
ท่ี ชื่อ-สกุล ครูที่ปรึกษา โรงเรียน จังหวัด

1 นายธเรศ  สนธิรักษ์ นางสาวอัญชลี  อิ่มจักษ์ สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์

นายอนุชิต  ขจรภพ 084-6006430

2 นางสาวประวีณา  ราวะรินทร์ นายประสงค์  เทียบจันทึก คําม่วง ทีม 1 กาฬสินธุ์

นางสาวพัชนิดา  ไชยสิทธิ์ 089-1906792

3 นายอภิรัตน์  ศรีเครือดง นางจินตนา  สวัสดี คําม่วง ทีม 2 กาฬสินธุ์

นายณัฐพงษ์  ศรีบัว

4 นายจักรพล  กุลสาย นางสุทธิลักษณ์  เสริมศรี บ้านนาคูพัฒนา กาฬสินธุ์

นางสาวโสภิดา  เลิศแหละ 087 - 2225927 "กรป.กลางอุปถัมภ์" ทีม 1

ประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือก

การประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์

โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad   ระดับภูมิภาค ปี 2554 

ณ ศูนย์ประกวดโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  เข้าแข่งขันในวันท่ี  5  สิงหาคม 2554

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวโสภิดา  เลิศแหละ 087 - 2225927 "กรป.กลางอุปถัมภ์" ทีม 1

5 นางสาวปัณฑิตา  หาญสิทธิ์ นางสุทธิลักษณ์  เสริมศรี บ้านนาคูพัฒนา กาฬสินธุ์

นางสาวศิริลักษณ์  ปุวิชา 087 - 2225927 "กรป.กลางอุปถัมภ์" ทีม 2

6 นางสาวกันญารัตน์  หนันตะ นายกิตติศักดิ์  พวงศรีเคน ปทุมรัตต์พิทยาคม ทีม 1 ร้อยเอ็ด

นางสาวสุภาวดี  ศรีจานเหนือ 089-7504619

7 นางสาวอาภัสษร  หมื่นด้วง นายกิตติศักดิ์  พวงศรีเคน ปทุมรัตต์พิทยาคม ทีม 2 ร้อยเอ็ด

นางสาวเบญจมาภรณ์  ภูวิจักร์ 089 - 7504619

8 นายพิทยาธร  โยมศรีเคน นางยุพิน  อมรพิสิทธิกูล อนุกูลนารี ทีม 1 กาฬสินธุ์

นางสาวพุทธธิดา  สีพรมติ่ง 089 - 6232935

9 นายปริวรรต  อิ่มสอาด นายชุมพล  อมรพิสิทธิกูล อนุกูลนารี ทีม 2 กาฬสินธุ์

นางกุลสตรี  ฆารไสว 086 - 6321661

10 นางสาวยุพดี  ระดาไสย นางนัยนา  บุญสมร ร่องคํา ทีม 1 กาฬสินธุ์

นางสาวจิระประภา  บุญสมร

11 นายกิตติชัย  โฮมแพน นางนัยนา  บุญสมร ร่องคํา ทีม 2 กาฬสินธุ์

นางสาวนุชนาถ  ระดาไสย

12 นายมณฑล  ศรีสงคราม นายมิตชัย  โกกะพันธ์ หนองหมื่นถ่านวิทยา ร้อยเอ็ด

นายอธิเบศร์  เถาว์ทวี 081 - 5795071



13 นางสาวกนกวรรณ  ราชราชา นางอรุณี  เช้ือสุภา ท่าคันโทวิทยาคาร ทีม 1 กาฬสินธุ์

นางสาวเกตเภา  พรมวุฒิ 087-8210899

14 นางสาวศรัญญา  สกลหล้า นางสาวโชติกา  เรืองศรี ท่าคันโทวิทยาคาร ทีม 2 กาฬสินธุ์

นางสาวปุณยาธร  บุญเรือง 086-0876054

15 นายอรรถพล  ประเสรฐิสังข์ นางอรวดี  หลักแก้ว โพนทองพัฒนาวิทยา ทีม 1 ร้อยเอ็ด

นายสุทธิกุล  กุลค้อ 043-571338

16 นายเจนณรงค์กิจ  บุรวัฒน์ นางอรวดี  หลักแก้ว โพนทองพัฒนาวิทยา ทีม 2 ร้อยเอ็ด

นายชัยชนะ  สวยกลาง

17 นางสางสายทอง  สมบัติภูธร นางศิริพร  ปรุงเรณู พุทโธภาวนาประชาสรรค์ ทีม 1 กาฬสินธุ์

