รายชื่ อผู้เข้ าร่ วมแข่ งขันตอบปัญหากฎหมาย โครงการวันรพีนิตริ ัฐศาสตร์ บริการวิชาการ ปี การศึกษา 2561
ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้ อยเอ็ด
ในวันที่ 24 สิ งหาคม 2561
ลาดับ
ที่
สถานศึกษา
1 โรงเรี ยนโพนทองวิทยายน

ทีอ่ ยู่
อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

2

โรงเรี ยนกู่สวนแตงพิทยาคม

จังหวัดบุรีรัมย์

3

โรงเรี ยนคานาดีพิทยาคม

อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

4

โรงเรี ยนผดุงนารี

5

โรงเรี ยนสตรี ศึกษา

อาเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

6

โรงเรี ยนหัวโทนวิทยา

อาเภอสุ วรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

7

โรงเรี ยนโพนทองพัฒนาวิทยา

อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

รายชื่ อนักเรียน
นางสาวอารี รัตน์ ศรี โพน
นางสาวกนกพร พรมลี
นางสาว ธิดารัตน์ วิชิต
นางสาวญาดา เยาว์ไธสง
นางสาว ศุภามาศ วิสุทธิชาติ
นางสาว จารุ วรรณ นันทะวงษ์
นางสาว รวินนิภา เทพภิบาล
นางสาว เย็นจิตร เสาวะที
นางสาว ณัฐธิดา ศิริบุตรวงษ์
นางสาว ฐิตารี ย ์ ขุราษี
นางสาว ปานฤทัย ศรี ตะวัน
นางสาว จุฑารัตน์ จุฑาวิตต์จรัส
นางสาว แสงดาว ลาขุมเหล็ก
นาย ศักดิ์สิทธิ์ สุ ระพร
นางสาว เกศริ นทร์ พระไชยบุญ

รายชื่ อครู ผ้ คู วบคุม
นางสาว พวงประภา วงษ์สมบัติ
นางสาว ชลธิชา จันท่าม่วง
นาย อภิชาติ ประสิ ทธิ์ นอก

ครู ธนัญญา สาระวิภี
ครู กมลวรรณ ดวงอ่อนนาม
นางวรรณา ประชานันท์
นางอาทิตยา วงสมศรี
นาย วุทฒิพงษ์ หมื่นหาวงศ์
นาง สมพร ลาสนาม
นาย อนุสิทธิ์ ศรี ฤาชา
นางสาว จริ ยา โคตะ

ลาดับ
ที่
สถานศึกษา
8 โรงเรี ยนเสลภูมิพิทยาคม

ทีอ่ ยู่
อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

9

โรงเรี ยนวังหลวงวิทยาคม

อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

10

โรงเรี ยนอานาจเจริ ญ

อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริ ญ

11

โรงเรี ยนสารคามพิทยาคม

อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

12

โรงเรี ยนท่าม่วงวิทยาคม

อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

13

โรงเรี ยนเทศบาลวัดสระทอง

อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

14

โรงเรี ยนสุ วรรณภูมิพิทยาไพศาล

อาเภอสุ วรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

15

โรงเรี ยนสู งยางวิทยาประชาสรรค์

อาเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

16

โรงเรี ยนเลิงนกทา

อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

รายชื่ อนักเรียน
นางสาว ปัทมาวัลย์ ชัยแหม่ง
นางสาว จีริศรา บาศรี พงษ์
นางสาว อภิญญา พรมวรรณ์
นางสาว เสาวลักษณ์ คารัง
นาย กรวิชญ์ กองแก้ว
นาย อานุภาพ เกสร
นาย วทัญญู ไชยวงศ์
นางสาว ไออุ่น ทุมมาลา
นาย อนุชา ภูตาเลิศ
นาย สุ ภนัย พลขจร
นางสาว ปวีณา พวงพิลา
นางสาว อรกัญญา บุญพิทกั ์พนั ธุ์
นางสาว ฐิติมา ไชยโย
นางสาว พุทธชาติ มงคลมะไฟ
นางสาว ณัฐฑริ กา ดวงเสนาะ
นางสาว อินทิรา บุญภิโย
นาย วัชโรธร สุ ทธิประภา
นางสาว นวพร บุญปก

