ที่
1
2
3
4
5
6
7
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12
13

บัญชีรายงานตัวการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๗ ประจาปี ๒๕๖๒
กิจกรรม ทายซิเสียงอะไรเอ่ย (ศพด.)
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
รายชื่อ อปท.
ชื่อ-นามสกุล
เวลา ลายมือชื่อ หมายเหตุ
ทต.ดงเมืองแอม
เด็กหญิงชุติมา สิงห์ก้อม
เด็กชายเกรียงไกร เกษกุล
ทม.บัวขาว
เด็กชายศุภวิชญ์ วิเศษขลา
เด็กหญิงนรินทร์พร พลอยวิเลิศ
ทต.อานาจ
เด็กชายธงรบ ถาวร
เด็กหญิงณัชชา พนาวัลย์
ทม.ยโสธร
เด็กชายศิริชัย แสนวงษ์
เด็กหญิงพิชญธิดา แสงเผ่น
ทต.ขามใหญ่
เด็กชายกิตติคุณ เอื้อเฟือ้
เด็กหญิงกัญญาภัทร จีนวงศ์
ทต.หนองไผ่
เด็กชายฐิติพงศ์ นวลสุวรรณ
เด็กหญิงชุติมา โคตะมี
ทต.คมคาสร้อย
เด็กหญิงธนภรณ์ ยันตะบุศย์
เด็กชายชัยมงคล ช่วยกล่อม
อบต.วังแสง
เด็กหญิงปนัดดา คงแสนคา
เด็กชายพงศ์ภีระ อันนอก
อบต.หนองแสง
เด็กชายวีรวัฒน์ ปะกิระคะ
เด็กหญิงสิตมน เวชไพศาลศิลป์
ทน.สกลนคร
เด็กชายยุทธจักร นนสะเกตุ
เด็กหญิงธัญลักษณ์ สร้อยมาลัย
ทต.นาเชือก
เด็กหญิงชลนิภา ข่าขันมะณี
เด็กชายสงกรานต์ จิตรวิมลรัตน์
ทม.เลย
เด็กหญิงบุญญาดา สระไสย์
เด็กชายผดุงเกียรติ ไชยสิทธิ์
ทต.สุวรรณภูมิ
เด็กชายณัฐพล ชาวประไม
เด็กหญิงชนิสรา เงินเร็ว

14 ทต.หัวตะพาน
15 ทต.เขื่องใน
16 ทต.ท่าตูม
17 ทต.นาด้วง
18 ทต.สงเปลือย
19 ทต.พยัคฆภูมิพิสัย
20 ทม.กาฬสินธุ์
21 ทน.อุบลราชธานี
22 ทต.หนองกุง
23 ทม.ร้อยเอ็ด
24 ทม.สุรินทร์
25 ทต.ห้วยเกิ้ง
26 อบต.โคกสะอาด
27 อบต.บรบือ
28 ทม.อานาจเจริญ
29 ทต.กันตวจระมวล

เด็กชายนราวิชญ์ ชาววัง
เด็กหญิงสุณัฏฐา วามะลุน
เด็กชายธนกฤต พลเขตต์
เด็กหญิงธัญญรัตน์ จันทร์โยธา
เด็กชายธนากร แก้วตา
เด็กหญิงทิชานาฏ แก้วสระคู
เด็กชายธรรมนูญ ผูกพัน
เด็กหญิงอมลวรรณ ธนุการ
เด็กหญิงอามีนา ตาลจรัส
เด็กหญิงสุพิชญา ทรัพย์สาราญ
เด็กชายวรพล สดไธสง
เด็กหญิงณัฏฐนิช รัตนพันธ์
เด็กหญิงนพรดา มาศวิชัย
เด็กชายภานุพงศ์ ช้างกุดเวียน
เด็กหญิงจิณัฐตา กล้าปราบ
เด็กชายนวพล บุญแก้ว
เด็กชายกวินภพ ตันจันตา
เด็กหญิงกุลญดา แก้วกัลยา
เด็กชายจารุกิตติ์ จาปาแขม
เด็กหญิงชัญญาพัชญ์ อัศวจุฬามณี
เด็กหญิงพีรดา สุวรรณคา
เด็กชายปุณมนัส จินันทุยา
เด็กชายภัครพล แสนคา
เด็กหญิงอรจิรา คาแสน
เด็กหญิงชัญญาณัฏฐ์ ภูถ้าแก้ว
เด็กชายชัชพล จุนใจ
เด็กชายวุฒิภัทร โยเหลา
เด็กหญิงภคอร ร่มจันทร์
เด็กหญิงกัญญพัตร ปิน่ ประเสริฐ
เด็กชายอติชาติ ตั้งโกศล
เด็กชายปริญญา อาญาเมือง
เด็กหญิงญาตา สมบูรณ์ถานะ

