บัญชีรายงานตัวการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๗ ประจาปี ๒๕๖๒
กิจกรรม การประกวดแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-3
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
ที่
รายชื่อ อปท.
1 ทม.ศรีสะเกษ

2 อบจ.นครราชสีมา

3 ทน.นครราชสีมา

4 อบจ.ร้อยเอ็ด

5 ทม.บุรีรัมย์

6 อบจ.มหาสารคาม

7 อบจ.ชัยภูมิ

8 ทต.หนองบัว

9 ทน.ขอนแก่น

10 อบต.ภูเขาทอง

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงปฏิญญา แก้วธานี
เด็กหญิงตรีรัตน์ อัมภรัตน์
เด็กหญิงจารุภา ปัญญาคม
เด็กชายแสนยากร พระภิเดช
เด็กหญิงภัทรวดี ปัดทุมมา
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ นาดี
เด็กหญิงพรพิมล เพลครบุรี
เด็กหญิงมยุรี เรืองสันเทียะ
เด็กหญิงศศิธร ยศไกร
เด็กชายอชิรวัชร เกลียวทอง
เด็กหญิงจุทามาศ สีลม
เด็กหญิงชนิกานต์ ทิพย์สันเทียะ
เด็กหญิงมัลลิกา พิมเพียง
เด็กหญิงโชติกา ศรีก้อม
เด็กหญิงเมธาวดี แก้วกล้า
เด็กหญิงนฤมล คาทองสุข
เด็กชายวรายุส สีคาม
เด็กชายธีรโชติ มะธิมาปะเข
เด็กหญิงภิรดา เสมอไวย์
เด็กหญิงพิชญา เสมอทรัพย์
เด็กหญิงอนันตญา เมฆสงค์
เด็กชายณัฐภัทร ผลวีระศักดิ์
เด็กหญิงวรรรษา คามุกชิก
เด็กหญิงเกวลิน สาครรเจริญ
เด็กหญิงกัลยาณิน ฟักแฟง
เด็กหญิงธิดารัตน์ ธูปหอม
เด็กชายธนโชค จันพิมาย
เด็กชายธนวัฒน์ ลาหลายเลิศ
เด็กหญิงเจตสุภา สิงหาอาจ

เวลา

ลายมือชื่อ หมายเหตุ

11 อบจ.อุดรธานี

12 ทต.หนองไผ่ล้อม

13 อบจ.อุบลราชธานี

14 อบจ.ยโสธร

15 ทม.เลย

16 ทม.นางรอง

17 ทม.บ้านไผ่

18 ทน.อุบลราชธานี

19 ทม.เมืองพล

20 ทม.วารินชาราบ

21 ทม.หนองคาย

22 ทน.อุดรธานี

เด็กหญิงปาลิตา จันทร์ทอง
เด็กหญิงจันทร์จิรา นาทันรีบ
เด็กหญิงณัฐกมล หงษาคา
เด็กหญิงวิภาดา แก้วคากอง
เด็กหญิงรุ่งนภา อิ่มถาวร
เด็กหญิงภัทรมน แสนรุ่งดี
เด็กหญิงรัชนี ปีบไธสง
เด็กหญิงธาราทิพย์ ค่าคูณ
เด็กหญิงพรนิจภา สีลากุล
เด็กหญิงวลัยพร หอมสมบัติ
เด็กหญิงมัลลิกา พลศักดิ์ขวา
เด็กหญิงปณิดา พันธ์เพชร
เด็กหญิงสุณิชา ดาทอง
เด็กหญิงกมลรัตน์ กรทอง
เด็กชายจักริน วงษ์ไพบูลย์
เด็กหญิงธีรนาฎ ลินา
เด็กชายธันวา เลือดกุมภา
เด็กชายชลลธี เดชสงค์
เด็กชายรพีพัฒน์ แก้วกูล
เด็กหญิงเพลงน้า แสงคา
เด็กหญิงธิติสุดา อินทร์พล
เด็กหญิงเอมอร ต้นตระกูล
เด็กชายศุภสิน ลอยแก้ว
เด็กหญิงจุฑามาส มีเพชร
เด็กหญิงณชนก พงษ์รื่น
เด็กหญิงแสงเพ็ญ ศรีภิรมย์
เด็กหญิงนภัสสร สุวรรณ
เด็กหญิงรุ่งนภา หงส์เวียงจันทร์
เด็กหญิงกนกวรรณ จิตราช
เด็กหญิงจารุวรรณ บุญสม
เด็กชายณัฐภัทร ศรีทอง
เด็กหญิงศศิวรรณ พรพิรณโรจน์
เด็กหญิงทิพย์ธิดาสีวรพน
เด็กชายอนุศิษย์ สุนเสน
เด็กหญิงประกายเพชร กองน้า
เด็กหญิงเบญญาภา มีหนองหว้า