รายชื่ อครู ผ้ คู วบคุม
นายสิ รภัทร ขจรสมบัติ
นางอัมรา พรรณาสุ ระ
นาย วิทยา ขุนทอง
นางสาว วีรวรรณ จันทรา
นางสาว ศุลีมาศ อุปธิวงศ์
นาง ธิรัตฏิกานต์ สุ วะพันธ์
นาง ฉัตรสุ ดา เขื่อนธะนะ
นาง มณี ซึมกระโทก
นาง ภัชรี พันธไชย
นาง ศมาภรณ์ สัจจาวาท
นาย วีรยุทธ เผ่าภูธร
นาย ศรี ภูมิ วงศ์หนองหว้า
นางสาว อาริ ยา เมาะราศรี
นางสาว ภารดี ชลธี
นาง พุทธชาด วิเศษวิสัย
นาย รุ จน์ กลางคาร
นาง สารวย ชมอินทร์

ลาดับ
ที่
สถานศึกษา
17 โรงเรี ยนกาฬสิ นธุ์พิทยาสรรพ์

ทีอ่ ยู่
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสิ นธุ์

18

วิทยาลัยเทคนิคสุ วรรณภูมิ

อาเภอสุ วรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

19

โรงเรี ยนพระกุมารร้อยเอ็ด

อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

20

โรงเรี ยนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

21

โรงเรี ยนขวาววิทยาคาร

อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

22

โรงเรี ยนเสลภูมิ

อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

23

โรงเรี ยนศรี สมเด็จพิมพ์พฒั นาวิทยา

อาเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

24

โรงเรี ยนธวัชบุรีวทิ ยาคม

อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

25

โรงเรี ยนม่วงสามสิ บอัมพวันวิทยา

อาเภอม่วงสามสิ บ จังหวัดอุบลราชธานี

รายชื่ อนักเรียน
นางสาววรรวิสา แตงนิล
นางสาวมนฤดี ฉายพุทธ
นาย สรยุทธ เพ็ญทองดี
นาย วุฒิชยั เพ็ญทองดี
นางสาว อัญชนา จันทะโยธา
นางสาว กัญญาภัค นามโสม
นาย รัฐศาสตร์ สุ นนทะราช
นางสาว จินดารัตน์ พืชสิ งห์
นางสาวลลิตา ศรี กงเหนือ
นางสาวอรทัย ภาโนมัย
นายรามิล สุ วรรณ
นางสาวอาทิตยา รัตนวงศ์
นายณัฐวุฒิ อังคะคามูล
นางสาวรัชนีวรรณ วัชระโภชน์
นางสาวธีรนุช เวียงนนท์
นางสาววริ นทร คาภักดี
นางสาวอริ ยา สุ ขเลิศ
นางสาวอริ ศรา บุญพันธ์

รายชื่ อครู ผ้ คู วบคุม
นายเนติ คิมหันต์
นางสาวกัลยานี ชูศรี วนั
นางสาว ชะมัยพร เบ็ญจมาศ
นางสาว สุ กญั ญา ภูจอมรัตน์
นาย มานิตย์ สัตนาโค
นาย ธเนศ พุม่ ทอง
นางสาว ธนรรณพร พิบูลย์
นายพิเดช ศรี บุญเรื อง
นางเบญจมาศ พวงเพชร
นางสาววลัยการ สุ ริวาลย์
นางพรทิพย์ โก้ชยั ภูมิ
นายธงชัย ทองสุ พล
นางรุ จี ปุยฝ้าย
นางกุสุมาลย์ จอมคาศรี
นายพร พุดพันธ์