30 ทต.จักราช
31 ทต.เปือยน้อย
32 ทต.เปือยน้อย
33 อบต.บรบือ
34 ทม.บ้านทุม่
35 ทต.โพน
36 ทต.โนนบุรี
37 ทต.เปือยน้อย
38 ทต.เปือยน้อย
39 ทต.ธาตุพนม

40 ทต.ดงมอน
41 ทต.กุดน้าใส
42 อบต.ละหาน
43 ทต.ห้วยโพธิ์
44 ทม.วังสะพุง
45 ทต.เหล่าใหญ่

เด็กชายฐิตวัฒน์ ตรีสันเทียะ
เด็กหญิงณัฐจิรา สามกาปัง
เด็กชายวาเลนทิโน่ สกาย รุซโซ่
เด็กหญิงยุวธิดา หวานเหนือ
เด็กชายธนภัทร สมคาสี
เด็กชายวุฒิภัทร นิยมโภค
เด็กชายนิชคุณ บุญสมภพ
เด็กหญิงพรรณธิภา ฝอยกาสินธ์
เด็กชายยพีระดนย์ บัวช่วย
เด็กหญิงกมลนิตย์ ศรีวงศ์งาม
เด็กชายพัฒน์ธราดล ทะวงษา
เด็กหญิงเมมิกา บุตรผา
เด็กหญิงจิราภัทร ภูบรรทัด
เด็กชายศิรวิทย์ กูลมา
เด็กชายธนภัทร สมคาศรี
เด็กชายวุฒิภัทร นิยมโภค
เด็กชายวาเลนทิโน่ สกาย รุซโซ่
เด็กหญิงยุวธิดา หวานเหนือ
เด็กหญิงธนัตพร โสภาคย์มงคล
เด็กชายธนภัทร ไชยมหาบุตร
เด็กชายณัฐดนัย ลาทอง
เด็กชายสรวิชญ์ แสงดาว
เด็กหญิงญาณิศา บุญพูล
เด็กหญิงพัชราดา สาระ
เด็กหญิงณีรนุช แก่นการ
เด็กชายดนุเดช โพธิส์ าวัง
เด็กหญิงกนกนภา เชื้อจารูญ
เด็กชายภูวนาถ ศรีพอ
เด็กหญิงกัลญา ขันธะบูรณ์
เด็กชายทวีศักดิ์ ทับทิมไทย
เด็กหญิงชลธิชา จันทิมา
เด็กหญิงปพิชญาพร ศรีเลิศ

46 อบต.หัวงัว
47 อบต.แจนแลน
48 ทต.ดงมอน
49 ทต.บุณฑริก
50 อบต.คูเมือง
51 ทต.โนนปอแดง
52 อบต.ภูเขาทอง
53 อบต.สีสุก
54 ทต.พระลับ
55 ทต.พระลับ
56 ทต.นาอาน
57 ทต.เขาคอก
58 ทม.ศิลา
59 ทม.ท่าบ่อ

เด็กชายณรงค์วิทย์ แสนณรงค์
เด็หชายภูมิพิพัฒน์ ภูเผ่า
เด็กหญิงไรท์ฮาน่า กุลชโมรินทร์
เด็กชายอติคุณ ใจหมั่น
เด็กหญิงวิลาวัลย์ เฉยฉิว
เด็กชายวรวิชญ์ แสงดาว
เด็กหญิงญาณิศา บุญพูล
เด็กชายเกียรติภาคิน พาหา
เด็กหญิงจรัชญา อิ่มอ่อน
เด็กชายอิทธิพล ทาจันทึก
เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์ แก้วจิตต์
เด็กชายรักษ์ปฐวี จันทะนาม
เด็กหญิงณัฏฐนันท์ พิมพ์เขตร
เด็กชายธีรเทพ ธรรมลุน
เด็กหญิงศิรภัสสร ใบบัว
เด็กชายนรางกูร ฐานกระโทก
เด็กหญิงธนัชญา จันทร์สุวี
เด็กชายยศชนินทร์ พิศนุย
เด็กหญิงอนุธิดา กงทอง
เด็กชายยศชนินทร์ พิศนุย
เด็กหญิงขวัญแก้ว ชูภักดิ์
เด็กชายปรินทร บุญรอด
เด็กหญิงสิตามัน ราชอิทร์ทอง
เด็กหญิงวิภาพร พิรักษา
เด็กชายภิรมย์เวศน์ แซ่เฮง
เด็กชายณภัทร โสศรีทา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทับผา
เด็กชายภานุพงศ์ สิริยศพัฒน์
เด็กหญิงนิชาภา จันดาสาตร์

