บัญชีรายชื่อทีมสมัครแขงขันตอบปญหาดานสหกรณ
วันที่ 13-16 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ระดับ ประถมศึกษา (80 ทีม)
ลําดับที่

โรงเรียน

1

บานหนองทุม

2

บานโพนยาง

3

บานหนองออ

4

บานทุงสวาง

5

บานโนนแสนสุข

6

บานไฮ (วันครู 2503)

7

บานโพนแดง

8

บานหนองบาง

ชื่อ - สกุล
ด.ญ.ชญานี
วังหิน
ด.ญ.ชนาภัทร
ด.ช.ศิริศักดิ์
วังหิน
ด.ญ.เบญจมาศ
ด.ญ.ขวัญฤทัย
พยุห
ด.ญ.กชพรรณ
ด.ญ.พุทธิชา
ศรีรัตนะ
ด.ญ.จุฑาทิพย
ด.ญ.กนกวรรณ
กันทรลักษ
ด.ญ.ปรัชญาภรณ
ด.ช.ภูริชญา
กันทรลักษ
ด.ญ.นันทิชา
ด.ช.ภาคภูมิ
เมือง
ด.ญ.ปสุตา
ด.ญ.อภิญญา
น้ําเกลี้ยง
ด.ญ.วิลัยวรรณ
อําเภอ

ผูเขาแขงขัน
โคตรประทุม
สัปทนต
รุงแกว
บัลลัง
ศรีพูล
ปาเส
จันทรแดง
เผื่อแผ
แสงดาว
วะบังลับ
แทนเครือ
แกวมูล
รัตนิจันทร
เหมาะสมาน
ศรีรส
ยอมกระโทก

อาจารยที่ปรึกษา

ผูบริหารสถานศึกษา

นางวิไล บุตรกูล

นายธีระพันธ เดชภัทร

นายอุทัย บุตรกูล

นายคงศักดิ์ งามลวน

น.ส.สกาวเดือน บุญนํา

นายสําราญ สมบูรณ

นายจันทรทรารักษ การะเกษ

นายอํานาจ นอยแสง

นายบุญเกิด สุริพล

นายสมศักดิ์ สุขคําลา

นางพิมลวัลย สายทอง

นายนิยม ศิริชนะ

นายสาคร รัตนา

นายทวีศักดิ์ สังวัง

น.ส.ดาราวัลย พิมสมาน

นายวิชัย พวงเงิน

หมายเหตุ
098-5848187
081-9551959
091-3304599
085-4971019
081-0620142
087-4499212
061-0251853
083-2540864
081-8779743
087-7437333
929285156
085-4900391
081-9678899
061-4419944
093-4838218

ลําดับที่
9

โรงเรียน
บานทุม (อ.ส.พ.ป.3)

10 อนุบาลเบญจมิตร
11 บานทาคลอ
12 บานหวาน(รัฐราษฎรนุกูล)
13 บานหนองบักโทน
14 บานหนองโงงหนองขี้นก
15 บานหนองเหล็กโนนหนองหวา
16 อนุบาลราษีไศล
17 บานหนองแคนหนองเทา

ชื่อ - สกุล
ด.ญ.กัญญวรา
ไพรบึง
ด.ญ.กุลปรียา
ด.ญ.วรกาญจน
เบญจลักษ
ด.ญ.กานตพิชชา
ด.ญ.เบญญาภา
เบญจลักษ
ด.ญ.ปริตา
ด.ญ.สิรินทรา
ราษีไศล
ด.ญ.ธัญวรัตน
ด.ญ.วาสนา
เบญจลักษ
ด.ญ.จิราภา
ด.ญ.อมริสา
ราษีไศล
ด.ช.อธิคม
ด.ญ.ปวริศา
โพธิ์ศรีสุวรรณ
ด.ญ.สุกัญญา
ด.ญ.กุลปรียา
ราษีไศล
ด.ญ.ณัฎฐณิชา
ด.ญ.กชกร
เมือง
ด.ญ.พรศิริ
อําเภอ

ผูเขาแขงขัน
สินนาม
สามนาค
สงเมือง
จันทา
สืบสัตย
เจริญทัศน
กตะศิลา
คําแกว
เสนคําสอน
หงษแกว
ลานุสัตย
นิยม
วงแวง
พิรักษา
นามฤทธิ์
ธรรมพันธ
คําศรี
ครองจริง

