
รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน ้า 
วันที่ ๒๕  กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์  อาคาร ๙ ชั น ๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม 
ล าดับ ชื่อ สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ 

๑ นางธนัชพร นุชน้อย     
๒ นายวรพล รัตนมาลี     
๓ นายอัตพล ธอยศ     

โรงเรียนมุกดาหาร 
๔ นางสาววัชราภรณ ์ เมตุลา     
๕ นายพีระพัฒน์ มหาอุป     
๖ นายสุขสุด จันทรสาขา     

โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 
๗ นายเทิดศักดิ์ ปักโคทะกัง     
๘ นายอนุสรณ์ มะละกา     
๙ นายศุภากร อินทริง     

โรงเรียนหนองบ่วิทยานุกูล 
๑๐ นางกมลวรรณ สิทธิเสนา     
๑๑ เด็กชายวีรชัย ประทุมโสม     
๑๒ เด็กชายเกียรติศักดิ์ พัดเถื่อน     

โรงเรียนบ้านบะยาว 
๑๓ นายปรีชา พันดา     
๑๔ เด็กชายเดชา ดินนาวัน     
๑๕ เด็กชายภาวิน ดินนาวัน     

โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 
๑๖ นายวัชรินทร์ ภูแย้ม     
๑๗ เด็กชายศุภชัย อ่ิมเจือ     
๑๘ เด็กชายอนุรักษ์ หอมบุญ     

โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 
๑๙ นายนนท ์ สมใจเพ็ง     
๒๐ นายอนุชา สีพา     
๒๑ นายอัษฎานุพงศ์ แก้วก่า     

 
 



รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน ้า 
วันที่ ๒๕  กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์  อาคาร ๙ ชั น ๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โรงเรียนพุธโธภาวนาประชาสรรค์ 
ล าดับ ชื่อ สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ 
๒๒ นายชัยวัฒน ์ เพ็ญธิสาร     
๒๓ นางสาวนริศรา คนซื่อ     
๒๔ นางสาวอัจชราพรรณ รจนา     

โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 
๒๕ นายเดือน ค าบวนอินทร์     
๒๖ เด็กชายภัทรพล ฝามนต์แก้ว     
๒๗ เด็กชายปาณณวัฒน์ มุระดา     

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
๒๘ นายสาธิต รัตนมาลี     
๒๙ นายอรพลน์ สารทอง     
๓๐ นายพัฒนพงศ์ บัวชุม     

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 
๓๑ นายอักษร หัดระสา     
๓๒ เด็กชายจารุวิทย์ โสมศรี     
๓๓ เด็กชายธนาคาร บุญงอก     

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 
๓๔ ร.ต.อ.พิพิธชัย สร้อยชมพูพงศ์     
๓๕ เด็กชายเกียรติศักดิ์ ศรีด ี     
๓๖ เด็กชายพุฒิพงษ์ สุขปาน     

โรงเรียนท่าศรีไครวิทยาคม 
๓๗ นายเชาวฤทธิ์ หมั่นมี     
๓๘ เด็กชายพีรวิชญ์ อ่อนตา     
๓๙ เด็กชายภัทรพงษ์ ทัศมี     

โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 
๔๐ นางธาราทิพย์ ภูเลี่ยมค า     
๔๑ นายอนุสรณ์ ตรีวงศ ์     
๔๒ นายไววิทย์ พละดล     

 
 



รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน ้า 
วันที่ ๒๕  กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์  อาคาร ๙ ชั น ๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โรงเรียนโพนงามศึกษา 
ล าดับ ชื่อ สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ 
๔๓ นายสุทธินันท์ กุลภา     
๔๔ นางสาวกัญญาภัค อุ่นแก้ว     
๔๕ นางสาวมยุริญ ชาวไชย     

โรงเรียนศรีบุญเรื่องวิทยาคาร 
๔๖ นางสาวเกวะรี บุตรวร     
๔๗ เด็กชายพีรพัฒน์ สอนสมนึก     
๔๘ เด็กชายรัฐภูม ิ บุราณฤทธิ์     

โรงเรียนบ้านโนนอุดม 
๔๙ นายชาญณุวัฒน์ การีชุม     
๕๐ เด็กชายภัครพล จอมศรี     
๕๑ เด็กชายเจษฎา อนุชาติ     

