บัญชีรายงานตัวการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งารมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๗ ประจาปี ๒๕๖๒
กิจกรรม การประกวดแข่งขันโครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.4-6
วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
ที่
รายชื่อ อปท.
ชื่อ-สกุล
เวลา
ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
1 ทม.หนองบัวลาภู เด็กหญิงเจนจิรา สมเล็ก
เด็กหญิงทิพย์สุดา รุ้งจันทรา
เด็กหญิงวิยะดา ทองแก้ว
2 ทน.สกลนคร
เด็กชายปฐวุฒิ คาสวัสดิ์
เด็กหญิงสายใหม อุ่มภูธร
เด็กหญิงวิภาดา ห้าวหาญ
3 ทม.วารินชาราบ เด็กหญิงวันทวิภา สุริโย
เด็กหญิงชลิญญา กุลบุตร
เด็กหญิงอัญรินทร์ โภคสมบัติ
4 ทต.โคกสูง
เด็กชายนชพล อิทธิจันทร์
เด็กชายนาขวัญ กล้าหาญ
เด็กชายปรเมศร์ วงศ์กาศ
5 ทม.ท่าบ่อ
เด็กชายณัฐสิทธิ์ พุม่ มาลี
เด็กหญิงรุจิรัตน์ กวีวรรณเจริญ
เด็กชายเปรมวิทย์ ธีระนุกูล
6 ทม.กาฬสินธุ์
เด็กหญิงพิชญากร สังฆะมณี
เด็กหญิงพิมลนาฏ เรืองสมบัติ
เด้กหญิงปอแก้ว ประทุม
7 ทต.นาอ้อ
เด็กชายณัฐพงษ์ ไชยสีหา
เด็กหญิงธิติการต์ เดชแสงศรี
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ ดาวงษา
8 ทม.ชัยภูมิ
เด็กชายปรวีร์ ศิลปพงษ์
เด็กหญิงอารยา แก้วดอนคู่
เด็กหญิงสุพรรษา สุจริตยั่งยืน
9 ทต.อานาจ
เด็หญิงบัณทิตา ยืนนาน
เด็กหญิงอภิสุตา ชมภูแสน
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี โสลุน
10 ทต.เลิงนกทา
เด็กหญิงขวัญจิรา ชัยบ้านกุด
เด็กหญิงติยาพร สายอุตสาห์
เด็กหญิงฐิดาพร ปัตถาทุม

11 ทต.โนนแดง

เด็กหญิงรัตนากร เชยบุญช่วย
เด็กหญิงกฤติยา เคลือบนอก
เด็กชายธีรรัชต์ ภุจัตุรัส
12 ทต.ร่องคา
เด็กชายอนุวัฒน์ แสนขรยาง
เด็กหญิงเนาวพร เยาวเรศ
เด็กหญิงยศวดี กมลแสน
13 ทม.ยโสธร
เด็กหญิงพิชญธิดา สุนทรา
เด็กหญิงธัญณิชา จินตานนท์
เด็กชายก้องภพ สมอ้าง
14 อบจ.หนองบัวลาภู เด็กหญิงภูน้าฟ้า ลีเลิศ
เด็กหญิงภัทราวดี ศรีพรหม
เด็กหญิงจิราพร มุงคุลโคตร
15 ทม.มหาสารคาม เด็กชายนันทวุธ จัตวาชนม์
เด้กหญิงอัญชลี ธรรมรักษ์
เด็กหญิงปาริตา แก้วกลาง
16 ทต.แวงน้อย
เด็กชายจักรภัทร สว่างวงศ์
เด็กชายณรงค์เดช พรมนอก
เด็กหญิงอภิชญา บุสุวะ
17 ทต.ท่าตูม
เด็กหญิงณิชาพร โชติยา
เด็กหญิงกชกร คงทรัพย์
เด็กหญิงจิราภรณ์ บุญปก
18 ทต.บ้านแฮด
เด็กหญิงปาณนพิน ตันมูล
เด้กหญิงนุสสรา เหล่าสุนา
เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีหาบัณฑิต
19 ทน.ขอนแก่น
เด็กหญิงสวริญ วันปลั่ง
เด็กหญิงอันธิกา ศรีสมบูรณ์
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เหล่าวงษา
20 ทต.โพธิไ์ ชย
เด็กหญิงวัญญา คาเครือ
เด็กหญิงอรัญญา สมพิมพ์
เด็กหญิงธิดารัตน์ ชินอาจ
21 ทต.หนองบัวแดง เด็กหญิงสิโรชาวดี พิทักษ์ชาติ
เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีบัวบุญ
เด็กหญิงธีราพร เชื้อเมือง
22 ทม.ศรีสะเกษ
เด็กหญิงพิชญา กิ่งเกษ
เด็กหญิงสุวภัทร นามวิชา
เด็กหญิงปริณดา บุญทวาส