อาจารยที่ปรึกษา

ผูบริหารสถานศึกษา

นายอภิชาติ แกววงค

นายวิทยา วงคพิทักษ

น.ส.จินตนา แกวแดง

นายวิรัช ไชยโย

น.ส.สุพัตรา ปานเหลา

นายอัศวิน เกษสร

น.ส.บังอร แหวนหลอ

นายพันศักดิ์ เตรียมสติ

น.ส.พรสุดา สินศิริ

นายสุนทร ทองสวัสดิ์

นางกัลยาณี บุพศิริ

นางเบ็ญจพรรณ ภูผาทอง

นางดําเนิน ใยโท

นายสากล ออนทุม

นางธนพร ศรีละพันธ

นายภูวภัณธ ยุคตะวัน

นางอรวรรณ ศรีลาชัย

นายเศรษฐโชค บุญเสริม

หมายเหตุ
093-4393936
895831995
095-6099675
081-3898393
061-6985774
083-3681068
082-8742253
094-2917210
080-4794550
087-0114898
087-2472778
098-1042143
086-2514876
083-7302008
081-5742465
081-0753731
081-7908262
061-0756156

ลําดับที่

โรงเรียน

18 บานทุง
19 บานพลับฝางผักหม
20 เทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
21 บานหนองหัวชาง

อําเภอ
วังหิน
อุทุมพรพิสัย
เมือง
กันทรารมย

22 บานสดํา

ขุนหาญ

23 บานหนองพะแนง

น้ําเกลี้ยง

24 เทศบาล 1 (บานคอ)

บึงบูรพ

25 บานเมืองนอย
26 บานเมี่ยงแคนดวน

หวยทับทัน
ราษีไศล

ชื่อ - สกุล
ด.ช.ดนัย
ด.ช.ธนภัทร
ด.ช.ธีรภัทร
ด.ญ.โสภิตา
ด.ญ.ณัฐธิดา
ด.ญ.ปตทมา
ด.ญ.ภรณทิพย
ด.ช.สุรศักดิ์
ด.ญ.ชนัญชิดา
ด.ญ.กัญญาวีร
ด.ช.ภัทรภณ
ด.ญ.ขวัญหทัย
ด.ญ.สลิลทิพย
ด.ญ.ณัฐธิดา
ด.ช.ชัยชนะ
ด.ช.ศิวกร
ด.ญ.ศิรภัสสร
ด.ช.พีรพล

ผูเขาแขงขัน
เหลาโสภา
นาคดี
สีชาวงค
ดวงนอย
สีฟา
ทองนาค
เขตขยัน
วงคชา
เรืองคํา
นาถาบํารุง
สองสวาง
อภัยศิลา
ศรีพูล
วงษคํา
เทียมวงษ
วารินทร
อินทะชัย
เทินสะเกษ

อาจารยที่ปรึกษา

ผูบริหารสถานศึกษา

นายสําราญ พันธรัมย

นายนุสิต ใสกระจาง

น.ส.ชไมพร คําราย

นางเนาวรัตน ไตรยงค

น.ส.พรรณธิวา ชาติมนตรี

น.ส.ณัฏฐนันทน สีหะวงษ

นางอารีวัฒน คํารอด

นางกาญจนา คําเพราะ

นายศักดา สวัสดี

นายไกรสร อุนแกว

นายทินาคม จํานงเพียร

น.ส.สมร ชองงาม

นางกันตพร คําหอม

นายณัฏฐวัฒน โลนุสิทธ

นายอุดร ศรีผุย

นายประภาส สงคพิมพ

น.ส.จิตราภรณ โพธิวัฒน

นายปานศักดิ์ นนทะวงษ

หมายเหตุ
082-7485402
083-0552661
093-3195017
085-4142965
081-2828125
088-5834992
083-3666714
089-2816825
084-9624466
092-5380565
090-2474928
080-1652512
084-8284827
082-1497092
085-4693353
095-3404801

ลําดับที่

โรงเรียน

27 บานสามแยกหินกอง
28 บานกระเดาอุมแสง
29 บานเห็นอม
30 บานเปอยขาม
31 บานคูสระ
32 บานดู
33 บานกฤษณา
34 บานหนองผือ
35 บานหนองงูเหลือม

ชื่อ - สกุล
ด.ช.นันธิพัฒน
กันทรลักษ
ด.ช.ภัคพล
ด.ญ.ชาลิสา
ราษีไศล
ด.ช.กิตติชัย
ด.ญ.วนิดา
วังหิน
ด.ญ.วิลาวัณย
ด.ช.ธีรภัทร
ราษีไศล
ด.ญ.กัญญาวีร
ด.ญ.ชฎาพร
ราษีไศล
ด.ญ.กุญชณิชา
ด.ญ.จีรชาตา
ปรางคกู
ด.ญ.นิภาวรรณ
ด.ช.พงษศิริ
ขุขันธ
ด.ช.ปณณกร
ด.ช.วริศ
โพธิ์ศรีสุวรรณ
ด.ญ.พัชราภา
ด.ญ.พลอยพรรณ
เบญจลักษ
ด.ญ.ไอริสา
อําเภอ