โรงเรียนบ้านง่อนหนองพระเนาว์มิตรภาพที่ 126 
๕๒ นายนุกูล กระโจม     
๕๓ เด็กชายรัฐภูม ิ นามชมพู     
๕๔ เด็กชายจักรรินทร์ เหิมหอม     

โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 
๕๕ นายอลงกต คิดโสดา     
๕๖ เด็กชายสันติภาพ ประไพเพชร     
๕๗ เด็กชายพรวิษณุ ศักดิ์ภูเขียว     

โรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์ 
๕๘ นายศรายุทธ อรุณแย้ม     
๕๙ นายปฏิพล ศรีลาลัย     
๖๐ นายปริวัฒน์ ค านนท์     

โรงเรียนหนองแวงวิทยา 
๖๑ นายนครินทร์ นิ่มมา     
๖๒ นายกฤษตพล มิ่งแสง     
๖๓ นายภูตะวัน พรมสุรย์     

 
 



รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน ้า 
วันที่ ๒๕  กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์  อาคาร ๙ ชั น ๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 
ล าดับ ชื่อ สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ 
๖๔ นางสาวศศิธร มาตชัยเคน     
๖๕ เด็กชายบวรศักดิ์ หอมจ าปา     
๖๖ เด็กชายศิวกานต์ สระแก้ว     

โรงเรียนบ้านวังยาง (วังยางวิทยานุกูล) 
๖๗ นายสมสมัคร พลากุล     
๖๘ เด็กชายภูมิพัฒน์ ศูนย์จันทร์     
๖๙ เด็กชายอภิวัฒน์ มาตราช     

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด 
๗๐ นายอธิวัฒน์ พงศ์สวัสดิ์วาณี     
๗๑ นายทักษิน แสนอุบล     
๗๒ นายสุชาครีย์ วงค์เวียน     

โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 
๗๓ นางอนงค์ โพธิ์ศรี     
๗๔ เด็กชายกฤษฏ์ สินแก้ว     
๗๕ เด็กชายกิตติ แสงมี     

โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว 
๗๖ นางแสงเดือน ค าศรีพล     
๗๗ เด็กชายศุภัทรชัย ชายบอน     
๗๘ เด็กชายฉัตรดนัย ปาระคะ     

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 
๗๙ นายสัญญพงศ์ อัครจันทร์     
๘๐ นายภาสวีร ์ พรมแสง     
๘๑ นายภานุวัฒน์ ศรีวรสาร     

โรงเรียนวาริชวิทยา 
๘๒ นายทรงยศ คุณทรัพย์     
๘๓ เด็กชายเกียรติชัย วงค์ภาค า     
๘๔ เด็กชายบัณฑิต โพธิ์สาวัง     

 
 



รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน ้า 
วันที่ ๒๕  กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์  อาคาร ๙ ชั น ๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โรงเรียนนิคมน  าอูนเจริญวิทยา 
ล าดับ ชื่อ สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ 
๘๕ นายบัญชา โยธายุทธ     
๘๖ นายอาทิตย์ มณีบู่     
๘๗ นายศุภเศรษฐ์ คุณสมบัติ     

โรงเรียนนาทมวิทยา 
๘๘ นายสถิตย์ กาทอง     
๘๙ นางสาวศิริขวัญ ทมถา     
๙๐ นางสาวอารียา ศรีฟ้า     

โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 
๙๑ นางเนตรนภา ไชยเลิศ     
๙๒ เด็กชายนนท์ธิชัย ทองปือ     
๙๓ เด็กชายโฆสวสันต์ วิสามารถ     

โรงเรียนบ้านดงหลวง 
๙๔ นายวุฒิศักดิ ์           พรหมสาขา ณ สกลนคร     
๙๕ เด็กชายทวีทรัพย์ ชานุชิต     
๙๖ เด็กชายสิทธิชัย ค าน้อย     

โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 
๙๗ นางจิราภรณ์ ไชยวงค ์     
๙๘ เด็กชายพัฒพงศ์ ขุนจ านงค์     
๙๙ เด็กชายณัฐวุฒิ ปาทา     

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 
๑๐๐ นายสุริยัน รองไชย     
๑๐๑ เด็กชายนรากร ฮาบละคร     
๑๐๒ เด็กหญิงปพิชญา ไขไพวัน     

 


