 084-7985384
ต าบลปลาโหล 
อ าเภอวาริชภูมิ 
จังหวัดสกลนคร

20  มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" ด.ญ.พรทิพย์  โงนลุน 1) นางนงค์เยาว์   มุล าเกต
194 ถนนใสสว่าง ด.ญ.จุฑารัตน์  ชินโคตร เบอร์โทร  088-2650962
ต าบลธาตุเชิงชุม
อ าเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร

21  ราษฎร์สามัคคี ด.ญ.ธนพร รัตนจันทร์ นางสาวศิรินภา แมดม่ิงเหง้า
เลขท่ี 41 หมู่ 1 บ้านท่าเรือ ด.ญ.เขมิกา ดวงดารา เบอร์โทร 088-7312092
ต าบลท่าเรือ 
อ าเภอนาหว้า 
จังหวัดนครพนม 48180
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22  เรณูนครวิทยานุกูล ด.ช.ปวรุตม์  ไชโย นายปริญญา  ไชโย
เลขท่ี 181 หมู่ 13 นายปัณณริชญ์  ไชโย เบอร์โทร 062-2650069
ต าบลเรณู
อ าเภอเรณูนคร
จังหวัดนครพนม

23  สกลราชวิทยานุกูล ด.ญ.พิชามญช์ุ อัคบาล นางสาวสุกัญญา วราพุฒ
เลขท่ี 74/26 ถ.ใสสว่าง ด.ญ.ชนัญชนก ขันเงิน เบอร์โทร 087-9527250
ต าบลธาตุเชิงชุม
อ าเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร


