
รายช่ือผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย โครงการวนัรพนิีตรัิฐศาสตร์บริการวชิาการ ปีการศึกษา 2561 
ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวทิยาลยัราชภัฏร้อยเอด็ 

ในวนัที ่24 สิงหาคม 2561 
ล าดับ
ที่ สถานศึกษา ทีอ่ยู่ รายช่ือนักเรียน รายช่ือครูผู้ควบคุม 

1 โรงเรียนโพนทองวทิยายน อ าเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ นางสาวอารีรัตน์  ศรีโพน นางสาว พวงประภา  วงษส์มบติั 

      นางสาวกนกพร  พรมลี นางสาว ชลธิชา  จนัท่าม่วง 

2 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม จงัหวดับุรีรัมย ์ นางสาว ธิดารัตน์  วชิิต นาย อภิชาติ  ประสิทธ์ินอก 

      นางสาวญาดา  เยาวไ์ธสง   
      นางสาว ศุภามาศ  วสุิทธิชาติ   

3 โรงเรียนค านาดีพิทยาคม อ าเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ นางสาว จารุวรรณ  นนัทะวงษ ์ ครู ธนญัญา  สาระวภีิ 

      นางสาว รวนินิภา  เทพภิบาล   

4 โรงเรียนผดุงนารี อ าเภอเมืองมหาสารคาม  นางสาว เยน็จิตร  เสาวะที ครู กมลวรรณ  ดวงอ่อนนาม 

    จงัหวดัมหาสารคาม นางสาว ณฐัธิดา  ศิริบุตรวงษ ์   

5 โรงเรียนสตรีศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ นางสาว ฐิตารีย ์ ขรุาษี นางวรรณา  ประชานนัท ์
      นางสาว ปานฤทยั  ศรีตะวนั นางอาทิตยา  วงสมศรี 

6 โรงเรียนหวัโทนวทิยา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ นางสาว จุฑารัตน์  จุฑาวติตจ์รัส นาย วทุฒิพงษ ์ หม่ืนหาวงศ ์

      นางสาว แสงดาว ลาขมุเหล็ก นาง สมพร  ลาสนาม 

7 โรงเรียนโพนทองพฒันาวทิยา อ าเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ นาย ศกัด์ิสิทธ์ิ  สุระพร นาย อนุสิทธ์ิ  ศรีฤาชา 

      นางสาว เกศรินทร์  พระไชยบุญ นางสาว จริยา  โคตะ 

     



ล าดับ
ที่ สถานศึกษา ทีอ่ยู่ รายช่ือนักเรียน รายช่ือครูผู้ควบคุม 

8 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อ าเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ นางสาว ปัทมาวลัย ์ ชยัแหม่ง นายสิรภทัร ขจรสมบติั 

      นางสาว จีริศรา  บ าศรีพงษ ์ นางอมัรา พรรณาสุระ 

9 โรงเรียนวงัหลวงวทิยาคม อ าเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ นางสาว อภิญญา  พรมวรรณ์ นาย วทิยา  ขนุทอง 

      นางสาว เสาวลกัษณ์  ค ารัง นางสาว วรีวรรณ  จนัทรา 

10 โรงเรียนอ านาจเจริญ อ าเภอเมือง จงัหวดัอ านาจเจริญ นาย กรวชิญ ์ กองแกว้ นางสาว ศุลีมาศ  อุปธิวงศ ์

      นาย อานุภาพ  เกสร นาง ธิรัตฏิกานต ์ สุวะพนัธ์ 

11 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม นาย วทญัญู  ไชยวงศ ์ นาง ฉตัรสุดา  เข่ือนธะนะ 

      นางสาว ไออุ่น  ทุมมาลา นาง มณี  ซึมกระโทก 

12 โรงเรียนท่าม่วงวทิยาคม อ าเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ นาย อนุชา  ภูตาเลิศ นาง ภชัรี  พนัธไชย 
      นาย สุภนยั  พลขจร นาง ศมาภรณ์  สัจจาวาท 

13 โรงเรียนเทศบาลวดัสระทอง อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ นางสาว ปวณีา  พวงพิลา นาย วรียทุธ  เผา่ภูธร 

      นางสาว อรกญัญา  บุญพิทกั์พนัธ์ุ   

14 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยาไพศาล อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ นางสาว ฐิติมา  ไชยโย นาย ศรีภูมิ  วงศห์นองหวา้ 

      นางสาว พุทธชาติ มงคลมะไฟ นางสาว อาริยา  เมาะราศรี 

15 โรงเรียนสูงยางวทิยาประชาสรรค์ อ าเภอเมืองสรวง จงัหวดัร้อยเอด็ นางสาว ณฐัฑริกา  ดวงเสนาะ นางสาว ภารดี  ชลธี 
      นางสาว อินทิรา  บุญภิโย นาง พุทธชาด  วเิศษวสิัย 

16 โรงเรียนเลิงนกทา อ าเภอเลิงนกทา จงัหวดัยโสธร นาย วชัโรธร  สุทธิประภา นาย รุจน์  กลางคาร 

      นางสาว นวพร  บุญปก นาง ส ารวย  ชมอินทร์ 

     



ล าดับ
ที่ สถานศึกษา ทีอ่ยู่ รายช่ือนักเรียน รายช่ือครูผู้ควบคุม 

17 โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ ์ อ าเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ นางสาววรรวสิา แตงนิล นายเนติ คิมหนัต ์

      นางสาวมนฤดี ฉายพุทธ นางสาวกลัยานี ชูศรีวนั 

18 วทิยาลยัเทคนิคสุวรรณภูมิ อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ นาย สรยทุธ  เพญ็ทองดี นางสาว ชะมยัพร  เบญ็จมาศ 

      นาย วฒิุชยั  เพญ็ทองดี นางสาว สุกญัญา  ภูจอมรัตน์ 

19 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอด็ อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ นางสาว อญัชนา จนัทะโยธา นาย มานิตย ์ สัตนาโค 

      นางสาว กญัญาภคั  นามโสม นาย ธเนศ  พุม่ทอง 

20 โรงเรียนจตุรพกัตรพิมานรัชดาภิเษก อ าเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอด็ นาย รัฐศาสตร์  สุนนทะราช นางสาว ธนรรณพร  พิบูลย ์

      นางสาว จินดารัตน์  พืชสิงห์   

21 โรงเรียนขวาววทิยาคาร อ าเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ นางสาวลลิตา ศรีกงเหนือ นายพิเดช ศรีบุญเรือง 
      นางสาวอรทยั ภาโนมยั นางเบญจมาศ พวงเพชร 

22 โรงเรียนเสลภูมิ อ าเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ นายรามิล สุวรรณ นางสาววลยัการ สุริวาลย ์

      นางสาวอาทิตยา รัตนวงศ ์ นางพรทิพย ์โกช้ยัภูมิ 

23 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพพ์ฒันาวทิยา อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอด็ นายณฐัวฒิุ องัคะค ามูล นายธงชยั ทองสุพล  

      นางสาวรัชนีวรรณ วชัระโภชน์   

24 โรงเรียนธวชับุรีวทิยาคม อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอ็ด นางสาวธีรนุช เวยีงนนท ์ นางรุจี ปุยฝ้าย 
      นางสาววรินทร ค าภกัดี นางกุสุมาลย ์จอมค าศรี 

25 โรงเรียนม่วงสามสิบอมัพวนัวทิยา อ าเภอม่วงสามสิบ จงัหวดัอุบลราชธานี นางสาวอริยา สุขเลิศ นายพร พุดพนัธ์ 

      นางสาวอริศรา บุญพนัธ์   

     



ล าดับ
ที่ สถานศึกษา ทีอ่ยู่ รายช่ือนักเรียน รายช่ือครูผู้ควบคุม 

26 โรงเรียนหนองแหนพฒันวทิยาคม อ าเภอกุดชุม จงัหวดัยโสธร นายชญานนท ์ผงจนัทร์ นายชวลิต เฟ่ืองเหล็ก 

      นางสาวพชัพร มาโยธา นายธญัญาวจัน์ ศรีแจ่ม 

27 โรงเรียนกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสินธ์ุ นายภานุพงษ ์มุธิตา นายพชร ข าคมเขต 

      นางสาวศริญญา ปานบุดดา   

28 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธ์ุ นางสาวพิมพน์ภา สารสินธ์ุ นายวทิยา ศาสตรวาหา 

      นางสาวนิภาพร ศรีหาตา   

29 โรงเรียนโพธ์ิทองพิทยาคม อ าเภอพนมไพร จงัหวดัร้อยเอด็ นายสมเกียรติ ฝาค า นางอโนทยั เช้ือเพราะ 

      นายสิทธิกร ศรแกว้   

30 โรงเรียนร้อยเอด็วทิยาลยั อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ นางสาวสิรามล แสนแกว้ นายอาคม ศรีสุข 
      นางสาวแพรวา ผลเกิด นางสาวอิศราภรณ์ แพงมา 

31 โรงเรียเหล่าหลวงประชานุสรณ์ อ าเภอเกษตรวสิัย จงัหวดัร้อยเอด็ นายวงศกร ชมเชย นางนิศานาถ โกฎแสน 

      นางสาวธิดารัตน์ เศษโก นางสาวปนดัดา ท่อนค า 

32 โรงเรียนวาปีปทุม อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม นายนรินทร์ บุญทา นายศุภษร บุดดา 

      นางสาวภูริชญา จงเกษกรณ์   

33 โรงเรียนนาข่าวทิยาคม อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม นางสาวจินตนา ประกอบส าเนียง วา่ท่ีร้อยตรี สมชาย สิทธิวงษ ์
      นางสาวนุชรินทร์ แคนอินทร์ นายธวชัชยั พิณพงษ ์

34 โรงเรียนจนัทรุเบกษาอนุสรณ์ อ าเภอเกษตรวสิัย จงัหวดัร้อยเอด็ นางสาวปนดัดา สาสุข นางสาวทิพวรรณ ประชานนัท ์

      นางสาวศศิธร รายรับ นายกอบเกียรติ โคมารัมย ์

     



ล าดับ
ที่ สถานศึกษา ทีอ่ยู่ รายช่ือนักเรียน รายช่ือครูผู้ควบคุม 

35 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสีมา นางสาวพิมพิศา ปานกลาง นายสุรศกัด์ิ ถอมพจน์ 

      นางสาวแมงปอ แซะจอหอ นางสาวณฐักานต ์พนัธ์สระนอ้ย 

36 โรงเรียนประโคนชยัพิทยาคม อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์ นางสาวณฐัณิชา สาระสิทธ์ิ นายยศินทร์ กุลหลี 

      นางสาวณฏัฐณิชา ยางงาม นายกรวฒิุ เขียนสวนจิก 

37 โรงงเรียนนาจิกพิทยาคม อ าเภอเมือง จงัหวดัอ านาจเจริญ นางสาววศินี ผลาอุบติั นายปิยะชาติ อ่อนพุทธา 

      นางสาวอ าภา นิลศิริ นางสาวสุภาพร คุณรักษ ์

38 โรงเรียนหนองพอกวทิยาลยั อ าเภอหนองพอก จงัหวดัร้อยเอด็ นางสาวลลิดา อ าพิน นายจิระพนัธ์ เสนาจนัทร์ 

      นายธนภทัร เจียมทรัพย ์   

39 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์   นางสาวปริญญา ปัญสมคิด นายศิริชยั บุญโทแสง 
      นางสาวอริสา พนัธ์เช้ือ   

40 โรงเรียนปทุมรัตตพ์ิทยาคม   นางสาวเกษรากรณ์ ด าริห์ นางนนัทนาตรี เผา่ศิริ 

      นางสาววริศรา สัจจะวสิัย นายพงษเ์ทพ วงศท์อง 
 


