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1 โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฏร์สงเคราะห์ ด.ช.อภิสิทธ์ิ  ชินบุตร นายวีระชัย  จ าลอง

ด.ช.นฤภร หลวงภิรม

ด.ช.เจษฎา คึมยะราช

ด.ช.สิทธิศักด์ิ  แสงวงค์

ด.ช.สงกรานต์  ชินบุตร

2 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา นายบุญกร  ภูมิฐาน นายจตุรภุช  ไพรสณฑ์

นายพงค์พล แก้วประจ า 

นายศุภกรณ์  แก้วพิกุล

นายธีรภัทร  สุวรรณ

นายวชิรวิชญ์  ต้ังศิริศรีสกุล

3 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ด.ช.สุทธินันท์ ดวงเคน นายจักรกฤษ เทบ ารุง

นายวุฒิพร พิมพ์แก้ว

นายพิทักษ์พงศ์ งามแสง

นายณัฐษ์ งามแสง

นายวัชระ แก้วเมือง

ด.ช.อัครพล บุญเหลือ

ด.ช.ณัฐพงศ์ วงค์ล าพันธ์

นายกิตติพงษ์ มานะพล

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา นายชานน ทรงหาค า

นายธีรชาติ พันมะหา

4 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ด.ช.แผ่นดิน  บุญชัยโย ว่าท่ีร้อยตรีอัครพล  โมฆรัตน์

ด.ช.กีรติ  บูชาทิพย์ นายยุทธ  ภูมิสิทธ์ิ

ด.ช.พาทิศ  เหล่ียมสิงขร

ด.ช.เศรษฐพงศ์  ใจอักษร

ด.ช.พีรพัฒน์  สุระเสน
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ว่าท่ีร้อยตรีอัครพล  โมฆรัตน์

นายแผ่นดิน  บุญชัยโย

นายกีรติ  บูชาทิพย์

นายเศรษฐพงศ์  ใจอักษร

นายพีรพัฒน์  สุระเสน

ด.ช.วิศรุต  ไชยทองดี

ด.ช.จักรินทร์  แจ่มใส

ด.ช.ธีรวัฒน์  ละเลิง

ด.ช.ชิติพัทธ์  โชติประเสริฐ

ด.ช.ญฤทธ์ิ  ยศย่ิงยง

ด.ช.เดชาวัต  ภูธรเลิศ

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ด.ช.กันทรลักษณ์  เผยกลาง

ด.ช.จิรวัฒน์  พ้ัวพันธ์

ด.ช.อภิเดช  ค ามะลิ

ด.ช.จัตตุพล  โคตรพัฒน์

5 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นายนพรัตน์ จงภักดี

นายโฆสวสันต์ วิสามารถ

นายจิราลักษณ์ ฝ่ายบุญ

นายเฉลิมชัย ประชุทสุข 

นายนภัสกรณ์ โสมนาม

6 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ด.ช.พีร ณัฐ เจริญไชย นางสาวสุภาพร  แสงตีสุ

ด.ช.ธนวัฒน์ แก้วค าแสน

ด.ช.อภิชาติ  อ้นวิเศษ

ด.ช.ศรศักด์ิ ไชยพันธ์

ด.ช.ชัยรัต  รัชชปัญญา
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7 โรงเรียนประชาสนธ์ินุสรณ์ ด.ช.วัชรพล วรรณธุ อาจารย์สมบูรณ์ สักขินา

ด.ช.กฤษณะ สุขวิพัฒน์

ด.ช.พิธิวัฒน์ ใจเครือ

ด.ช.อภิวิชญ์ แดงธาตุ

โรงเรียนประชาสนธ์ินุสรณ์ ด.ช.ณัฐพงษ์ ปาทา

8 โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บ ารุง นาย เกียรติภูมิ ภูผิวผา นาย เกียรติภูมิ ภูผิวผา

นาย พลวัฒน์ หาญเชิงชัย

ด.ช.วรพงษ์ สอนวงษา

นาย สืบศักด์ิ ลุนจักร

นาย โชคชัย สุนาพรม

9 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา นายอดิศักด์ิ มิตรแสง นายรุ่งโรจน์  รูปสม

นายชัชรินทร์ แก้ววิหาร

นายอัครพล บุญพินิจ

นายสุริยา ยตะโคตร

นายจิรพงศ์ จันทรังษี

10 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน นายมานะชัย เอนใหลลิด นายประสิทธ์ิ แดงลีท่า