ผูเขาแขงขัน
สมทัศน
อ่ําคง
อภัยนอก
คําแกว
เภาแกว
เทาสิงห
หลาธรรม
เหลี่ยมโลก
แวนแกว
มั่นทองคํา
ทองดี
ทองดี
กระดานพล
สุขเสริม
กลิ่นดอกพุฒ
นรสิงห
ศรีทองธรรม
วงษแกว

อาจารยที่ปรึกษา

ผูบริหารสถานศึกษา

น.ส.วราภรณ พากเพียร

นายคําปน จําปาเรือง

น.ส.สุรชา ยศรุงเรือง

นายชิตณรงค โรจนทวีทองดี

น.ส.สุนิสา ศรีเขม

นายธรรมรักษ จิตรดิษฐสกุล

นายบัญญัติ บุญอินทร

น.ส.สุทธิดา เกตุจรูญ

นายวิทยา นครพันธ

นายอัษฎาวุธ ชอยชด

นางกาญจดา ภูริชญาพงศ

นายนเรศ คําเสียง

นายอิศรา กัณฑหา

นายสุรพล ปลื้มชิงชัย

นางวราภรณ สุริพล

ดร.อุดร นางาม

นางรัชนีกร ธรรมษา

นายวรวิทย ทรัพยศิริ

หมายเหตุ
088-1309207
087-9779752
062-8844561
082-1285910
091-0502068
080-1688699
085-6808556
089-5351958
086-1539771
093-3253147
081-9556548
062-1951857
081-2827914
098-2793855

ลําดับที่

โรงเรียน

36 บานไฮ
37 อนุบาลศิลาลาด
38 บานโนนแย
39 บานหนองระนาม
40 บานเห็ดผึ้งหนองกาม
41 บานแสงเมืองแคน
42 บานแสนแกวหนองคูไซ
43 บานหนองมะแซว
44 บานแกประชาสามัคคี

ชื่อ - สกุล
ด.ญ.อินทิรา
ปรางคกู
ด.ญ.ปนัดดา
ด.ญ.จารุวรรณ
ศิลาลาด
ด.ช.ปรัชญา
ด.ญ.พิมพิกา
เมือง
ด.ญ.กัญญารัตน
ด.ช.ภัทรพงษ
ปรางคกู
ด.ช.โยธิน
ด.ญ.สุภาพร
ราษีไศล
ด.ญ.ณัตชากีรติป
ด.ญ.กันยรัตน
ราษีไศล
ด.ญ.ดวงเนตร
ด.ช.ตะวัน
ราษีไศล
ด.ญ.ภัทราภรณ
ด.ญ.อุศา
กันทรารมย
ด.ญ.พิชาพร
ด.ญ.กัลยารัตน
เมือง
ด.ช.ณัฐภูมิ
อําเภอ

ผูเขาแขงขัน
เพิ่มพร
ประสิทธิ์สิงห
วิรุณพันธ
สายุต
ทวีทรัพยล้ําเลิศ
ทาวทํานอง
เครือมาศ
จันทรสวาง
อินทะเสน
แกววิลัย
ไกรวิเศษ
ชุมจันทร
ทุมณี
พลยุทธ
สิมณี
สุวรรณสุข
สุดโต
สีเหลือง

อาจารยที่ปรึกษา

ผูบริหารสถานศึกษา

นางพุธทัยวรรณ วิเศษชาติ

นายบรรจบ สิงหร

นางประกายแกว พัฒจักร

นายมานิต ทองขอน

นายนพนันท ปญจา

นายธีรนันท คําคาวี

น.ส.ลักขณา บุญภา

นายเดช พงษสุระ

นางปนอนงค ดีทั่ว

นายธวัชชัย สีหะวงษ

นางสองศรี ชูลิขิต

นายสุรชัย บัวสอง

นายเฉลิมชัย นาใจดง

นายโรม ดีทั่ว

นางวารินีย อินทา

นายศิลปชัย นันตโลหิต

นางกนกพร รุงเรือง

นางเพ็ญฉวี นนทะชาติ

หมายเหตุ
093-32961795
096-5692986
081-2657912
081-9991897
089-8457696
084-8312363
099-4729421
081-0768418
087-9373043
080-0010908
083-3862575
065-1201257
083-7001337
098-1018679
087-9616008
081-7092143
081-0654360