นายกิตติพันธุ์  สกุลฮูฮา 081-7394589

18 นางสาวกันติมา  พลกล้า นางสาวยุธิน  คนซื่อ พุทโธภาวนาประชาสรรค์ ทีม 2กาฬสินธุ์

นายมนตรี  จิตจักร

19 นางสาวพรชนก  วัชรกิตติ นางสาวพรปวีร์  ตาลจรุง จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

นายศรัณยู  แสงสว่าง 081-9038418 มุกดาหาร ทีม 1นายศรัณยู  แสงสว่าง 081-9038418 มุกดาหาร ทีม 1

20 นางสาวสุนัชญา  ศรีตระบุตร นางไสลา  รูปเหลี่ยม จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

นายพงศธร  พันธ์บุปผา มุกดาหาร ทีม 2

21 นายธนากร  อุทัย นายสิงหะ  เดชฤทธิ์ มุกดาหาร ทีม 1 มุกดาหาร

นายพีรวิชญ์  สุดเสน่ห์ 081-2636603

22 น.ส.พลอยไพลิน มุกดาวรกรกุล นางกลีบจันทร์  รามางกูล มุกดาหาร ทีม 2 มุกดาหาร

น.ส.วิชชุนัย  เขียนศรี

23 นายสุริยา  ดีรักษา นางกฤติยา  วงษ์อนันต์ หนองกุงศรีวิทยาคาร กาฬสินธุ์

นางสาวขนิษฐา  ประทุมวัน 081-0496871

24 นางสาวปรียนันท์  ทัศพรทรงศิริ นางยสุระศักดิ์  ศรีเกิด กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ทีม 1 กาฬสินธุ์

นายณพพนธ์  ทองคลองไทร 080-1794642

25 นายธนิน  สุขสวัสดิ์ นางสุรีรัตน์  มะธิปะโน กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ทีม 2 กาฬสินธุ์

นางสาวสุดารัตน์  ธารแม้น 085-7494168

26 นายนพพร  สุขเจริญ นายเรณุวัฒน์  พงษ์อุทธา ห้วยเม็กวิทยาคม  ทีม 1 กาฬสินธุ์

นานยณัฐพงษ์  ภูกองไชย 087-4311104

27 นายภัทรวุฒิ  ภูสีเงิน นายวาสนา  พลขยัน ห้วยเม็กวิทยาคม  ทีม 2 กาฬสินธุ์

นางสาวนัดดา  นุพพล



28 นายธนดล  ศรีสมบัติ นางสาววิมลรัตน์  เสนาเพ็ง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย  ทีม 1 ร้อยเอ็ด

นางสาวสิริมาศ  จันทรโคตร 086-2247788

29 นายเจษฎา  ต้นจําปา นางวลีฉัตร  วิบูลย์กุล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย  ทีม 2 ร้อยเอ็ด

นายฉริยะ  ชินมาตร 089-2836623

30 นายพิพัฒน์พงศ์  ไชยทองศรี นายเศวต  เรืองนุช กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

นายทวีศักดิ์  สายเพ็ชร 085-0040036 กาฬสินธุ์

31 นางสาวพวงผกา  พลโสดา นางเพ็ญฬภัทร์  ดีแก่นทราย ไตรรัตน์วิทยาคม กาฬสินธุ์

นางสาวจิราพรรณ  สาหับ

32 นางสาวธิดารัตน์  บุตรวงษ์ นายสงวนศักดิ์  โกสินันท์ ยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์

นางสาวทัศนีย์  ภูครองแถว ทีม 1

33 นางสาวมิลนิษา  ภูงามเชิง นายสงวนศักดิ์  โกสินันท์ ยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์

นางสาวประภาภรณ์  ภูสมมาตย์ ทีม 2