ด.ช.วัชพล ทิมกระโทก 

ด.ช.ปฏิพัทธ์ สุริยะจันทร์ 

ด.ช.ชวรินทร์ สุรินทะ 

ด.ช.จักษ์กฤษ พรหมสุขันธ์ 

11 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส นายกิจเกษม  ปานทอง นายปติพล มานิสสรณ์

นายณัฐภูมิ  อ่อนช่ืนชม

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส นายธีรวัต  พิษค า

นายฤทธิชัย  แสงไผ่แดง

นายเจษฎา  ฉายวงศ์
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12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 นายกฤษดา ปาชาชัย นายนวภพ เช้ือค าเพ็ง

จังหวัดสกลนคร นายณัฐวุฒิ พลเรือง

นายเกียรติศักย์ ยาวิชัย

นายปุณยวุธ ศรีวิเชียร

นายอนุวัฒน์ เผือกนอก

13 โรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา ด.ญ. กัลยากร สุขเกษม นางพัชรี  แก้วบัว

สพป.สกลนคร เขต 1 ด.ญ. มณีกาญจน์  ตองตาสี

ด.ช. สิทธิโชค  ตองตาสี

ด.ญ.ดวงฤทัย  ชินบุตร

ด.ญ. นภัสวัลย์  ศรีสถิตย์

ด.ญ. เกสรินทร์  เชียงไข่แก้ว

ด.ญ. ธิดารัตน์  คึมยะราช

ด.ญ. วาริณี  ยาทองไชย

ด.ญ. บวรลักษณ์  ศักด์ิวิเศษ

ด.ญ. ศรประภา ล้านลี

โรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา ด.ช. บารมี  ฐานพรม

สพป.สกลนคร เขต 1 ด.ช. สุทธิภัทร  ตองตาสี

ด.ช. วัชรพล  นนท์สระเกษ

ด.ช. ธีรพันธ์  กัณทะมา

ด.ช. สุริยันต์  เสนจันตะ

14 โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ด.ช.คม  จันทรา นางสาวลริศรา  โพธิวัฒน์

เด้กชายคอม  จันทรา

เด้กชายธนกิจ  โคตรอาสา

ด.ช.วรวุฒิ  พงษ์พิพัฒน์สกุล

เด้กชายปัญญา  แม้นชัยภูมิ
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15 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ด.ช.ชลทิต  อินทิสาร นางสาวภาวิณี  เพ็งธรรม

๓ "ยุติธรรมวิทยา" ด.ช.อนุชิต  ปาละคะ นายสังคม  พรมลังกา

ด.ช.ธนลภย์  ประหา นายรังสรรค์ ผักไหม

ด.ช.จารุกิตต์ิ  วัดบัว

ด.ช.ชินกฤต  เนตรจันทร์

นายกิติศักด์ิ นาค า

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล นายณภัทร ไชมาโย

๓ "ยุติธรรมวิทยา" นายนาริตะ ชาเสน

นายภานุวัฒน์ บาลวงศ์ษา

นายวัชรพงษ์ 

นายศักด์ิรินทร์ ยืนสุข 

นายศตวรรษ เถิงน ามา

นายทศทิศ ทองประไพ

นายนราวิชญ์ สกนนวัฒน์

นายเมืองทอง ศิริจันทพันธ์

ด.ช.จิรภัทร ภูยิหวา

นายนามวิสุทธ์ิ ชาติสาย

16 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ด.ช.ภัคพล อินธิราช นายกิตติศักด์ิ กันเสนา

ด.ช.จักรพงศ์ นัยวัฒน์

ด.ช.ธวัชชับ อังคะราช

ด.ช.อรรถพล คันธะมาศ

ด.ช.ปรมินทร์ เฮียงราช

ด.ช.บ็อบ แบร็คด้ี

ด.ช.นัฐกานต์ ไกรสร

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ด.ช.อรรครินทร์ ไกรเทียม
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ด.ช.ภูตินันท์ วงค์พรหม