ลําดับที่
45
46
47
48
49
50
51
52
53

ชื่อ - สกุล
ด.ญ.ภารวี
บานหัววัวนาแปะหนองอึ่ง
ราษีไศล
ด.ญ.ปยพร
ด.ญ.นิศมา
อนุบาลหวยทับทัน
หวยทับทัน
ด.ญ.มัทนา
ด.ญ.ปณฑิตา
อนุบาลกันทรารมย
กันทรารมย
ด.ช.รังสิมันตุ
ด.ญ.บุรีรัตนา
บานโพนทรายโนนเรือ
กันทรารมย
ด.ญ.สุชานาฎ
ด.ช.กฤษกร
บานบากเรือ
ราษีไศล
ด.ช.จีรวัฒน
ด.ญ.นติยา
ขุขันธราษฎรบํารุง
ขุขันธ
ด.ญ.ศศิพร
ด.ญ.ธนาภรณ
เมือง
วัดหลวงวิทยา
ด.ช.สุรชัย
ด.ญ.ณัฐวิภา
เมือง
บานโพนขา(วินิตวิทยาคาร)
ด.ญ.นภัทรธิดา
ด.ญ.ภัคพิดา
เทศบาล 5 ชุมชนหนองยางหนองมวง
เมือง
ด.ญ.ธันยณิชา
โรงเรียน

อําเภอ

ผูเขาแขงขัน
ศุภศร
วิจิตรจันทร
กุลพัฒน
ยอดจันดา
มุขธรรม
พากเพียร
เสงี่ยมรัมย
พิเคราะห
ชุมจันทร
สีหลานอย
เกษฉัตร
ดวงเดือน
ชม ภู
ผลดี
คมทา
บุญโส
คําโสภา
จันทรมนตรี

อาจารยที่ปรึกษา

ผูบริหารสถานศึกษา

น.ส.วาสนา ภูคํา

นายมนตรี ภูผาทอง

น.ส.นวลอนงค คํานันต

นางวรัชยา ประจํา

วาที่ ร.ต.จัตุพล เกสร

นายสุรชาติ ทอนศรี

นายบุญชนะ ทนธรรม

นายสุพงษ คงนิล

นายบุญจันทร เพ็งสันต

น.ส.อารีลักษณ จันทรแดง

นายสาธรศักดิ์ จันทรบุญ

นายสิทธิพร ออนคํา

น.ส.พรพิมล บานเย็น

นายสันติ เกื้อกูล

นายวิกรม ยิ่งใหญ

นายสุพจน เจริญกิจ

นางศิริญา หลอมทอง

นางสมพิศ สังขสุวรรณ

หมายเหตุ
061-1970910
081-2667414
086-5838239
085-4792438
099-4690251
081-9663354
092-2522025
062-1950171
062-5727784
092-9100414
085-9172419
083-9656810
084-8310779
086-8663317
096-2832293
098-1453239

ลําดับที่

โรงเรียน

54 บานศาลา
55 บานยางนอยสามัคคี

อําเภอ
ภูสิงห
กันทรารมย

56 บานหนองแขหนองหวาปาสะแบง

เมือง

57 บานหลัก

ขุขันธ

58 บานชําแจงแมง

กันทรลักษ

59 บานแต (ประชาบํารุง)

อุทุมพรพิสัย

60 บานหนองตอโพนสูงนาคํา

เบญจลักษ

61 บานชําแระกลาง

ขุขันธ

62 บานเอกสรางเรือง

เมือง

ชื่อ - สกุล
ด.ญ.พิมพลภัส
ด.ญ.นฤภร
ด.ญ.พรนภา
ด.ช.ภานุสรณ
ด.ญ.ชุติปภา
ด.ญ.บุษบา
ด.ช.อดิศร
ด.ญ.ขวัญจิรา
ด.ญ.บัณฑิตา
ด.ญ.ชนมนิภา
ด.ช.อานุภาพ
ด.ช.หัสนันท
ด.ช.ตะวัน
ด.ญ.อรปรียา
ด.ญ.วรา
ด.ช.อดิศักดิ์
ด.ช.ปรเมศวร
ด.ญ.ชัชฎาภรณ