23 ทม.เมืองพล

เด็กหญิงศรัญญา สินทพ
เด็กหญิงกนกวรรณ หมื่นภักดี
เด็กหญิงพรณัชชา วันทองดี
24 อบจ.ศรีสะเกษ เด็กหญิงจิรัฐิพร ทองวิจิตร
เด็กหญิงภัรกร แปลงตัว
เด็กหญิงชุติกาญจน์ โมธรรม
25 ทม.ร้อยเอ็ด
เด็กหญิงชัญญา ชูศรีเสริฐ
เด็กหญิงธนัชญา ไตรทรัพย์
เด็กหญิงพัณณิตา จรูญเพ็ญ
26 ทต.มัญจาคีรี
เด็กหญิงจุฑามณี พึง่ พุทธ
เด็กหญิงศศิขวัญ เพศรี
เด็กหญิงฐิติพร เหล่าดี
27 ทต.โนนสูง
เด็กชายทวีศักดิ์ กาจกลาง
เด็กหญิงวิมลสิริ การบรรจง
เด็กหญิงวีรวรรณ พีจัตุรัส
28 ทม.สุรินทร์
เด็กหญิงวรัญญา ชาติไทย
เด็กหญิงณัฐปราณี จันทพรม
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เหมาะหมาย
29 อบจ.ยโสธร
เด็กหญิงปรียานุช ผิวทอง
เด็กหญิงวริศรา แก้ววิศรีการ
เด็กหญิงสุภพิชา โพธิร์ ุน
30 ทต.หนองไผ่ล้อม เด็กชายภูมิภัทร พรมรัตน์
เด็กชายธนพัฒน์ กลมกลิ้ง
เด็กหญิงสุนิสา จันดากุล
31 ทต.น้าพอง
เด็กชายพายุพัฒน์ โคตรหลักคา
เด้กหญิงปัณฑรีย์ ยิ้มเจริญ
เด็กหญิงสุนิสา ภูเลือดลม
32 ทม.นครพนม
เด็กหญิงธันยพร พันแสน
เด้กหญิงอริศรา ท้าวสุวรรณ์
เด็กหญิงธิติกาญน์ สิงหะวาระ
33 ทม.พิบูลมังสาหาร เด็กหญิงธัญญา สิงห์สวัสดิ์
เด็กหญิงอัญญารัตน์ สมดี
เด็กชายยุทธศาสตร์ แก้วหลวง
34 ทต.พนา
เด้กหญิงสุภัสสรา ธิมาทาน
เด็กหญิงธนิดา รูปโฉม
เด็กหญิงติยาภรณ์ อุทธา

35 ทน.อุบลราชานี

เด็กชายเกริกเกียรติ ดาทอง
เด็กชายขจรศักดิ์ นามวงษา
เด็กหญิงจิรนันท์ ชานาญเวช
36 ทม.อานาจเจริญ เด้กหญิงสิราวรรร วิเวกวรณ์
เด้กหญิงวารีรัตน์ สุตัน
เด็กหญิงสุธิมา อัมภรัตน์
37 ทม.บ้านไผ่
เด็กหญิงปาริสา ธระเสนา
เด็กหญิงศิริวิภา ภูน่ อก
เด็กหญิงฐิติภัทรา คูหา
38 ทต.ดงเย็น
เด็กหญิงวรรณิสา พองแก้ว
เด็กหญิงรัชนี มีชัย
เด็กหญิงนริศรา คนหาญ
39 ทม.เลย
เด็กหญิงฐิตาพร ทิพย์สุวรรณ
เด็กหญิงวิภาพรรณ จันทพล
เด็กชายณัฏฐรัชน์ ไชยกูล
40 ทน.อุดรธานี
เด็กหญิงพรรณารา ศรีเอี่ยม
เด็กหญิงสุกัญญา พิมพ์ศกดิ์
เด็กหญิงพัชรีวรรณ คาพลแสน
41 ทม.หนองบัวลาภู เด็กหญิงเจนจิรา สมเล็ก
เด็กหญิงทิพย์สุดา รุ้งจันทรา
เด็กหญิงวิยะดา ทองแก้ว

