
 
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “ค่ายวิทยาศาสตร์ส าหรับเยาวชน ครั้งที่ 2” 

ระหว่างวันที่  22-23 กรกฎาคม 2560 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน 
อ าเภอเมืองสกลนคร 

1 โรงเรียนธาตนุารายณ์วิทยา 
2 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 “ยุติธรรมวิทยา” 
3 โรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา 
4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 

อ าเภอสว่างแดนดนิ 
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อ าเภอวานรนิวาส 
6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 

อ าเภอกุสุมาลย์ 
7 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 

อ าเภอส่องดาว 
8 โรงเรียนส่องดาววทิยาคม 

อ าเภอกุดบาก 
9 โรงเรียนกุดบากพฒันาศึกษา 

อ าเภอภูพาน 
10 โรงเรียนค าเพิ่มพิทยา 

อ าเภอบ้านม่วง 
11 โรงเรียนบ้านม่วงพทิยาคม 

อ าเภอพังโคน 
12 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 

อ าเภอวาริชภูมิ 
13 โรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ

อ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
14 โรงเรียนร่มเกล้า 
15 โรงเรียนด่านมว่งค าพทิยาคม 

 

หมายเหตุ โรงเรียนสามารถส่งรายชื่อนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาละ  4 คน  
 ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 
 
 
 



รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
“ค่ายวิทยาศาสตร์ส าหรับเยาวชน ครั้งที่ 2” 

วันที่  22-23  กรกฎาคม  2560 
ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
โรงเรียนธาตนุารายณ์วิทยา 
ที่ ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ หมายเหตุ 
1 นางสาวเยาวลักษณ ์ ไตรพิษ     ม.4 
2 นางสาวพชัชร ี อิ่มบุญส ุ     ม.4 
3 นายกฤษดา นุจัตรัส     ม.4 
4 นายศิริวัฒน ์ อุตศาสตร์     ม.4 

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” 
5 นางสาวปณตพร สารหงษ ์     ม.6 
6 นางสาวมนัฑนา สิทธิขันแก้ว     ม.5 
7 นายอภิเชษฐ ์ แถมสมดี     ม.4 
8 นายชนโชต ิ งามเลิศ     ม.6 

โรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา 
9 นางสาวจนิดาพร อ่อนเรือง     ม.5 
10 นางสาวสุจิตรา กรพันธ์     ม.5 
11 นางสาวอรษา ม่อมพะเนาว ์     ม.5 
12 นางสาวนิศาชล ผงสินส ุ     ม.5 
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
13 นายชิษณุพงศ ์ กุลด้วง     ม.4 
14 นางสาวพิรญาดา อุดมมา     ม.4 
15 นางสาววานเรศ ละอองทอง     ม.4 
16 นายอิสระ ประลอบพนัธ ์     ม.4 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
17 นางสาววนัสพร อ่อนดี     ม.5 
18 นายจิตรเทพ ค าหนองคู     ม.5 
19 นายกิตติภูม ิ รักสนิท     ม.4 
20 นายธนาวฒัน ์ สายสมบัต ิ     ม.4 
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
21 นางสาวอริศรา พิมพะบุตร     ม.5 
22 นางสาวกุลธดิา กลิ่นหอม     ม.5 
23 นางสาวกฤษติยา แสดคง     ม.5 
24 นางสาวสรัลพร ทอนฮวมแก้ว     ม.5 



รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
“ค่ายวิทยาศาสตร์ส าหรับเยาวชน ครั้งที่ 2” 

วันที่  22-23  กรกฎาคม  2560 
ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 
25 นายธนานันท ์ งอยปัดพันธ ์     ม.4 
26 นางสาวพรภิรม อุดมศิลป์     ม.4 
27 นางสาววาริณ ี พระสุรัตน ์     ม.4 
28 นายจักรภัทร ค าธิศร ี     ม.4 
โรงเรียนส่องดาววทิยาคม 
29 นายภาคนิย ์ ปานแก้ว     ม.6 
30 นางสาวโสรยา สีเทา     ม.6 
31 นางสาวอภิญญา สมบัติศร ี     ม.6 
32 นายนนทกร ป้องค าสิงห ์     ม.6 
โรงเรียนกุดบากพฒันาศึกษา 
33 นายภูมินทร์ ผุยลานวงค ์     ม.5 
34 นางสาวลัดดาวรรณ เค้ียมก้อม     ม.5 
35 นางสาวอนัญญา เมืองพิล     ม.5 
36 นางสาวพรทิพา กุดวงค์แก้ว     ม.5 
โรงเรียนค าเพิ่มพิทยา 
37 นางสาวอัจฉราพร เทวรัตน์     ม.5 
38 นางสาวภัญญาพัชน ์ ทิดสีดา     ม.5 
39 นางสาวอรดา งามแสง     ม.5 
40 นางสาวณัฐวด ี สันทนั     ม.5 

โรงเรียนบ้านม่วงพทิยาคม 
41 นายธีรพฒัน ์ พระหันธงชัย     ม.5 
42 นายศรราม ภูผานม     ม.5 
43 นางสาวศศิกานต ์ แสงหา     ม.5 
44 นางสาวอาทิตยา กิ้วราชแยง     ม.5 
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 
45 นายศุภกร  สรรพโส     ม.5 
46 นางสาวนนฐกร  แก้วตรี      ม.5 
47 นางสาวสมฤดี  ภูชะธง     ม.5 
48 นางสาวธนิสร  อัมวงศา     ม.5 
 
 



รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
“ค่ายวิทยาศาสตร์ส าหรับเยาวชน ครั้งที่ 2” 

วันที่  22-23  กรกฎาคม  2560 
ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ
49 นางสาวณัฐริกา เจริญไชย     ม.4 
50 นางสาวนัทมาวรรณ ป้องปิ่น     ม.4 
51 นางสาวนลนินิภา ฮังกาส ี     ม.4 
52 นางสาวสุภัทรา มุกดาม่วง     ม.4 
โรงเรียนร่มเกล้า 
53 นายปิยะวชัร วงศ์เครือศร     ม.5 
54 นายพุทธชาต ิ สมศรีแพง     ม.5 
55 นาวสาวโยธิตา ขันนาเลา     ม.4 
56 นางสาวบุษยนาศ แสนสุธิวงศ์     ม.4 
โรงเรียนด่านมว่งค าพทิยาคม 
57 นายธีรภัทร ผาด่านแก้ว     ม.4 
58 นางสาวพลอยพร มุลเมืองแสน     ม.4 
59 นายณัฐพงศ ์          ใครจันทร์เศรษฐ์     ม.4 
60 นางสาวขวัญจิรา ไชยวงศ์คต     ม.4 
 
 