ลาดับ
ที่
สถานศึกษา
26 โรงเรี ยนหนองแหนพัฒนวิทยาคม

ทีอ่ ยู่
อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

27

โรงเรี ยนกมลาไสย

อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสิ นธุ์

28

โรงเรี ยนเขาวงพิทยาคาร

อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสิ นธุ์

29

โรงเรี ยนโพธิ์ ทองพิทยาคม

อาเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

30

โรงเรี ยนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

31

โรงเรี ยเหล่าหลวงประชานุสรณ์

อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

32

โรงเรี ยนวาปี ปทุม

อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม

33

โรงเรี ยนนาข่าวิทยาคม

อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม

34

โรงเรี ยนจันทรุ เบกษาอนุสรณ์

อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

รายชื่ อนักเรียน
นายชญานนท์ ผงจันทร์
นางสาวพัชพร มาโยธา
นายภานุพงษ์ มุธิตา
นางสาวศริ ญญา ปานบุดดา
นางสาวพิมพ์นภา สารสิ นธุ์
นางสาวนิภาพร ศรี หาตา
นายสมเกียรติ ฝาคา
นายสิ ทธิ กร ศรแก้ว
นางสาวสิ รามล แสนแก้ว
นางสาวแพรวา ผลเกิด
นายวงศกร ชมเชย
นางสาวธิดารัตน์ เศษโก
นายนริ นทร์ บุญทา
นางสาวภูริชญา จงเกษกรณ์
นางสาวจินตนา ประกอบสาเนียง
นางสาวนุชริ นทร์ แคนอินทร์
นางสาวปนัดดา สาสุ ข
นางสาวศศิธร รายรับ

รายชื่ อครู ผ้ คู วบคุม
นายชวลิต เฟื่ องเหล็ก
นายธัญญาวัจน์ ศรี แจ่ม
นายพชร ขาคมเขต
นายวิทยา ศาสตรวาหา
นางอโนทัย เชื้อเพราะ
นายอาคม ศรี สุข
นางสาวอิศราภรณ์ แพงมา
นางนิศานาถ โกฎแสน
นางสาวปนัดดา ท่อนคา
นายศุภษร บุดดา
ว่าที่ร้อยตรี สมชาย สิ ทธิวงษ์
นายธวัชชัย พิณพงษ์
นางสาวทิพวรรณ ประชานันท์
นายกอบเกียรติ โคมารัมย์

ลาดับ
ที่
สถานศึกษา
35 โรงเรี ยนโนนสู งศรี ธานี

ทีอ่ ยู่
อาเภอโนนสู ง จังหวัดนครราชสี มา

36

โรงเรี ยนประโคนชัยพิทยาคม

อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

37

โรงงเรี ยนนาจิกพิทยาคม

อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริ ญ

38

โรงเรี ยนหนองพอกวิทยาลัย

อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

39

โรงเรี ยนทุ่งกุลาประชานุสรณ์

40

โรงเรี ยนปทุมรัตต์พิทยาคม

รายชื่ อนักเรียน
นางสาวพิมพิศา ปานกลาง
นางสาวแมงปอ แซะจอหอ
นางสาวณัฐณิ ชา สาระสิ ทธิ์
นางสาวณัฏฐณิ ชา ยางงาม
นางสาววศินี ผลาอุบตั ิ
นางสาวอาภา นิลศิริ
นางสาวลลิดา อาพิน
นายธนภัทร เจียมทรัพย์
นางสาวปริ ญญา ปัญสมคิด
นางสาวอริ สา พันธ์เชื้ อ
นางสาวเกษรากรณ์ ดาริ ห์
นางสาววริ ศรา สัจจะวิสัย

รายชื่ อครู ผ้ คู วบคุม
นายสุ รศักดิ์ ถอมพจน์
นางสาวณัฐกานต์ พันธ์สระน้อย
นายยศินทร์ กุลหลี
นายกรวุฒิ เขียนสวนจิก
นายปิ ยะชาติ อ่อนพุทธา
นางสาวสุ ภาพร คุณรักษ์
นายจิระพันธ์ เสนาจันทร์
นายศิริชยั บุญโทแสง
นางนันทนาตรี เผ่าศิริ
นายพงษ์เทพ วงศ์ทอง