ผูเขาแขงขัน
สมเพ็ชร
ธรรมพร
ลาภบุญเรือง
บุญสงค
ศรีไชวาล
บุญอาจ
แกวรักษา
เหมะ
ชัยนวล
เจริญศรี
จูหลง
แกวประโคน
ฤกษสวาง
ตรีเงิน
จันทรสิน
จันคํา
มูลทา
นวลใส

อาจารยที่ปรึกษา

ผูบริหารสถานศึกษา

นางดาวรุง ปลื้มใจ

นางนารี ผุดผา

นายทวีศักดิ์ สาธุการ

นายมาโนช ขําศรีบุศ

นายพงคร ขุมเงิน

นางราชมาลี ตอนรับ

นายวัชระพงศ พรรณนา

นายไพศาล พันธภักดี

นายทองดี ชื่นตา

นายเสมียน ละเลิศ

น.ส.มนิวรรณ ศรีหวาด

นางปยนันท เพ็งแจม

นางสุวรรณี สุนสาย

นายตรีเพชร สุนสาย

น.ส.รดาณัฐ กันไชยชาติ

นายวสันต นามวงศ

นางสายสมร คําเหลือ

นางธัญกาญจน ภาสตโรจน

หมายเหตุ
087-2437889
084-9599225
080-4683147
085-6330638
094-4792296
089-5790204
085-4101609
089-0711852
093-5590375
097-3386395
098-1274663
087-2578624
093-1429944
088-7107602
088-5826948
080-1717426

ลําดับที่

โรงเรียน

อําเภอ

63 อนุบาลน้ําเกลี้ยง (เขิน)

น้ําเกลี้ยง

64 บานโนนหนองสิม

น้ําเกลี้ยง

65 บานพันลํา

กันทรารมย

66 บานหัวเหลา

โนนคูณ

67 บานทุงศักดิ์

ขุขันธ

68 บานปราสาทเยอ

ไพรบึง

69 บานออมแกว

อุทุมพรพิสัย

70 บานโจดมวง

ศิลาลาด

71 บานหนองคา

พยุห

ชื่อ - สกุล
ด.ญ.ชลฉัตร
ด.ญ.พัฒนจนันท
ด.ญ.วริศรา
ด.ญ.อารีรัตน
ด.ญ.ปทมาพร
ด.ช.ปรัชชัย
ด.ช.คมปกรณ
ด.ญ.เขมจิรา
ด.ญ.พนิตธิดา
ด.ญ.วิลัยจิตร
ด.ญ.สุพิชญา
ด.ญ.เนตรชนก
ด.ญ.วราภรณ
ด.ญ.จันทรทิวา
ด.ญ.ศศิวรรณ
ด.ญ.อุษมา
ด.ญ.วรัญญา
ด.ญ.สุธิมา

ผูเขาแขงขัน
ตังจิว
บุญยศักดิ์
สีสวน
ทองสุ
พวงทับทิม
พวงทับทิม
พรอมพรม
เสนา
อุตะพันธ
เรืองโสม
โยธี
สิงหทอง
วงควรรณ
คําผาย
ไชยชาญ
อุกาวงษ
ฮองตน
รุงแสง

อาจารยที่ปรึกษา

ผูบริหารสถานศึกษา

นายนิพล ทวีวัยชัยพล

นายสุทิน ไชยานุกุล

น.ส.ชลิดา กรอบทอง

นายสมคิด นนทะศรี

นายเดชา เตชะนัง

นายกฤษดา พิมพันธ

นางจันทรา พรอมพรม

นางรัตนาภรณ สีตะวัน

น.ส.สุนิษา สุวรรณจักร

นายคมสัน ติดมา

นางรุงทิวา สรอยทอง

นายมานะ ไชยโชติ

น.ส.ฉัตรสุดา วิปุละ

นายชาญชัย คําเครื่อง

น.ส.วารินี โตยะบุตร

นางพิณยา ทองขอน

นายโกวิท ศรภักดี

นายสุทิน คําพอง

หมายเหตุ
088-1142557
089-6262330
083-2169827
093-5586753
089-8482091
081-2658192
088-1106998
063-9130325
085-6821624
080-0099684
081-5443309
086-7551073
099-0290706
089-2605697
081-8789382
084-9584366
-

ลําดับที่

โรงเรียน

72 บานหนองเข็งเหลาแค

อําเภอ
เมือง

73 บานโปง

ปรางคกู

74 บานสวนกลวย

น้ําเกลี้ยง

75 บานแดง (รัฐราษฎรพัฒนา)

เบญจลักษ

76 บานขมิ้น

เมือง

77 นิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห)