23 อบจ.กาฬสินธุ์

24 อบจ.ศรีสะเกษ

25 ทม.ร้อยเอ็ด

26 ทน.สกลนคร

27 ทม.สุรินทร์

28 ทต.อานาจ

29 ทต.ห้วยโพธิ์

30 ทม.บัวใหญ่

31 ทม.ยโสธร

32 ทม.ชัยภูมิ

33 อบจ.สกลนคร

34 อบจ.บุรีรัมย์

เด็กหญิงวิภารัตน์ อ่อนไกล
เด็กหญิงณัฏฐกาล พลนาคู
เด็กหญิงมนฤทัย ศึกขยาด
นางสาววรรณวิภา สีลาดเลา
เด็กชายสิทธิราษฏร์ ไพรป่า
เด็กหญิงมุฑิตา จุไธสง
เด็กหญิงญาณภัทร เสาจันทร์
เด็กหญิงปานวาด วงศ์สมศรี
เด็กหญิงวรากรณ์ เพิม่ ศรี
เด็กหญิงณัฐชานันท์ เวียงนนท์
เด็กหญิงหทัยกาล กาลบรรจง
เด็กหญิงชลธิชา สัปัดชา
เด็กหญิงศศิวิมล สีนาลาด
เด็กชายพีระพล ไวลิขิต
เด็กชายสุทธลักษณ์ มานพวาที
เด็กหญิงวีวัน เปง
เด็กชายธนการณ์ นิลสว่าง
เด็กชายณัฐชนนท์ เลิศสารวย
เด็กหญิงกุลโชติกา สุภาวงค์
เด็กชายบอล ธารวิจิตร
เด็กหญิงสวรรณยา ชุมสอน
เด็กหญิงณัฐชา เชตุราช
เด็กหญิงนริศรา วงคืเสน
เด็กหญิงพัชราภา อรวรรณ
เด็กหญิงจิตรลัดดา พรมศรี
เด็กหญิงนันทิญา คงเจริญ
เด็กหญิงชลดา ยาวะโนภาส
เด็กหญิงสรัญญา ประชุมพันธ์
เด็กหญิงดวงกมล หมั่นจิตต์
เด็กหญิงแพรวา ฉิมนอก
เด็กหญิงมาริสา ซอนครบุรี
เด็กหญิงกรรณิกา จาปาวงคื
เด็กหญิงชติกาญจน์ เลิศล้า
เด็กหญิงวิลาสินี หล้าชาญ
เด็กหญิงจิราภา วิลัยฤทธิ์
เด็กหญิงกุลนิภา โยโพธิ

35 อบจ.ขอนแก่น

36 ทม.กาฬสินธุ์

เด็กชายเจษฎา วงษ์แสนโค้ง
เด็กหญิงปุญยวีร์ พุทธศานติ์บัฒฑิต
เด็กหญิงภัทรนันทื แสนท้าว
เด็กหญิงศิริลักษณื บาลี
เด็กหญิงกิตยาวดี ใจทัด
เด็กหญิงกนกพร ดีสีนู
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ทับทอง