ด.ช.กรภัค โยติภัย

ด.ช.ทัตฐกร ศรีสุทอ

ด.ช.กฤษฎ์ิ ท้าวนาง

ด.ช.ศรีสุพัฒน์ แสงจันทร์

ด.ญ.กวินนาฎ โภคทรัพย์

นายพีรพัฒน์ แวววงค์

ด.ช.อัจฉริยะ พลอยพานิชเจริญ

ด.ช.ธกานต์ หลานเศรษฐา

ด.ช.อธิคม แก้ววงษา

ด.ช.ธนทัต วงศืมีแก้ว

ด.ช.จักรกฤษ โตใจ

17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธ์ุ ด.ช. ูมินทร์ เหลือศิริ นางคิณธนา พุ่มศรี

ด.ญ.ภูริตา พิมพ์เภา

ด.ญ.อัจฉราพร ไกรสูญ

ด.ญ.พุทธรักษา ค าประเวศ

ด.ช.ชัยธวัช บุญทจันทร์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธ์ุ ด.ช.ธนะวัตร ศรีล าไพ

ด.ช.พนธกร บุญเนาว์

ด.ช.เทวัญ เสนเพ็ง

ด.ช.ชัยธวัช บุญทจันทร์

ด.ช.กิตติภพ ทบสี

ด.ช.นฤบดินทร์ จ าปาแดง

ด.ช.ณัธชัย สุราช

ด.ช.นพรัตน์ โพธิกมล
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ด.ช.ปัญญบดี ยุระพันธ์

ด.ช.ธีรโชติ นาชัยเงิน

18 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นายกิติศักด์ิ  เรืองอนันต์

นายปฏิภาณ  เล่ือนยศ

นายไตรภพ ศุภวิทยาเจริญกุล 

นายเดชาชัย  สุวรรณมาลี

นายณัฐพงษ์  วงศ์ประชา

สันติชัย ทอดภักดี

ธนกร อ้นมี

สุรเชษฐ์  คูสกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชินวัตไตรยวงค์

ณัฐกร ค าสงค์

นายภานุพงค์ อุดมลาภ

นายนนทวัฒน์ สระทองแฝง

นายวุฒิชัย ค าชนะ

นางสาวนริศรา ค าสวัสด์ิ

นายสิรภพ หิรัญกุลบวร

นายโชคชัย จันดาพันธ์

นายโสพล พลางวัน

นายนัตพล นาโควงศ์

นาย พัฒน์พงษ์  ต้นสารี

นายประธาน บุตรศยาตรัส

นายนรินทร์ แก้วฝ่าย

นายภูพสุ อนันต์วัฒนาศิริ

นายนิติวัฒน์ ศรีระวงค์



ล ำดับท่ี ช่ือสถำนศึกษำ ช่ือนักเรียน อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

ใบลงทะเบียนกำรแข่งขัน ROV e-Sport

วันท่ี  15 16  สิงหำคม 2562 เวลำ 07.00 น. ณ ช้ันล่ำงหอประชุมมหำวชิรำลงกรณ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร

  งำนสัปดำห์วันวิทยำศำสตร์แห่งชำติ ส่วนภูมิภำค ประจ ำปี 2562

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร

นายปิยะวัฒน์ หงษ์ภู

นายศุภชัย วิลามาตร

นาย ศุภฤกษ์ ชาธิพา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นาย ธนวัฒน์ พรมแสง

นาย ชดลทร  ศักด์ินาราโรจน์

นาย ชุติเทพ วารีสิริสิน

นาย สิรวิชญ์ เช้ือกุณะ

19 โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ ด.ช.สิทธิศักด์ิ แสงวงค์ นายวีระชัย  จ าลอง

ด.ช.นฤภร  หลวงพิรม

ด.ช.อภิสิทธ์ิ ชินบุตร

ด.ช.สงกรานต์ ชินบุตร

ด.ช.เจษฎา คึมยะราช

20 โรงเรียนบรรดิษฐ์ศึกษา นายสรยุทธ แสวงยล นายอภิศักด์ิ เดชาเลิศ

นายอภิรักษ์ สอราช

นายธุรชิต เหลาบัว

นายคัมภีร์ ปาริพันธ์

นายฉัตรชัย ไกรยะฝ่าย

21 โรงเรียนอริยะธุรกิจบัณฑิต นายกิติพงษ์  อุ่นค า นายอภิศักด์ิ เดชาเลิศ

นายโยธิน ศรีมณีรัตน์

นายกฤษณะ  ป้องขวัญ

นายวชิระฤทธ์ิ  สมบัติ

โรงเรียนอริยะธุรกิจบัณฑิต นายอดิศักด์ิ หาใหญ่