ขุขันธ

78 บานตาโสม

ภูสิงห

79 บานปราสาท

หวยทับทัน

80 บานโนนสัง (โนนสังวิทยาคาร)

กันทรารมย

ชื่อ - สกุล
ด.ญ.กุลนิภา
ด.ญ.เบญญาภา
ด.ช.สุเทพ
ด.ญ.โฉมไฉไล
ด.ญ.ปานตะวัน
ด.ช.รณกฤต
ด.ญ.เพชรินทร
ด.ญ.สิรินดา
ด.ญ.ศิรภัสสร
ด.ช.ฉัตรชัย
ด.ญ.สุภาสินี
ด.ญ.ปภาดา
ด.ญ.อุมารี
ด.ญ.พิยดา
ด.ญ.ชลธิชา
ด.ญ.กฤตพร
ด.ญ.วาริสา
ด.ญ.ณัฐฑิยา

ผูเขาแขงขัน
ลาลี
พิมสมาน
พงษสุระ
เติมใจ
วงคหนายโกฎ
พรมพิทักษ
นะวัน
ทองสุ
สีดาว
มารยาท
ทองมนต
ทองมนต
ยอดทอง
บังคม
จันทรหอม
นาครินทร
อินทอง
พรมดี

อาจารยที่ปรึกษา

ผูบริหารสถานศึกษา

นางสมาพร จิตโชติ

นายปรเมศ นนทวงษ

นายนเรศ แหวนวงษ

นายธณานพช จันทรสําโรง

นายนิยม เข็มทอง

นางโพธิ์ทองศิลป สามารถ

น.ส.สําอาง ศรีทองธรรม

นางรัฐอนงค อินโหงว

นางจารุวรรณ มะโนมัย

นายมณเฑียร พรหมประดิษฐ

นางวรัญญา ทองมนต

นางอัจฉรา จันทรักษ

น.ส.เมธาวี นเรนสด

วาที่ ร.ต.กิตติพัชญ เจริญ

น.ส.อลิศรา อุทธสิงห

นางอาภัสสร เจริญศิริ

น.ส.พัฒนาทอง กิ่งบู

นายสมพร อินทา

หมายเหตุ
098-5840668
085-4113032
085-4976340
098-9942008
080-1603751
062-8369092
094-2973131
081-0677789
087-9629252
085-1593742
089-2803154
080-3232477
081-9661628
097-2839656
098-2453846
080-7213359
089-5825218

บัญชีรายชื่อทีมสมัครแขงขันตอบปญหาดานสหกรณ
วันที่ 13-16 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ระดับ มัธยมศึกษา (30 ทีม)
ที่

โรงเรียน

1 โคกสะอาดวิทยาคม
2 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
3 ศรีรัตนะวิทยา
4 ไกรภักดีวิทยาคม
5 ลิ้นฟาพิทยาคม
6 บานจันลม
7 พยุหวิทยา
8 รมโพธิ์วิทยา

ชื่อ - สกุล ผูเขาแขงขัน
น.ส.สุมิตตรา
พรมจารึก
โนนคูณ
น.ส.อนุสรา
บรรมะณี
ด.ญ.เพียงขวัญ สันโสภา
เมือง
ด.ช.วรปรัชญ
เฉยกลาง
ด.ญ.ปยวรรณ
ศิริวร
ศรีรัตนะ
ด.ช.รพีภูมิ
จันทรแดง
น.ส.วิมลศิริ
ศรีสะอาด
เมือง
น.ส.แพรวพรรณ บุญจันทร
ด.ญ.จุฑามาศ
จําปาเรือง
ยางชุมนอย
ด.ญ.จันตา
สมสุข
ด.ญ.ณัฐนันท
วรรณทะวงษ
ขุขันธ
ด.ญ.อาทิติยา
ดอกรักษ
นายพรเทพ
ละนาม
พยุห
น.ส.รัตนสุดา
บามี
น.ส.พิกุล
เรืองคํา
ขุนหาญ
น.ส.รัตนาพร
กันมา
อําเภอ

อาจารยที่ปรึกษา

ผูบริหารสถานศึกษา

นางลําดวน บุญเชิญ

นายสมชาย คําปลิว

นางไพวรรณ ยอดธรรมรัตน

นายคณาวุฒิ พรหมทา

นายขวัญชัย จันทรแดง

นายถวัลย สุนทรา

นายเชิด ออนศรี

นายศักดา มุขขันธ

นางนารีรัตน เงาศรี

นางวันดี พรหมมา

นางรจนา พลคํา

นายจํานาน ไพบูลย

นางพัชรินทร อรทัย

นายบุญแกว กรไกร

นางแพรวชมภู ประมูลจักโก

นายสราวุธ สมรัตน

หมายเหตุ
061-1595124
091-8297889
089-7188368
085-0267575
089-6273264
098-8307996
098-6273489
087-2592200
085-4178527,093-3721587

088-3570949
087-8708617
087-9586147
087-9612900
063-5915463
-

ที่

โรงเรียน

9 บานโตงโตน
10 บานสําโรงเกียรติ
11 น้ําคําวิทยา
12 กันทรลักษวิทยาคม
13 โนนเพ็กวิทยาคม
14 สิริเกศนอมเกลา
15 บานหญาปลอง
16 ศรีสะเกษวิทยาลัย
17 บานยางเอือด

ชื่อ - สกุล
ด.ญ.ธันวา
ราษีไศล
ด.ญ.อภิญญา
ด.ญ.ดาวริน
ขุนหาญ
ด.ญ.อาทิตยา
น.ส.ศิริญา
เมือง
น.ส.อัญชิสา
นายอาทิตย
กันทรลักษ
น.ส.นภัสสร
น.ส.ศิริพร
พยุห
น.ส.กัญจมาลย
น.ส.ขวัญฤดี
เมือง
น.ส.จิรภัทร
ด.ญ.สัตตวดี
เมือง
ด.ญ.ปนัดดา
น.ส.กัญญณัช
เมือง
น.ส.ปาลินี
ด.ญ.สิราวรรณ
อุทุมพรพิสัย
ด.ช.ภูรินทร
อําเภอ

ผูเขาแขงขัน
พันทอง
พักประดิษฐศร
พิทักษ
ดงอุทิต
พุมเกาะ
แสงลับ
แสวงผล
เงินลุน
สีสมาน
บัวจันทร
บรรเทิงใจ
พรหมจักร
ศรีษะ
หาญเหี้ยม
แซจึง
คงวัฒนานนท
พิกุล
ไชยบํารุง

อาจารยที่ปรึกษา

ผูบริหารสถานศึกษา

นางจันทิมา อินทรตา

นายวิรัตน สุพล

นางฐิติกานต ศรีดา

นายชวน แกวกัณหา

นายพนัส เทาศิริ

นายพรศักดิ์ อุนใจ

น.ส.นัชธิดา พิมอุทา

นายสุนทร พื้นสวรรค

นางกมลพรรณ คําขันธ

นายฐาปนพงศ ริมหนองอาง

น.ส.ภัชรินทร แกวบุตรตา

นายณัฐวุฒิ นามวงศ

นางปราณี พิทักษา

นายเอกอมร ใจจง

นางขรพรรษ สุรนารถ

นายพงษอนันต ธรรมศิริ

นายอนุวัฒน อินทรตา

นางทัศนาพร สงวนบุญ

หมายเหตุ
089-6248919
081-2667465
082-4802950
081-2650013
063-6305886
063-0396966
082-4659169
087-8702736
097-3408916
081-3802395
092-3283571
089-6254907
087-9609688
099-1674266
087-5382051
081-4706090
087-4463870
087-9585183

ที่
โรงเรียน
18 เบญจประชาสรรค
19 บานโคกตาล
20 บานกุดเมืองฮาม
21 บานหนองบัวใหญ
22 ตะดอบวิทยา
23 บานตาเอก
24 บานหนองหงอก
25 เบญจลักษพิทยา
26 บานโทะ

ชื่อ - สกุล
น.ส.พิจิตรา
น.ส.พุทธรักษา
ภูสิงห ด.ญ.พรรณภา
ด.ญ.ปวีณา
ยางชุมนอย ด.ญ.พิยดา
ด.ญ.อโณทัย
เบญจลักษ ด.ญ.จุฑามาศ
ด.ญ.พุทธธิดา
เมือง ด.ช.ยุทธพิชัย
ด.ช.วัชรินทร
ขุนหาญ ด.ญ.วราภรณ
ด.ญ.เกศรินทร
โพธิ์ศรีสุวรรณ ด.ญ.สุนิชา
ด.ญ.วันทนีย
น.ส.พิมานมาศ
เบญจลักษ
น.ส.เพชรไพลิน
ด.ญ.กัญญาพัชร
หวยทับทัน
ด.ช.สุรทิน
อําเภอ
ราษีไศล

ผูเขาแขงขัน
พันธเพ็ชร
พันธเพ็ชร
รัตนพันธ
หอมจิตร
ไชยปญญา
เทพศิลป
กงลอม
คํากิ่ง
คําศรี
สายอนุ
สิงหชาติ
หมื่นสีดา
ศรีจักร
กิ่งสวัสดิ์
บุญสุข
พันธุวิไล
พลสระคู
เฟองบุญ

อาจารยที่ปรึกษา
นางอัมภาพร ดวงศรี

ผูบริหารสถานศึกษา
นายสุชาติ เทสันตะ

นางนริศรา รัตนพันธ

นายชัยรัตร ภูติยา

น.ส.รชนีกร แกวพวง

นางอาภรณ ตรีประเคน

นายมลศักดิ์ หลักดี

นายวรุตม มั่นจิตร

นางพูนศรี พงคละ

นายคมกฤษณ บุญเจริญ

น.ส.วิลาวัลย ไสว

นายชัยมงคล มีวงศ

นางมะลิ ไชยโคตร

นายสมหวัง หลักบุญ

น.ส.พิมพใจ ภูหัดการ

นายภูมิภัทร มาลี

นางพนัชกร รักษาพันธ

นายวัฒนะ ขันธเสน

หมายเหตุ
088-5946488
087-2571897
089-8450328
090-1816336
061-0319899
098-1854802
083-0876520
081-3211012
098-2586941
093-5245626
088-5841446
085-2533130
080-7652358
090-6519896
089-2843527

ที่
โรงเรียน
27 ไพรธรรมคุณวิทยา
28 กันทรลักษวิทยา
29 ลมศักดิ์วิทยาคม
30 ละลมวิทยา

ชื่อ - สกุล
ด.ญ.รัตนไพลิน
ด.ญ.ชนาทิพย
กันทรลักษ นายชนกวิน
ด.ช.ณฐกร
น.ส.พิมพมาดา
ขุขันธ
น.ส.ภัณทิรา
น.ส.ละอองทิพย
ภูสิงห
น.ส.มณีวรรณ
อําเภอ
ขุนหาญ

ผูเขาแขงขัน
แสงเดือน
เหรียญทอง
อินโหงว
ศรีทองธรรม
ฉันทะวงษ
ทับศิริ
แซเอี้ยว
วันเพชร

อาจารยที่ปรึกษา
น.ส.ประสานศรี ดวงแกว
นายบุญเลิศ บุญมา
นายปญจะ พันธแกน
นางณัฏฐนันท สินธุพงษ

ผูบริหารสถานศึกษา
นายเฉลิมชัย พิศพงษ
นายอุดม ดําริห
นางเนตรนภา สาระวรรณ
นายธีวราษ ออนหวาน

หมายเหตุ
081-5541567
086-2505996
081-0701812
086-2448446
082-7828792
089-582680
089-8683034
064-5651492

บัญชีรายชื่อทีมสมัครแขงขันตอบปญหาดานสหกรณ
วันที่ 13-16 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ระดับ อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา (6 ทีม)
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ - สกุล ผูเขาแขงขัน
น.ส.ศิริพิชญ
มณีวงษ
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ
เมือง
น.ส.เจนจิรา
ภูโตนนา
น.ส.บารมี
งามประเสริฐ
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ
กันทรลักษ
น.ส.น้ําผึ้ง
บุษบรรณ
น.ส.แพรวา
ยิ้มลมัย
ขุนหาญ
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
น.ส.กรองกาญจน สินทรัพย
น.ส.กัลยรัตน ไชยจักร
วิทยาลัยอาชวศีกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย อุทุมพรพิสัย
น.ส.วราภรณ ชวยทิพย
นายอาทิตย
นามวงศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เมือง
นายธีรธวัช
บริบูรณ
นายธีรพงษ
อุโม ง
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
เมือง
น.ส.จิรายุ
ไชยสุกา
โรงเรียน

อําเภอ

อาจารยที่ปรึกษา

ผูบริหารสถานศึกษา

นายอภิลักษณ มนัสโส

นายคณาวุฒิ คํามานิธิโชติ

น.ส.ไพรินทร ทองกันยา

นายโสภา มะเครือสี

น.ส.ปรียานุช ชื่นสด

นายคณิน สาระบูรณ

นางหยกนภา มะเค็ง

นายบุญมา นวลสาย

น.ส.ชลธิชา โรจนแสง

คณะบดีคณะครุศาสตร

นางธิดาวรรณ สงวนศรี

นายสําราญ สีปวน

หมายเหตุ
085-7723459
089-7184322
081-7238192
091-4766037
090-6189909
085-7693358
087-9592255
089-5060006
089-7181631
089-5856539

